Anna Pomiankowska-Wronka

WSPÓŁCZESNE CZASOPISMA LOKALNE
O TEMATYCE SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ
NA PRZYKŁADZIE GAZETY BEZ CENZURY
MONOGRAFIA

EXANTE

Recenzenci
dr hab. Ryszard Filas
dr Klaudia Pujer
WSPÓŁCZESNE CZASOPISMA LOKALNE O TEMATYCE
SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE GAZETY BEZ CENZURY
© Copyright by EXANTE
exante.com.pl, Wrocław 2016
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być
powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych,
mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody
Autora i Wydawcy.
Wersja elektroniczna monografii jest wersją pierwotną

WYDAWNICTWO EXANTE
Exante Conferences & Publications Sp. z o.o.
ul. Buforowa 24 lok. 10
52-131 WROCŁAW

ISBN 978-83-65690-01-2

tel. + 48 606 168 165
wydawnictwo@exante.com.pl
www.exante.com.pl

Anna Pomiankowska-Wronka

WSPÓŁCZESNE CZASOPISMA LOKALNE
O TEMATYCE SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ
NA PRZYKŁADZIE GAZETY BEZ CENZURY
MONOGRAFIA

EXANTE
Wrocław 2016

SPIS TREŚCI

WSTĘP ....................................................................................................................................... 5
ROZDZIAŁ 1.
POJĘCIE PRASY LOKALNEJ. CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJE PRASY
LOKALNEJ NA PRZYKŁADZIE „GAZETY BEZ CENZURY”....................................... 11

UWAGI WPROWADZAJĄCE ................................................................................................................................... 12
1.1. DEFINICJE PRASY LOKALNEJ ....................................................................................................................... 13
1.2. FUNKCJE PRASY LOKALNEJ.......................................................................................................................... 20
1.2.1. Funkcja informacyjno-kontrolna ............................................................................................. 20
1.2.2. Funkcja socjalizująco-wychowawcza .................................................................................... 22
1.2.3. Funkcja integracyjna .................................................................................................................... 24
1.2.4. Funkcja mobilizująca ................................................................................................................... 25
1.2.5. Funkcja reklamowo-ogłoszeniowa ......................................................................................... 26
1.3. KOMUNIKOWANIE LOKALNE I TERMINY Z NIM ZWIĄZANE .................................................................... 27
1.4. TEMATYKA PORUSZANA NA ŁAMACH PISM LOKALNYCH ........................................................................ 34
1.5. „GAZETA BEZ CENZURY” JAKO PRZYKŁAD CZASOPISMA LOKALNEGO ................................................. 39

ROZDZIAŁ 2.
PROBLEMATYKA SPOŁECZNO-POLITYCZNA ........................................................... 51
UWAGI WPROWADZAJĄCE ................................................................................................................................... 52
2.1. PRASA LOKALNA JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O POCZYNANIACH WŁADZY............................................ 53
2.2. PRASA LOKALNA JAKO KOMENTATOR WYDARZEŃ ZE SCENY POLITYCZNEJ W CZASIE WYBORÓW
SAMORZĄDOWYCH................................................................................................................................................ 60
2.3. PRASA LOKALNA JAKO CZYNNIK AKTYWIZUJĄCY SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ ......................................... 66
2.4. PRASA LOKALNA JAKO „ŻANDARM STOJĄCY NA STRAŻY ETYKI” ........................................................... 71
2.5. PRASA LOKALNA JAKO FILTR TŁUMIĄCY PROBLEMY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ................................. 76

ROZDZIAŁ 3.
PROBLEMATYKA KULTURALNA ................................................................................... 81
UWAGI WPROWADZAJĄCE ................................................................................................................................... 82
3.1. POJĘCIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KULTURY LOKALNEJ ......................................................... 83
3.2. PROPAGOWANIE TRADYCJI W OBLICZU GLOBALIZACJI ........................................................................... 84
3.3. KREOWANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ ORAZ KRZEWIENIE KULTURY .................................................... 87
3.4. FUNKCJONOWANIE DOMU KULTURY W ŚRODOWISKU LOKALNYM ....................................................... 96
3.5. HISTORIA ZGIERZA I POSTACI Z NIM ZWIĄZANYCH .............................................................................. 100

ZAKOŃCZENIE.................................................................................................................... 105
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................... 107

3

SPIS TABEL ......................................................................................................................................................... 115
SPIS RYSUNKÓW ................................................................................................................................................ 115
SPIS FOTOGRAFII ............................................................................................................................................... 116

WYKAZ 1. ZBIÓR ARTYKUŁÓW Z ROKU 2004 DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI KULTURALNEJ ................. 117
WYKAZ 2. ZBIÓR ARTYKUŁÓW Z ROKU 2005 DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI KULTURALNEJ ................. 119
WYKAZ 3. ZBIÓR ARTYKUŁÓW Z ROKU 2006 DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI KULTURALNEJ ................. 121
WYKAZ 4. ZBIÓR ARTYKUŁÓW Z ROKU 2007 DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI KULTURALNEJ ................. 123
WYKAZ 5. ZBIÓR ARTYKUŁÓW Z ROKU 2008 DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI KULTURALNE................... 124
WYKAZ 6. ZBIÓR ARTYKUŁÓW Z ROKU 2004 DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ
.............................................................................................................................................................................. 125
WYKAZ 7. ZBIÓR ARTYKUŁÓW Z ROKU 2005 DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI
SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ ................................................................................................................................ 129
WYKAZ 8. ZBIÓR ARTYKUŁÓW Z ROKU 2006 DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI
SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ ................................................................................................................................ 131
WYKAZ 9. ZBIÓR ARTYKUŁÓW Z ROKU 2007 DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI
SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ ................................................................................................................................ 134
WYKAZ 10. ZBIÓR ARTYKUŁÓW Z ROKU 2008 DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI
SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ ................................................................................................................................ 136
ZAŁĄCZNIK 1. ROZMOWA Z ANNĄ GABARĄ, REDAKTOREM WYDANIA „GAZETY BEZ CENZURY”
PRZEPROWADZONA PRZEZ ANNĘ POMIANKOWSKĄ-WRONKĘ Z DN. 21.03.2015 R. ......................... 138

STRESZCZENIE ............................................................................................................................................. 140
SUMMARY ....................................................................................................................................................... 142

4

WSTĘP
Współczesny świat jest zdominowany przez procesy wymiany wiedzy
i informacji. Nie dziwi więc fakt, że media odgrywają w nim szczególnie
ważną rolę. Są nie tylko nośnikiem informacji, ale także fundamentem
kształtowania i przeobrażania poglądów wśród społeczeństwa oraz skarbnicą wiedzy zarówno o teraźniejszości, jak i przeszłości1. T. Halik wyraża
budzący wiele kontrowersji pogląd o tym, że media można określić mianem „współczesnej religii”2. Ich misja odnosi się nie tylko do oferowania
nowych symboli czy interpretacji świata. Media mogą dokonywać interpretacji rzeczywistości oraz wpływać na sposób myślenia i zachowania jednostek. Coraz częściej media mają władzę nad umysłami ludzi i stają się pewnego rodzaju arbitrami prawdy3.
Specyficznym typem mediów jest prasa lokalna. Na jej obecny
kształt wpłynęły ustalenia Okrągłego Stołu przypadające na rok 1989.
Przeobrażenia w konsekwencji, których zniesiono cenzurę, zlikwidowano
Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk oraz koncern prasowowydawniczy RSW Prasa-Książka-Ruch zaowocowały wprowadzeniem nowych wytycznych, diametralnie różniących się od wcześniejszych standardów. System komunikowania nabrał pluralistycznego i zdecentralizowanego charakteru, co zapewniło zwiększenie swobody wypowiedzi 4.
Prasoznawcy potwierdzają różnorodność tematyczną poszczególnych tytułów. Pomimo wysokiego zróżnicowania w treści można wyodrębnić dla nich element wspólny, którym jest ich przeznaczenie. Wiadomości zamieszczane na łamach prasy lokalnej są skierowane do określonych,
zwykle małych zbiorowości. Uzupełnienie dla treści o charakterze miejscowym stanowią niekiedy informacje dotyczące szczebla wojewódzkiego
lub krajowego5.
Zakres tematyczny pism lokalnych obejmuje aspekty stanowiące
obszar zainteresowań miejscowej społeczności6. Należą do nich kwestie
polityczne, kulturalne oraz tematy zawierające w sobie pierwiastek spo-

M. Bonikowska, Media w XXI wieku [w:] Media a wyzwania XXI wieku, red. M. Bonikowska, Warszawa 2009, s. 16.
2 T. Halik, Europa: ramy przeszłości i wyzwania jutra [w:] Europa wspólnych wartości.
Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy, red. Stanisław Zięba, Lublin
2004, s. 141.
3 J. Braun, Potęga czwartej władzy, Warszawa 2005, s. 5.
4 R. Filas, Przemiany prasy lokalnej, „Zeszyty Prasoznawcze” 1991, nr 3-4.
5 D. Baran, Uwarunkowania rozwoju prasy na Śląsku Opolskim na przestrzeni XIX i XX wieku, Opole 2012, s. 10.
6 K. Gajda, My dotykamy życia ludzi, czyli dziennikarze lokalni w autorefleksji [w:] Media
lokalne w świecie wolności i ograniczeń, red. I. Borkowski, A. Woźny, Wrocław 2003, s. 123.
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łeczny. Tematyka pism ewoluuje wraz z przekształcającą się rzeczywistością. Istnieje również zależność pomiędzy podejmowanymi zagadnieniami
a ich wpływem na życie społeczności lokalnej – tematy użyteczne pojawiają się na łamach czasopism lokalnych częściej, ponieważ czytelnicy utożsamiają się z nimi. Dbałość o zaspokojenie zapotrzebowania odbiorcy na
informacje gwarantuje pismom lokalnym większą poczytność i uzyskanie
grona stałych czytelników7.
Niniejsza monografia to próba dokonania charakterystyki czasopism o charakterze polityczno-społecznym na przykładzie „Gazety bez
Cenzury”. Obecnie obszar działań politycznych jest źródłem wielu napięć.
Narastająca fala kryzysów oraz nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem władzy sprawiła, ze zainteresowanie polityką w ostatnim czasie
zdecydowanie wzrosło. Obywatele chcą wiedzieć, co dzieje się wokół nich
i jak decyzje podjęte przez rządzących wpływają na ich życie codzienne8.
Popyt na lokale informacje o charakterze polityczno-społecznym dał
szansę na zaistnienie takim czasopismom jak „Gazeta bez Cenzury”. Już
sama nazwa pisma sugeruje, że jest ono wyzbyte wszelkich ograniczeń stojących na przeszkodzie wolności słowa. Swoboda w głoszeniu poglądów,
nawet tych krytycznych wyróżnia „Gazetę bez Cenzury” na tle innych czasopism aglomeracji łódzkiej o tej tematyce. W większości prasa lokalna
tego okręgu obejmuje pisma samorządowe podporządkowane poglądom
miejscowej władzy bądź partii politycznej. W przypadku „Gazety Bez Cenzury” można dostrzec nie tylko niezależność od wpływów grup rządzących,
ale także suwerenność w przypadku finansowania pisma – idea samofinansowania i pobierania wpływów jedynie z reklam ma niebagatelny wpływ
na wyrażane poglądy.
Pomimo tego, iż „Gazeta bez Cenzury” to czasopismo realizujące zagadnienia polityczno-społeczne, nie oznacza to, że brakuje w nim tematów
o całkowicie innym wydźwięku. Celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie czasopisma „Gazeta bez Cenzury” oraz stworzenie charakterystyki
czasopism polityczno-społecznych w oparciu o jego wyróżniki. Istotne jest
uwzględnienie problematyki polityczno-społecznej oraz kulturalnej. Autorka podjęła się analizy treści „Gazety bez Cenzury", co sprzyjało przedstawieniu specyfiki niniejszego pisma oraz aspektów realizowania tematyki pod kątem wymienionych płaszczyzn.
Opisywane czasopismo jest wydawane od kwietnia 2004 roku do
chwili obecnej, choć jego historia nie była pozbawiona przerw w redagowaniu. Nieregularność ukazywania się wpłynęła na ramy chronologiczne
R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, Poznań 2007, s. 9.
A. Lobka-Pietras, „My chcemy wiedzieć, co się u nas dzieje” – informacje lokalne wciąż
w cenie [w:] Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń, red. I. Borkowski, A. Woźny,
Wrocław 2003, s. 86.
7
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w jakich autorka umiejscowiła analizowane numery pisma. Lata
2004-2008 wyróżniały się największą stabilnością czasopisma (zrównoważona kondycja finansowa), co owocowało cyklicznością w jego wydawaniu. Wyznaczenie ram chronologicznych analizy właśnie na ten okres
nie jest więc przypadkowe.
Aby ukazać tempo zmian zachodzących w obrębie pisma i wskazać
na ich kierunek należało ustalić jednostkę analizy, za którą w tym przypadku uznano pojedynczą wypowiedź definiowaną jako jednostkę zawartości
dziennika lub czasopisma ulegającą wyodrębnieniu jako osobna całość,
najczęściej sygnowaną własnym nagłówkiem9. Taki dobór jednostki pozwolił na dokładną selekcję publikacji, które można zakwalifikować do danego działu i zapewnił możliwość wykrystalizowania klarownych informacji, będących elementami całościowej charakterystyki pisma.
Kolejny etap obejmował opracowanie klucza kategoryzacyjnego.
Wyodrębnienie kategorii tematycznych, na jakie została posegregowana
warstwa treściowa czasopisma sprzyjało określeniu częstotliwości ich występowania w danym przedziale czasowym oraz służyło wyodrębnieniu
wątku dominującego. Zastosowana procedura pozwoliła na przyporządkowanie elementów klucza do dwóch kategorii. Pierwszą z nich stanowi
problematyka społeczno-polityczna, drugą zaś problematyka kulturalna.
Każda z części została podzielona na dyscypliny o wysokim poziomie
szczegółowości10.
Autorka niniejszej monografii wyraża pogląd, że aspekt społeczny
realizowany na łamach pism o charakterze społeczno-politycznym ma niezwykle złożoną strukturę. Pewne dziedziny przenikają się, stanowiąc przy
tym utrudnienie w konkretyzacji zjawisk. Do takich dziedzin można zaliczyć problematykę będącą obszarem badań autorki. Kultura jest obecna
w życiu człowieka pod wieloma postaciami, niekiedy zawoalowanymi. Podobnie jest w przypadku polityki, która bardzo często niezależnie od woli
człowieka oddziałuje na jego życie w sposób bezpośredni lub pośredni.
Problematyka kulturalna opisywana przez autorkę jest kluczowa dla
stworzenia wizerunku czasopism lokalnych o charakterze społecznopolitycznym, Choć wypowiedzi publikowane na łamach „Gazety bez Cenzury” dotyczą głównie polityki i przestrzeni społecznej, tematyka kulturalna
stanowi ich uzupełnienie. Jest integralną częścią całości, w której każdy
składnik odgrywa konkretną rolę – jej pominięcie mogłoby spowodować
zniekształcenie obrazu.
Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976, s. 254.
M. Żmijkowska, Magazyn ilustrowany „Panorama Północy” (1957–1981) – analiza treści
i formy, Olsztyn 2013, s. 10.
9
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Prasa lokalna i mechanizmy związane z jej funkcjonowaniem stanowią niezwykle interesujący obiekt badań. Mnogość opracowań poświęconych temu zjawisku pozwoliła autorce na stworzenie ogólnego zarysu
poruszanej problematyki, będącego kanwą dla realizacji opisu w sposób
wyczerpujący. Uwagę autorki zwróciły natomiast luki w opracowaniach
szczegółowych poświęconych współczesnym czasopismom lokalnych
o charakterze społeczno-politycznym. W związku z tym faktem autorka
zdecydowała się na zawężenie spektrum zainteresowań do sfery czasopism lokalnych o określonej tematyce i na realizację niniejszego tematu na
konkretnym przykładzie.
Głównym źródłem informacji dotyczących poruszanej kwestii stały
się poszczególne wydania czasopisma lokalnego „Gazeta bez Cenzury”.
W oparciu o zawarte w niej wypowiedzi udało się autorce wyszczególnić
cechy znamienne dla tego typu czasopism oraz wyznaczyć tendencje występujące w zakresie podejmowanej problematyki politycznej, społecznej
i kulturalnej.
Niezwykle cennym źródłem informacji okazała się rozmowa z redaktorem wydania „Gazety bez Cenzury”. Dzięki niej autorka miała szansę
na weryfikacje danych oraz uściślenie kwestii mogących budzić wątpliwości. Wywiad stanowi także swoiste potwierdzenie tez zawartych w niniejszej publikacji i dodaje pracy autentyczności.
Nieocenione okazały się także opracowania takich autorów jak:
R. Kowalczyk, W. Chorązki, czy J. Mikułowski Pomorski, które wskazały
autorce kierunek, jaki winien być obrany w realizowanym badaniach.
Opracowania dotyczące zagadnień szczegółowych pozwoliły na wzbogacenie charakterystyki i podkreślenie jej wielopłaszczyznowości. Autorka
chciała stworzyć jak najpełniejszy profil czasopism lokalnych o zabarwieniu społeczno-politycznym, wykorzystując wszelkie źródła, które mogłyby
pomóc w jego pogłębieniu.
Pierwszy rozdział jest wprowadzeniem do podjętej problematyki.
Przytoczone definicje mają za zadanie usystematyzować terminologię, jaką
posługuje się autorka w dalszej części monografii. Pojęcie prasy lokalnej
jest bardzo często używane zamiennie z określeniem prasy regionalne –
autorka zaprzeczyła istnieniu tożsamości tych terminówi wykrystalizowała
cechy właściwe dla danej kategorii. Nakreślenie funkcji wypełnianych
przez media lokalne ma charakter objaśniający: stanowi nawiązanie do
podejmowanej przez autorkę problematyki, bowiem rola jaką odgrywa
prasa lokalna ma wpływ na dobór treści pojawiających się na łamach
„Gazety bez Cenzury”. Zastosowanie krótkiego omówienia formy i treści
czasopisma oraz aspektów wyróżniających go na tle innych pism lokalnych
ma na celu umiejscowienie go wśród innych pism lokalnych kolportowanych na terenie aglomeracji łódzkiej.
8

Rozdział drugi poświęcono problematyce społeczno-politycznej. Autorka scharakteryzowała komponenty składające się na jej realizację, na
łamach „Gazety bez Cenzury”. Dokonała ich podziału na 5 kategorii głównych, do których zaliczyła między innymi: funkcję informacyjno-kontrolną
prasy lokalnej i aspekt mobilizowania społeczności lokalnej do działań.
Starano się także wykazać płynność granic pomiędzy treścią polityczną,
a treścią społeczną.
Rozdział trzeci koncentruje się na zagadnieniach związanych ze sferą kulturalną prasy lokalnej. Kultura jest wartością towarzyszącą procesom
życia codziennego. Jej wpływ rzutuje na dziedziny, które pozornie nie łączą
się w nią w żaden sposób. Inicjatywy kulturalne sprzyjają integracji społeczności lokalnej i zwiększają jej samoświadomość. Postrzeganie aspektów społecznych przez pryzmat kultury stanowi obszar będący uzupełnieniem wątków społeczno-politycznych.
Podsumowanie rozważań niniejszej publikacji stanowi zakończenie,
w którym ukazano obraz lokalnych czasopism społeczno-politycznych na
przykładzie jednostki reprezentacyjnej, jaką jest w tym przypadku „Gazeta
bez Cenzury”. Wyodrębnione cechy charakterystyczne ukazują złożoność
zjawiska i służą podkreśleniu roli czasopism lokalnych w kształtowaniu
świadomości społeczności lokalnej i partycypowania jej interesów.
Cenne informacje stanowiące uzupełnienie treści zostały zawarte
w załączonym aneksie. Znajdujące się w nim dane ilościowe dają szansę na
poparcie poglądów konkretnymi wynikami. Wśród zestawień można odnaleźć m.in. informacje o częstotliwości pojawiających się wypowiedzi dotyczących konkretnego elementu problemowego.
Częściowa analiza dostarczyła autorce wielu istotnych informacji,
które pozwoliły na wykreowanie ogólnego rysu programowego społecznopolitycznych czasopism lokalnych i umożliwiły podjęcie dalszych działań
w kierunku konkretyzacji zagadnień związanych z funkcjonowaniem czasopism lokalnych.
Niniejsza monografia powstała na podstawie pracy magisterskiej
autorki o tożsamym tytule i jest efektem dociekań młodego naukowca dysponującego ograniczonym aparatem badawczym, ale równocześnie ukierunkowanego na formułowanie ambitnych celów swoich naukowych poszukiwań. Czytelnik powinien mieć na uwadze fakt, że zaprezentowane
w publikacji badania (literaturowe, empiryczne) mają charakter przyczynkarski i pilotażowy, a sama autorka dopiero rozpoczyna pracę naukową.
ANNA POMIANKOWSKA-WRONKA
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ROZDZIAŁ 1.

POJĘCIE PRASY LOKALNEJ.
CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJE
PRASY LOKALNEJ
NA PRZYKŁADZIE
„GAZETY BEZ CENZURY”

Uwagi wprowadzające
„Prasa – nasz chleb powszedni” to ponadczasowe dzieło W. Pisarka skłaniające do refleksji nad obliczem prasy. Niezwykle niepokorny tytuł daje
ujście ponadczasowym poglądom tego autora11. Zastosowanie religijnych
nawiązań nie jest przypadkowe – chleb jest pokarmem życia. Pozwala
człowiekowi na zaspokojenie potrzeb. Prasa natomiast karmi nas informacjami, pozwala zaspokoić ciekawość świata. Słowo powszedni ma również
niebagatelny wpływ na interpretację. Jako że słowo powszedni kojarzy się
z szarą codziennością, rutyną, można by powiedzieć, iż ma negatywny wydźwięk - nic bardziej mylnego. Zaspokajanie najzwyklejszych potrzeb jest
fundamentalnym czynnikiem w życiu człowieka. Dlatego to właśnie prasa
jest swoistym spoiwem relacji międzyludzkich, bazą informacyjną i oknem
na świat dla czytelnika. Daje poczucie tożsamości z grupą – dzięki niej odbiorca ma temat do rozmów, może reagować na te czynniki, które ułatwiają
mu życie lub wręcz przeciwnie. Jest człowiekowi niezbędna, by poszerzać
horyzonty myślowe.
Wspomniany autor podkreśla, że szczególnie ciekawym obiektem
badań są czasopisma lokalne. To właśnie one dają czytelnikowi szansą na
uzyskanie informacji dotyczących najbliższego otoczenia, kwestii związanych z nim bezpośrednio lub dotykających jego najbliższych lub przyjaciół.
Aby istnieć w zgodzie z panującymi w danym środowisku zasadami należy
być na bieżąco z faktami, lecz nie można być na bieżąco z faktami nie śledząc napływających informacji. Wiedza o tym, co wydarzyło się w okolicy
jest uzupełnieniem tego, co czytelnik wyselekcjonuje w mediach ogólnokrajowych.12 Dotyczy sfery najbliższej mieszkańcom – jest źródłem informacji o tym, co się wydarzyło, jak i o tym co się wydarzy. W czasopismach
lokalnych można znaleźć polemikę dotyczącą lokalnych problemów, notatkę o osiedlowym pikniku, zaproszenie na wernisaż miejscowego artysty
czy wywiad z samorządowcem. Największym zainteresowaniem cieszą się
artykuły, które cechuje pewnego rodzaju użyteczność społeczna – możliwość wykorzystania zawartych porad, rozwiązań w praktyce 13. Prasa lokalna jest źródłem wiedzy o „małej ojczyźnie”. Na jej ugruntowanie wpływ
mają potrzeby mieszkańców, ich gusta i zainteresowania, a także odczuwanie tożsamości z miejscem zamieszkania.

W. Pisarek, Prasa – nasz chleb powszedni, Wrocław 1978, s. 254.
W. Pisarek w książce Prasa – nasz chleb powszedni wyraził przekonanie, że prasa lokalna dostąpi swoistego renesansu, zainteresowanie prasą lokalną gwałtowanie wzrośnie.
Wpływ na to zjawisko będzie miała intymność, która jest cechą szczególną tego rodzaju
prasy. Niezwykle ważna jest też zażyłość, dzięki której czytelnik odczuwa lokalny patriotyzm. (s. 255)
13 Tamże, s. 48.
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1.1. Definicje prasy lokalnej
Kluczowym procesem dla podjęcia poruszanej tematyki jest próba zdefiniowania pojęcia prasy lokalnej. Działanie to umożliwi usystematyzowanie
informacji oraz stanowi swoiste wprowadzenie do podejmowanych kwestii. Ustalenie znaczenia słowa jest szczególnie przydatne przy oddzielaniu
go od innych o znaczeniu podobnym. Diametralnie łatwiej jest dokonać
charakterystyki terminu niż stworzyć jego ramy znaczeniowe. Prasa lokalna to konstrukt niezwykle złożony, pełen różnorodności i nieścisłości, dlatego też stanowi źródło zainteresowań wielu badaczy 14. Mnogość definicji
pozwala na wykrystalizowanie cech charakterystycznych prasy lokalnej,
która przez długi czas funkcjonowała w powszechnym użyciu zamiennie
z terminem prasy regionalnej. Rozumowanie to okazało się jednak błędne,
a prasoznawcy zaczęli dążyć do określenia definicji, by określić płynną
granicę pomiędzy pojęciami, uwidaczniając tym samym różnorodność
przyjmowanych podczas definiowania kryteriów.
Często pojawiającym się wyznacznikiem w definiowaniu prasy lokalnej jest kryterium zasięgu terytorialnego. Znaczenie aspektu administracyjnego podkreślił M. Gierula twierdząc, że pierwotne znaczenie lokalności prasy odnosi się do obszaru umownie ustalonego. Zazwyczaj ustalenie dotyczą granic administracyjnych województwa, a periodyki wykraczające poza określone granice uznawane są za materiały pozalokalne. Niniejsze ujęcie wydaje się zbyt ogólne i pełne niejasności, dlatego też w kolejnej
próbie rozwinięcia terminu stworzonej przez M. Gierulę i B. Grzonkę pojawia się zapis o bardziej precyzyjnych parametrach przestrzennych. Autorzy uznają, że zasięg prasy lokalnej to teren nie przekraczający jednego
województwa, a najczęściej znacznie mniejszy od niego. Definicja zostaje
poszerzona także o sferę społecznościową, dzięki czemu określono prasę
lokalną jako periodyki skierowane do co najmniej jednej społeczności.
Ludzi skupionych w społeczności łączą szczególne więzi, dlatego też pisma
lokalne muszą być bliskie zarówno ich życiu teraźniejszemu, jak i zawierać
pierwiastek przeszłości.
Niektórzy autorzy zjawisko istnienia prasy lokalnej na rynku medialnym odnoszą do zasięgu niewielkiego obszaru terytorialnego. Do kręgu
takich badaczy należy R. Kowalczyk, który określa prasę lokalną mianem
prasy wydawanej w obrębie dzielnic dużych miast, osiedli, parafii, a także
niewielkich jednostek terytorialnych – miast, miasteczek, gmin, powiatów,

14 Pojęcie lokalności oraz mediów lokalnych pojawia się niezwykle często w twórczości
R. Kowalczyka, M. Gieruli, S. Michalczyka, S. Dzikiego, czy J. Mikułowskiego Pomorskiego.
Autorzy wykazali zainteresowanie przemianami związanymi z prasą lokalną oraz czynnikami wpływającymi na jej rozwój. Dokonali również charakterystyki tego rodzaju prasy.
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mikroregionów, krain czy ziem w środowiskach wiejskich. Definicja R. Kowalczyka jest niezwykle uniwersalna i istnieje w powszechnym użyciu.
Autor ten podkreśla umiejscowienie prasy lokalnej na trzecim poziomie
prasowo-wydawniczym15. Lokalny charakter to przeciwieństwo ogólnokrajowego i regionalnego wydźwięku pism16.
Nieco inaczej do kwestii przestrzennej odnosi się S. Dziki. Autor
uwidacznia niejednolitość struktury prasy lokalnej. Według autora prasa
lokalna należy do grupy wytworów prasowych, których wspólnym mianownikiem jest ukazywanie się poza centrum lub najważniejszymi ośrodkami działań politycznych i społecznych oraz kulturalnych w kraju. Bardzo
ważny jest także fakt kolportażu tych pism na ściśle określonym terytorium − najczęściej na terenie miasta, powiatu lub województwa 17. Autor
ten zauważą, że prasa lokalna powinna dawać szansę na zaistnienie czynników socjokulturowych. Ich obecność nadaje pismom lokalnym zupełnie
innego zabarwienia18. Przedstawione przez autora rozważania nad zagadnieniem prasy lokalnej nabrały bardziej szczegółowego charakteru
w definicji stworzonej przy współpracy z W. Chorązkim. Autorzy zgodnie
stwierdzili, że media lokalne nierozerwalnie łączą się z podziałem administracyjnym, jednak zmiany wprowadzane w poszczególnych okresach decydują o tym, że ma ona charakter wojewódzki, powiatowy, miejski czy też
gminny. Zaznaczają jednak, że zakres rozpowszechniania nie może być jedynym kryterium, na którym dywagacje się opierają. Pod uwagę należy
brać także takie czynniki jak: miejsce, w którym pisma są wydawane
i redagowane, teren na którym są kolportowane. Wspominają także o treści
– aspekcie omawianym szerzej w opracowaniach innych badaczy19.
Element utożsamiania prasy lokalnej z konkretnym obrębem terytorialnym pojawia się także u innego autora. K. Bielenin sprowadza czasopisma lokalne do zasięgu obejmującego szczebel powiatu lub kilku powiatów. Wyraża konstatację, że na poziomie wojewódzkim należy mówić już
o prasie regionalnej., jednakże podobieństwo treści obu typów prasy bardzo często prowadzi do mylnej identyfikacji pojęć. Autor wprowadza również pojęcie prasy sublokalnej. Prasa sublokalna to domena obszarów
R. Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, Poznań 2003, s. 48
Trzeci poziom prasowo-wydawniczy do którego zakwalifikowano prasę lokalną oznacza, że periodykami lokalnymi można określić także gazety rozpowszechniane w obrębie
mniejszym niż poziom wojewódzki.
17 Cyt. za Encyklopedia wiedzy o prasie, Pod red. J. Maślanki, Wrocław 1976, s. 174.
18 Czynnikiem socjokulturowym można nazwać predyspozycje czytelnicze – istnieje bowiem zależność pomiędzy miejscem zamieszkania a zainteresowaniem poruszana tematyką) oraz potrzeba polityki kulturalnej i aspekt tradycji historyczno- prasowej.
19 W. Chorązki, S. Dziki, Prasa lokalna i regionalna [w:] Dziennikarstwo i świat mediów,
red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2004, s. 121.
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gminnych i miejskich. W takim ujęciu prasa lokalna plasuje się w hierarchii
zasięgu pomiędzy prasą regionalną, a sublokalną20.
Mnogość elementów składających się na pojęcie prasy lokalnej zaprezentował A. Notkowski. Zaliczył do nich miejsce wydawania, redagowania, kolportażu. W jego definicji pojawia się jednak dodatkowy czynnik jakim jest treść pisma. Na treść pisma składa się związek tematyki pisma
z bieżącymi wydarzeniami oraz problematyką obrębu, na którym pismo
jest kolportowane21. Dodanie warstwy treściowej przy kategoryzacji pojęć
sprawia, że definicja staje się pełniejsza i nabiera wielopłaszczyznowości.
Wokół treści prasy skupia się definicja A. Akopowa, który charakteryzuje wydawnictwa lokalne w niekonwencjonalny sposób. Specyfika tego
rodzaju prasy została ujęta jako odzwierciedlanie struktur politycznoadministracyjnych danego kraju przy wyszczególnieniu odpowiednich
szczebli w hierarchii. Nie bez znaczenia jest też fakt, że konieczne jest
uwzględnienie lokalnej tematyki. Zarówno cechy społeczne, jak
i ekonomiczne wyodrębnionego obszaru tworzą specyfikę warstwy treściowej pisma22. Spostrzeżenia autora są niezwykle trafne, ponieważ ekonomia jest czynnikiem decydującym o wielu aspektach życia człowieka, tak
samo jak przesłanki o charakterze społecznym. Słowa te maja potwierdzenie także w ujęciu G. Goszcz. Badaczka dostrzega, że podmiotowość społeczności lokalnych jest ściśle powiązana ze strukturami społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi i kulturalnymi. Pozostaje to także w związku ze
zwiększeniem zapotrzebowania na informacje o charakterze lokalnym23.
Fundamentalnym czynnikiem w funkcjonowaniu prasy lokalnej jest
społeczność. To ona jest spoiwem więzi, a zarazem kanałem do którego
trafiają wszelkiego rodzaju informacje wystosowane przez wydawnictwa
lokalne. G. Goszcz głosi pogląd, że pisma lokalne powinny publikować różnorodne w sferze tematu, rozmiary czy też gatunku publikacje służące użyteczności społeczności lokalnej. Prasa lokalna powinna nie tylko informować, ale także spełniać funkcje społeczne: integrować społeczność lokalną,
nakłaniać do refleksji, pomagać w rozwiązywaniu problemów dotykających środowisko lokalne. To dzięki niej informacje trafiają do mieszkańców
na bieżąco oraz wzmacniaj tożsamość z miejscem zamieszkania. Użytecz-

Za: K. Bielenin, (Nie)polska i (nie)zależna,
http://www.obywatel.org.pl/index.php?module=subjects&func=printpage&page, stan na;
20.03.15.
21 A. Notkowski, Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939), Warszawa-Łódź, 1982, s.13.
22 A. Akopow, Miestnyje żurnały: osobiennosti i miesto w sisttemie [w:] Tipologija miestnoj
priessy, red. E.A. Korniłow, Rostow 1991, s. 90.
23 G. Goszcz, Prasa lokalna i regionalna wobec społeczności Pszczyny w latach ’70 (na przykładzie „Echa”, „Trybuny Robotniczej”, „Dziennika Zachodniego” i „Wieczoru”), „Zeszyty
Prasoznawcze”, 1987, nr 1, s. 94.
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ność prasy lokalnej przejawia się w możliwości wykorzystania uzyskanych
wiadomości w życiu codziennym, co sprzyja rozwojowi lokalności24. Informacje o znikomej użyteczności społecznej zamieszczane w prasie lokalnej zniechęcają czytelników do sięgania po nie. Odbiorcy oczekują, że wiadomości trafiające do nich będą miały dla nich jakieś znaczenie, a nawet
wzbudzać emocje.
Kryterium doboru treści zostało uwzględnione także w ujęciu
M. Gieruli. Badacz postrzega prasę lokalną jako wyodrębniony z całości
składnik systemu prasy. Selekcja treści dotyczy związku z funkcjonowaniem lokalnej społeczności oraz jej życiem codziennym. M. Gierula twierdzi, że społeczność nie powinna być traktowana jako całość. Należy zwracać uwagę na jej części składowe, mające duże znaczenie, ponieważ są elementami społecznej stratyfikacji w różnych perspektywach. Przy wyodrębnianiu treści znaczenie mają: potrzeby, wyrażane opinie, przekonania,
zainteresowania. Istotny wpływ mają również zapatrywania polityczne,
głoszone idee czy wykonywany zawód25.
J. Mądry uzupełnił treści o wspólne tradycje miejscowe, rodzaj podejmowanych zajęć, źródła utrzymania oraz nawyki związane ze sferą prasowo-czytelniczą. Wymienione aspekty są źródłem zainteresowania społeczności lokalnej, ponieważ stanowią tematykę im bliską. Potrzeba pogłębiania wiedzy o otaczającym świecie oraz chęć radzenia sobie w zaistniałej
sytuacji sprawiają, że odbiorcy sięgają po pisma lokalne26. Oznacza to, że
rutyna życia codziennego, funkcjonowanie w systemie społecznym, podejmowane przez czytelnika działania, a także status materialny nie są bez
znaczenia dla funkcjonowania wydawnictw lokalnych. Każdy aspekt, nawet
ten z pozoru bez znaczenia, ma wpływ na zjawisko lokalnego komunikowania.
Niezwykle interesującą tezę wprowadza M. Gierula twierdząc, że
w ramach społeczności tworzy się zawsze sieć komunikacyjna, na którą ma
wpływ typ aktywności oraz wielkość społeczeństwa. Komunikowanie towarzyszy społeczeństwu niezależnie od tego czy społeczeństwo jest małe
czy duże – zmienia się jedynie zakres i poziom jego funkcjonowania. Autor
wykazuje wpływ zawartości prasy na kryterium zasięgu terytorialnego.
Wyraża pogląd, że jeśli warstwa treściowa periodyków uczestniczy w kreowaniu sieci informacyjnej i spełnia jej informacyjny wymiar to należy zaliczyć do prasy lokalnej media o charakterze regionalnym lub nawet ogól-

G. Goszcz…, dz. cyt., s. 100.
M. Gierula, Prasa lokalna w Polsce w latach 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, Katowice 2005, s. 27.
26 J. Mądry, Czynniki sprawczo-rozwojowe i funkcje prasy lokalnej a determinanty dziennikarskiej realizacji tygodników współczesnych [w:] Społeczne funkcje tygodników lokalnych
Śląskiego Wydawnictwa Prasowego, red. J. Mądry, Katowice 1985, s. 93.
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nokrajowym27. Opinia ta wydaje się być bardzo przesadzona. Wprowadza
wiele wątpliwości, stoi w sprzeczności z większością przytoczonych definicji.
Całkiem inne spojrzenie na kwestię prasy lokalnej wyraził J. Schutz
odrzucając schematy terytorialne. Autor skupił się na aspekcie nadawczym
ujmując prasę lokalna jako sumę wszelkiego rodzaju działań dziennikarskich, które są tworzone i realizowane z myślą o społeczności na poziomie
lokalnym28. Media zyskały na sile: mają moc kształtowania ludzkich postaw, poglądów, zachowań. Informacja stała się produktem medialnym
o niesłychanej randze. Rozważania o dziennikarstwie jako zawodzie zaufania publicznego podjęła E. Migaczewska prowadząc analizę społecznych
oczekiwań29.
Motyw mediów jako twórców współczesnego środowiska człowieka
pojawia się u T. Gobana-Klasa, który podkreśla, że oddziaływanie dziennikarzy na odbiorców osiągnęło wysoki poziom. Można nawet powiedzieć, że
współczesne społeczeństwo jest społeczeństwem medialnym pełniącym
obecnie funkcję centralną obejmującą wszystkie dziedziny życia człowieka30.
Uwagę na wymiarze dziennikarskim skupia również J. Mądry mówiąc o charakterystycznym dla dziennikarstwa lokalnego społecznoprzestrzennego umiejscowienia wyrażającego się w głębokim zaangażowaniu w życie społeczne oraz w sfery polityczne i kulturalne danego terenu. Dziennikarstwo lokalne różni się od innych typów dziennikarstwa redagujący gazetę dla społeczności lokalnej nie zawsze są dziennikarzami.
Mogą stać się autorytetami, ekspertami w danej kwestii31. Nierzadko udzielają porad w różnych sferach życia codziennego społeczności. Wprowadzają czytelnika nie tylko w tematykę społeczną, polityczną czy gospodarczą.
Pomagają również w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego: interpretują nowe przepisy prawne, instruują w kwestiach finansowych czy
podatkowych.
M. Gierula, Prasa lokalna w latach 1989-1991 (na przykładzie województw: bielskiego,
częstochowskiego, katowickiego i opolskiego), „Zeszyty Prasoznawcze” 1992, nr 1-2, s. 34.
28 J. Schutz za J. Mądry: Przegląd czynników sprawczych rozwoju polskiej prasy [w:] Prasa
lokalna jako czynnik kształtowania się więzi lokalnych, red. J. Mikułowski Pomorski, Rzeszów 1990, s. 35.
29 E. Migaczewska, Dziennikarz – zawód zaufania publicznego? Analiza społecznych oczekiwań i spostrzeżeń [w:] Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne,
red. K. Pokorna-Ignatowicz, S. Michalczyk, Kraków 2010, s. 111.
30 T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja [w:] Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2005, s. 48.
31 J. Mądry, Dziennikarstwo lokalne. Zarys charakterystyki środowiska, „Zeszyty Prasoznawcze” 1993, nr 3, s. 75.
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Dbałość o społeczność i jej interesy oraz przemyślany dobór tematyki służą podkreśleniu tego, jak ważne miejsce w procesie powstawania
pism lokalnych zajmuje odbiorca. Upowszechnianie kultury to jedno z zadań mediów lokalnych, będącym filtrem życia społecznego. Bardzo często
gazety lokalne są jedynym źródłem, z którego mieszkańcy czerpią wiedzę
o lokalnych inicjatywach kulturalnych, co umożliwia włączenie się do ich
tworzenia, tym samym dając ujście identyfikacji z danym obszarem terytorialnym i towarzyszącymi mu tradycjami.
Sfera polityczna jest niezwykle newralgiczną kwestią − społeczność
niekiedy ma zróżnicowane poglądy dotyczące tych samych kwestii.
Na głoszone poglądy wpływ ma doświadczenie życiowe oraz to czy czytelników spotkały na drodze jakieś przykrości ze strony niewłaściwego funkcjonowania systemu władzy. Zaangażowanie prasy lokalnej w tematy będące w kręgu zainteresowania lokalnego jest widoczne również przy włączaniu czytelnika w procesy twórcze pisma − pytanie o opinie, zachęcanie
do dzielenia się nimi, podkreślenie wartości współpracy pomiędzy jednostkami danej społeczności. Dziennikarze poddając krytyce negatywne
działania władzy − przeciwstawiają się korupcji, nepotyzmowi
i patologiom. Pisma lokalne kumulują i wyrażają publicznie także oczekiwania obywateli w obliczu katastrof i konfliktów czy wyborów samorządowych32.
Główne zadania regionalizmu ujęte w „Programie Regionalizmu
Polskiego”, można by także przypisać lokalności, będącej realizatorem
funkcji społecznych i wychowawczych w społeczeństwie. Misją lokalności
jest odzwierciedlanie wszechstronności i różnorodności życia własnego
środowiska. Nie można zapomnieć o wzbudzaniu zainteresowania do tego,
co dzieje się w bliskim otoczeniu oraz tworzenia więzi i zażyłości. Dzięki
pobudzaniu aktywności i zachęcaniu do inicjatywności odbiorcy mają
szansę na rozwijanie umiejętności ukierunkowanej na wypełnianie obowiązków obywatelskich33.
Niektóre definicje badaczy wykluczają z kręgu prasy lokalnej periodyki, które pozornie wpisują się w uniwersalny schemat mediów lokalnych. Takie przekonanie pojawia się w twórczości J. Sobczaka, który nie
zgadza się z przyporządkowaniem tytułów o charakterze wyznaniowym,
zawodowym i hobbystycznym. Proponuje, by do kategorii pism lokalnych
zaliczać jedynie te, które ukierunkowane są na odbiór przez mieszkańców
wsi, gmin, miasteczek. Co ważne, autor nie neguje znaczenia granic administracyjnych jako odpowiedniego kryterium34.

R. Kowalczyk, Media lokalne i społeczeństwo, Poznań 2003, s. 165.
Program Regionalizmu Polskiego, „Polska Oświata Pozaszkolna” 1926, nr 4-5, s. 25-27.
34 J. Sobczak, Wolność prasy w myśl litery prawa i w praktyce prasy lokalnej [w:] Media lokalne a demokracja lokalna, red. J. Chłopecki, R. Polak, Rzeszów 2005, s. 62.
32
33
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Zupełnie inne podejście przejawia J. Schutz wyrażając konstatacje
nad realizacją komunikacji lokalnej poprzez lokalne czasopisma fachowe
i periodyki zakładowe35.
Mówiąc o prasie lokalnej nie można pominąć tezy o stopniowalności
lokalności wysuniętej przez S. Sobola. Stopniowalność wynika z zależności
mówiącej o tym, że jeśli obszar wielkością obejmuje region większy od wojewódzkiego to najmniej lokalną odmianą prasy jest prasa regionalna, zaś
najbardziej – gazety parafialne36. Autor wykracza poza schemat niewielkich obszarów terytorialnych, opisując przypadki gazet lokalnych, których
zasięg przybiera rozmiar ogólnokrajowy, nie rezygnując jednak z tematyki
lokalnej. Choć przypadki takich periodyków zdarzają się dość często, powinno traktować się je jako przypadki o charakterze wyjątkowym, nie rezygnując z perspektywy terytorialnej.
R. Kowalczyk odnosi definicję przez pryzmat dwóch równie ważnych czynników. Pierwszym z nich jest specyfika zakresu zainteresowań,
przeważnie znajdującego się w granicach problemów związanych z funkcjonowaniem danego środowiska lokalnego. Kolejny wyznacznik odnosi się
do zasięgu rozpowszechniania. Zazwyczaj zasięg nie jest duży, co umożliwia bezpośrednie kontaktowanie się odbiorców z wydarzeniami będącymi
tematem relacji w periodykach o charakterze lokalnym. Zainteresowanie
tych pism skupia się wokół z góry określonych środowisk, które uzależnione są od pewnych wykładników. Może to być granica administracyjna,
wtedy środowiskami są między innymi: dzielnica, miasto, gmina37.
Niekiedy wpływ na ich kształtowanie ma proces historyczny. Za
przykład można uznać parafie i mikroregiony. Środowisko ma szansę na
ukształtowanie jako skutek zmian związanych z urbanizacją jak ma to
miejsce w przypadku osiedla. Gospodarka, polityka i społeczeństwo to
struktury płynne, co pozwala na wprowadzanie ciągłych zmian, modyfikacji, dlatego materiałem, który może stać się środowiskiem lokalnym jest
arena wpływów partii politycznych. Przedmiotem relacji mediów lokalnych stają się właśnie te kręgi środowiskowe, nic więc dziwnego, że czytelnicy sięgają po nie, by zaspokoić potrzeby zarówno estetyczne, jak i informacyjne. Zależności relacyjne zachodzące w procesie komunikowania lokalnego są spoiwem miejscowych wartości. Umacnianie tożsamości z daną
społecznością pomaga wypełnić podstawową potrzebę człowieka jaką jest
wola przynależności do danej grupy, a tym samym tworzy między jej
członkami więź. Każda społeczność posiada charakterystyczny dla jej

35 W. Schütz cyt. za: J. Mądry, Przegląd czynników sprawczych rozwoju polskiej prasy lokalnej [w:] Prasa lokalna jako czynnik kształtowania się więzi lokalnych, red. J. Mikułowski
Pomorski, Rzeszów 1990, s. 35.
36 S. Sobol cyt. za: R. Kowalczyk, Media lokalne i społeczeństwo, Poznań 2003, s. 48.
37 R. Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, Poznań 2003, s. 54.
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członków sposób komunikowania, wyróżniający ją spośród innych społeczności38.

1.2. Funkcje prasy lokalnej

Omawiając działalność prasy lokalnej należy wspomnieć także o jej wpływie na procesy życia społecznego. Prasa lokalna towarzyszy również czynnikom ekonomicznym, gospodarczym i politycznym. Kumuluje wartości
ważne dla rozwoju społeczności i jej egzystencji. Jest łącznikiem pomiędzy
mieszkańcami otaczającą rzeczywistością. Ułatwia czytelnikowi poruszanie
się w nieustannie zmieniającym się świecie. Dzięki niej świat lokalny
wzbogaca się nie tylko w wymiarze społeczno-obywatelskim, ale także kulturalnym. Aby usystematyzować pełnione przez prasę lokalną role Ryszard
Kowalczyk podzielił je na 5 funkcji o charakterze nadrzędnym, co nie tylko
wzmacnia ich wyrazistość, ale pozwala też na dodanie bardziej szczegółowych funkcji w ramach ich uzupełnienia i rozwinięcia, co możemy odnaleźć
u innych badaczy. Medioznawca wymienia następujące funkcje39:
 informacyjno-kontrolna,
 socjalizująco-wychowawcza,
 integracyjna,
 mobilizująca,
 reklamowo-ogłoszeniowa.
Ogólny charakter wyżej wymienionych funkcji jest wynikiem eliminacji cech nie będących uniwersalnymi wyznacznikami prasy lokalnej. Wielu autorów dokonuje ich poszerzenia, a także rozdziela pewne aspekty
w oddzielne funkcje nadając im tym samym dokładniejszego charakteru.
Omawiając funkcje prasy lokalnej trudno jednak pominąć te uniwersalne
uporządkowane przez R. Kowalczyka.

1.2.1. Funkcja informacyjno-kontrolna
Pierwsza z nich, funkcja informacyjno-kontrolna40 to połączenie dwóch
niezwykle ważnych czynników w funkcjonowaniu prasy lokalnej: informacji i kontroli. Dostarczanie informacji czytelnikom z zakresu różnych dzieR. Kowalczyk, Prasa…, dz. cyt.., 54.
Tamże, s. 519.
40 Ryszard Kowalczyk podkreśla rangę funkcji informacyjno-kontrolnej. Autor uznaje ją za
najważniejszą, ponieważ opierają się na niej wszystkie inne funkcje, biorą początek przy
jej realizacji.
38
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dzin życia (nie tylko społecznego) sprawia, że mieszkańcy mogą się nimi
kierować w chwili podejmowania kluczowych decyzji bądź osiąganiu wyznaczonych celów. Prasa jest więc źródłem informacji o kwestiach gospodarczych, polityczno-społecznych, kulturalnych, obyczajowych, religijnych
czy rozrywkowych. Czytelnik ma szansę dowiedzieć się nie tylko o nowych
produktach, usługach, czy cenach dyktowanych przez producentów. Prasa
sprawia, że czytelnik ma na te elementy zupełnie nowe spojrzenie, nie podejmuje pochopnych decyzji. Szczególnie, gdy w grę wchodzą aspekty
o większej randze ważności takie jak: działalność miejscowych władz i ich
funkcjonowanie. Prasa lokalna ułatwia mieszkańcom wytworzenie opinii
o ich prawidłowym lub nieprawidłowym działaniu, a także pozwala na
przeciwstawienie się wypaczeniom41.
Oferta mediów lokalnych zawiera treści, które są obiektem zainteresowania mieszkańców. Nierzadko są to informacje dotykające mieszkańca jako jednostki lub grupy społecznej, do której należy. Podjętą problematykę może stanowić mała jednostka terytorialna jak np. dzielnica lub mieć
szersze spektrum i dotyczyć całego regionu, wtedy dotyczy szerszej rzeszy
społeczeństwa, która może mieć poczucie tożsamości z problemem i w wydanych publikacjach znaleźć odpowiedź na nurtujące ją pytania, a także
porady dotyczące ich rozwiązania. Potrzeba zdobywania informacji tkwi
w człowieku od zawsze. To dzięki jej zaspokojeniu człowiek może zyskać
poczucie wewnętrznego spokoju, harmonii i poczucia bezpieczeństwa, będącego fundamentem ładu społecznego42.
Prasa lokalna dostarczając informacji zyskuje zaufanie społeczności
lub wręcz przeciwnie. Zazwyczaj jest jednak skarbnicą wiedzy mieszkańca
o tym, co dzieje się wokół niego. Społeczność lokalna wyraża zainteresowanie wiadomościami z tego samego kręgu tematycznego, należy jednak
pamiętać, że każdy mieszkaniec jest indywidualnością i jego zaciekawienie
danym aspektem zależy od wieku, płci, wykonywanego zawodu czy prestiżu społecznego43.
Kontrola w ujęciu funkcji prasy lokalnej jest przejawem nadzoru
nad różnorodnymi przejawami życia społecznego oraz politycznego mieszkańców. Prasa dostarczając informacji nie tylko zwiększa świadomość
mieszkańców o otaczającym świecie, lecz także wytwarza konkretne wzorce zachowań, które są przez mieszkańców powielane. Jest swoistym drogowskazem dla lokalnej społeczności – zawiera znaki kiedy działać i w jaki
sposób. Rzetelne informacje dają mieszkańcom poczucie tego, że prasa lokalna panuje nad zaistniałymi w ich świecie sytuacjami, stoją na straży
R. Kowalczyk, Prasa…, dz. cyt.., s. 520-522.
Tamże.
43 Tamże.
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prawa i obowiązku. To właśnie kontrolny aspekt funkcji prasy lokalnej
powoduje, że mieszkańcy odczuwają poczucie bezpieczeństwa i dają wyraz
zaufania wyrażanym przez prasę opiniom i rozwiązaniom.
Prasa lokalna rejestruje od wewnątrz zmiany w środowisku społecznym, przybliża tradycje i obyczaje, kreuje świadomość społeczną. Prowadzenie dialogu z mieszkańcami sygnalizuje zaistniałe problemy i mobilizuje społeczność do ich rozwiązania poprzez podsuwanie rozwiązań. Nieoceniona jest również pomoc prasy w kształtowaniu opinii podczas wyborów samorządowych – prasa lokalna przybliża sylwetki polityków, przybliża ich działania i dokonania. Sprzyja również przedwyborczym dyskusjom.
Wprowadzenie czytelnika w świat polityki lokalnej ma niebagatelny
wpływ na decyzje mieszkańców. Społeczność jest świadoma dokonywanych wyborów przez co pewniej funkcjonuje i sprawnie reaguje w obliczu
inicjatyw obywatelskich. Nie boi się wykazać inicjatywnością. Społeczność
lokalna musi być świadoma tego, że bierność nie zmieni zaistniałej rzeczywistości, a media lokalne jej to uświadamiają. Sygnalizacja pojawiających
się nieprawidłowości pozwala mieszkańcom na szybszą i sprawniejszą interwencje. Publikowane przez prasę lokalną artykuły pokazują schemat
działania, w którym główną rolę gra aktywność. Kontrola objawia się także
w krytyce wszelkiego rodzaju patologii – dzięki niej odbiorca wie co jest
złe, a co dobre i ma szansę na wyzbywanie się negatywnych działań ze środowiska lokalnego lub zgłaszanie ich odpowiednim segmentom władzy44.

1.2.2. Funkcja socjalizująco-wychowawcza
J. Mikułowski Pomorski określił socjalizację jako kształtowanie swojej społecznej osobowości, co jedynie podkreśla, że socjalizacja to fundamentalny
proces w życiu społecznym człowieka45. To odkrycie w sobie społecznego
„ja”, odpowiedzialnego za przystosowanie się do życia w środowisku społecznym, umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki
życia czy role społeczne. Na proces socjalizowania się wpływają czynniki
takie jak: rodzina, kościół, miejsce pracy, partie polityczne, a nawet lokalna
prasa. Nie może więc wśród funkcji prasy lokalnej zabraknąć funkcji socjalizacyjno-wychowawczej46. Prasa utrwala wśród społeczności pewne wartości, poglądy, postawy. Zachęca ludzi do podejmowania działań wyrażających się w tworzeniu różnego rodzaju inicjatyw, przedsięwzięć, zwalczaniu
R. Kowalczyk, Prasa…, dz.cyt.., s. 522.
J. Mikułowski Pomorski, Środki masowego komunikowania a problem więzi społecznej,
Kraków 1976, s. 180.
46 R. Kowalczyk, Prasa…, dz. cyt., s. 523-526.
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patologii, propagowaniu wzajemnej pomocy czy promowaniu pozytywnych wzorców wśród mieszkańców. Usprawnia tym samym przepływ informacji wśród społeczności oraz służy zacieśnianiu więzi. Każda inicjatywa zachęcająca do aktywności społecznej ma na celu przeciwstawienie się
marazmowi. Stawia na pierwszym planie dobro społeczności lokalnej
i osiąganie wspólnych celów wiążących się z rozwojem lokalnym. Zaangażowanie w życie obywatelskie objawia się większą świadomością społeczną. Sprawy bieżące przedstawiane i komentowane na łamach prasy lokalnej dają szansę czytelnikowi na poszerzenie kompetencji związanych z samoorganizowaniem się. Prasa lokalna jest źródłem informacji mieszkańców zarówno o ich prawach, jak i obowiązkach. Dzięki niej czytelnik zna
obowiązujące normy i wykorzystuje je w życiu codziennym. Potrafi odróżnić działania pozytywne od negatywnych oraz wytworzyć w sobie umiejętność sprawnego interweniowania w obliczu narastających problemów47.
Dziennikarze prasy lokalnej działają w imieniu społeczności – poruszają podejmowaną przez nią problematykę. Dają wyraz kontrolowaniu
działań instytucji publicznych. Tworzą instrukcje jak radzić sobie w zaistniałej rzeczywistości społecznej. Przybliżają przepisy prawne mające ułatwić funkcjonowanie w dziedzinie finansów czy gospodarki. Prasa lokalna
niczym nauczyciel edukuje społeczność w zakresie poruszania się w świecie pełnym norm i przepisów48.
Pisma lokalne są czynnikiem wpływającym na tworzenie kultury.
Mają nieco ambiwalentny charakter: są zarazem głosicielami tradycyjnych
ponadczasowych norm, wartości i idei i innowatorami pełnymi nowych
pomysłów wdrażającymi je w życie po eliminacji tych starszych, lecz wcale
nie gorszych wartości. Choć prasa lokalna potrafi zbliżyć ludzi, nieraz ma
charakter różnicujący − w zależności od głoszonych poglądów
i kompetencji społecznych. Umożliwia jednak wymianę opinii, co sprzyja
przemianom społecznym. Przemiany społeczne mają szanse zaistnieć jedynie, gdy społeczność będzie zintegrowana i otwarta na różnego rodzaju
przeobrażenia49.
Chęć podjęcia wyzwania jakim jest szerzenie niepopularnych w danym środowisku poglądów jest kluczem do zwiększenia świadomości społecznej i zainspirowania ludzi do podjęcia dialogu. Potrzeba kontaktu
z innymi ludźmi jest związana z pierwotnością. Człowiek od zawsze chciał
być podmiotem działań, a nie ich przedmiotem. Inicjowanie współpracy
między mieszkańcami sprawia, że społeczeństwo jest scalone i ma większe
poczucie przynależności. Jedno jest pewne − prasa lokalna wychowuje spoR. Kowalczyk, Prasa…, dz. cyt.., s. 523-526.
Tamże.
49 Tamże.
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łeczeństwo w duchu aktywności i rozwoju intelektualno-emocjonalnego,
nie pozwala na zastój i stagnację50.

1.2.3. Funkcja integracyjna
Integrację należy postrzegać jako dążenie do jedności, spajanie więzi, norm
i wartości. Proces integracji jest niezwykle złożony. Ma na niego wpływ
wiele czynników. Aby mieszkańcy mogli zbudować więź musi dojść do
eksponowania pozytywnych zjawisk, wydarzeń zachodzących w środowisku społecznym. Materiały pochodzące z prasy lokalnej sprzyjają pobudzaniu drzemiących w czytelniku uczuć takich jak: tożsamość z miejscem zamieszkania czy duma wypływająca z zamieszkiwania tego terenu. Czytając
prasę lokalną społeczność utwierdza się w przekonaniu, że łączą ich te same normy, obyczaje, tradycje, dosięgają ich te same problemy. Ta świadomość pozwala im na budowanie relacji interpersonalnych − wymianę informacji i doświadczeń, a także stworzenie inicjatyw wspomagających budowanie konsensusu społecznego51.
Poczucie więzi z miejscem zamieszkania i społecznością prowadzi
do dialogu, pomocnego w przezwyciężaniu uprzedzeń i stereotypów. Wiarygodne informacje przekazywane przez prasę lokalną są świetna okazją
dla budowania poczucia bezpieczeństwa, będącego czynnikiem fundamentalnym w egzystencji człowieka. To dzięki stabilizacji mieszkańcy mają
odwagę na branie udziału w inspirujących przedsięwzięciach, dokonywanie selekcji w natłoku poglądów. Współpraca między jednostkami staje się
prężna i pełna zaangażowania52.
Uczestnictwo w życiu społecznym regionu daje mieszkańcom poczucie spełnienia i jedności z resztą społeczeństwa. Chęć przynależności do
danej grupy społecznej jest związana z tym, że człowiek nie lubi czuć się
wyobcowany, pragnie przynależeć do grupy, która go zaakceptuje i w której będzie mógł dzielić się wrażeniami z ludźmi podobnym sobie (np. mającym te same problemy).Współdziałanie jest efektem socjalizacji. Opinia
społeczna jest tworzona w oparciu o normy współżycia społecznego, będącego nieodzownym elementem procesu integracji. Prasa lokalna ma wpływ
na kształtowanie poglądów. Dziennikarze prasy lokalnej mogą zapośredniczyć zarówno proces integracji, jak i dezintegracji53.
R. Kowalczyk, Prasa…, dz. cyt.., s. 523-526.
Tamże.
52 Tamże.
53 Tamże.
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Sięganie po prasę lokalną wyrabia w mieszkańcach (pozytywne
bądź negatywne) nastawienie do danego wydarzenia czy nawet polityka.
Proces integracji wiąże się z takimi wartościami jak: szacunek, wiarygodność, jedność. Jedynie w momencie, gdy opisywane wartości są pozytywne
(lub będą pociągać za sobą pozytywne skutki) możemy mówić o integracji
społeczeństwa lokalnego przejawiającego się poczuciem tożsamości jednostki ze społeczeństwem lokalnym. Podkreślanie pozytywnych norm
i wartości ugruntowuje w mieszkańcach przyswajanie nowych pozytywnych wartości oraz utrwalanie starych. Powoduje także wzmocnienie
poczucia jedności i identyfikacji z daną społecznością i regionem. Zjawiskiem bardzo częstym jest dostrzeganie superlatyw wypływających
z zakorzenienia w danym regionie wypływających z treści zawartych
w prasie lokalnej, a także zacieśnianie więzi ze społecznością lokalną i pobudzanie aktywności i lokalnego patriotyzmu54.

1.2.4. Funkcja mobilizująca
Kolejną funkcją przypisywaną prasie lokalnej jest funkcja mobilizująca, co
oznacza, że pisma lokalne mogą wpływać na mieszkańców, kształtować ich
poglądy, zachęcać do podejmowania aktywności zarówno w życiu społecznym, jak i politycznym. Społeczność lokalna aktywnie uczestnicząca w życiu społecznym daje wyraz niezgody na stagnację i brak rozwoju. Podejmowane inicjatywy wiążą się z pozytywnymi wzorcami zachowań, a także
z krytyką wzorców negatywnych55.
Bardzo często media piętnują brak aktywności wśród społeczeństwa i wykazują jej zgubny charakter – nie mając wkładu w życie społeczne, wyrażają tym samym zgodę na to co dzieje się w ich środowisku. Skutki
stagnacji niosą za sobą przykre konsekwencje. W prasie lokalnej aktywność jest opisywana jako wartość nadrzędna, mająca właściwości wzmacniające wprowadzanie modyfikacji do życia mieszkańców. Wyrażanie opinii przez społeczność lokalną pozwala nie tylko na zapoczątkowanie dialogu pomiędzy nimi samymi, ale także pomiędzy nimi a władzą lokalną. Zainteresowanie opinii publicznej sprawami bieżącymi zawsze stwarza pozory
zwiększonej kontroli wobec funkcjonowania władz  działania samorządowców stają się bardziej przemyślane, a decyzje podejmowane z myślą
o dobru ogółu56.
R. Kowalczyk, Prasa…, dz. cyt.., s. 523-526.
Tamże, s. 531-532.
56 Tamże.
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Kontrowersyjne tematy poruszane na łamach pism lokalnych nie
tylko przełamują sferę treści tabu, ale zwiększają także wiedzę społeczności w tym zakresie. Większa świadomość problemów dosięgających społeczeństwo umożliwia sprawniejsze szukanie ich rozwiązań. Zastosowana
przez media perswazja wpływa na postrzeganie świata zewnętrznego
 mieszkańcy już nie uciekają przed trudnościami, lecz stawiają im czoła
i wspólnymi siłami próbują przeciwstawić się im. Wcielają również zamieszczone w prasie lokalnej wskazówki w Zycie. Jedność społeczeństwa
jest jego siłą, należy więc do niej dążyć za wszelką cenę poprzez kierowanie uwagi mieszkańców na to co dzieje się tu i teraz. Podkreślanie efektywności społecznych przedsięwzięć staje się spoiwem życia społecznego. Mobilizowanie jest niezbędnym aspektem w czasach ciągłej niepewności
i zmiany przepisów prawnych. Ludzie świadomi swoich praw i obowiązków mają również większą świadomość sposoby wykorzystania ich
w życiu codziennym. Budzi się w nich odwaga wyrażania poglądów (nawet
gdy nie są popularne) i podejmowanie ryzyka związanego
z wprowadzaniem nowatorskich działań. Kooperacja daje większe możliwości w szybkim osiąganiu celów, co staje się szczególnie ważne w obliczu
osiągania dobra publicznego57.
Komunikaty wysyłane przez prasę lokalną maja pobudzać do refleksji i samoorganizowania się. Współcześnie media lokalne pełnią swoistą
funkcję poradni udzielającej pomocy społeczności w zakresie różnorodnych dziedzin życia – dziennikarze są psychologami, prawnikami, ekonomistami. Dają mieszkańcom szansę na usamodzielnienie się i posiadanie
wiedzy wpływającej na poprawę jakości życia społecznego. Zwiększenie
świadomości społecznej pozwala na wymianę informacji i doświadczeń
między jednostkami oraz wspomaga rozwój społeczeństwa lokalnego na
gruncie kulturowym, politycznym i interpersonalnym. Świat bezustannie
się zmienia, dlatego potrzeba ciągłego poszerzania wiedzy jest nieunikniona i jest nieodzownym elementem w osiąganiu konsensusu społecznego58.

1.2.5. Funkcja reklamowo-ogłoszeniowa
Ostatnią funkcją prasy lokalnej wymienioną przez R. Kowalczyka jest ta
o charakterze reklamowo-ogłoszeniowym. Zamieszczane w lokalnych mediach reklamy pozwalają mieszkańcom na zorientowanie się w takich kategoriach jak: cena towaru czy nowatorstwo usług i towarów rynkowych.
Reklamodawcy traktują prasę lokalna jako niezwykle skuteczny środek
57
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R. Kowalczyk, Prasa…, dz. cyt.., s. 531-532.
Tamże.
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promocji. Znają grupy odbiorców, więc mają świadomość tego, że reklama
trafi do właściwej grupy docelowej. Pisma lokalne poprzez uczestnictwo
w procesie marketingowym stają się ważnym czynnikiem gospodarki rynkowej59.
Dzięki nim mieszkańcy mogą poddać kontroli pojawiające się na
rynku lokalnym produkty i usługi - jednostki dzielą się opiniami ze społecznością, co umożliwia dokonanie trafnego wyboru. Ważnym aspektem
jest również wspieranie firm lokalnych: osiedlowych sklepików, miejscowych firm budowlanych. Sprzyja to rozwojowi rynku lokalnego i zapewnia
umocnienie się lokalnych przedsiębiorstw.
Reklama usprawnia kontakty pomiędzy nadawcą i odbiorcą, umożliwia swobodny przepływ informacji o towarze. Komunikat staje się dla
czytelników prasy lokalnej przejrzysty – wie co, gdzie, kiedy i za ile może
nabyć. Działania mediów mają również charakter stricte perswazyjny
− nakłaniają społeczność do kupna produktu lub skorzystania z usługi oferowanej przez reklamodawcę. Zwielokrotnienie komunikatu jedynie ten
proces wspomaga.
Równie ważnym czynnikiem są ogłoszenia. W prasie lokalnej można
znaleźć zarówno ogłoszenia o charakterze płatnym, jak i bezpłatnym. Należy zwrócić uwagę na to, iż reklamy i ogłoszenia bardzo często są źródłem
finansowania prasy lokalnej. To właśnie dzięki nim wiele gazet lokalnych
ma szansę trafić do druku i przetrwać na rynku medialnym. Reklamy
i ogłoszenia zawarte w pismach lokalnych dają więc wiele profitów nie tylko mieszkańcom i reklamodawców, ale też samej prasie lokalnej.

1.3. Komunikowanie lokalne i terminy z nim związane

Rozważania związane z funkcjonowaniem prasy lokalnej są ściśle związane
z terminami jej pokrewnymi. Pojęciem bardzo często pojawiającym się
w tym kręgu tematycznym jest lokalność. Lokalność w potocznym rozumieniu kojarzy się z czymś niewielkim, bliskim danemu środowisku. Jest
przeciwieństwem czegoś o dużym zasięgu, jednostką o zawężonym charakterze. Takie postrzeganie nie jest do końca błędne, choć wiąże się z wielkim
uogólnieniem. Ukazuje jednak rangę takich składników jak: lokalizacja
i umiejscowienie. Nie bez znaczenia jest także pozycja, ruchliwość będące
miarami opisu zjawisk60.
R. Kowalczyk, Prasa…, dz. cyt.., s. 532-534.
Cyt. za: R.E. Park, The Urban Community as a Spatial Pattern and a moral Order [w:] The
Urban Community, red. E.W. Burgees, Chicago 1925, s. 35.
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B. Dobek-Ostrowska podkreśla, że lokalności nie można utożsamiać
z gminą. Wynika to z faktu, że gmina jest jednostką niezwykle niewymierną
– może być nią zarówno niewielka wioska, jak i rozległa aglomeracja miejska. Komunikacja w obu przypadkach jest zgoła różna. Mieszkańcy niewielkiej wioski w kontaktach posiłkują się głównie stosunkami interpersonalnymi. Dużą rolę odgrywają także stosunki grupowe będące skarbnicą
wymiany doświadczeń. Taka komunikacja sprzyja zacieśnianiu więzi oraz
zawieraniu nowych kontaktów.
Mechanizm komunikacyjny w dużym mieście opiera się na jasnym
przekazywaniu komunikatów. Najczęściej dochodzi do wymiany między
obywatelami a przedstawicielami władzy, rzadziej między samymi mieszkańcami. Autorka zauważa, że w dużym stopniu jest to zasługa mediów,
które są pośrednikiem na czterech poziomach komunikowania.
W przypadku komunikowania lokalnego mowa jest o poziomie mezo. Ten
poziom nie jest zarezerwowany jedynie dla komunikowania gminnego.
Zależy to bowiem od tego czy mamy do czynienia z gminą lokalną czy nielokalną. Gminy lokalne to te, które, w których kanały interpersonalne nadal
odgrywają istotną rolę w kreowaniu rzeczywistości społecznej. Aktywność
kulturalna i polityczna z wyraźnie zarysowaną warstwą reklamoworynkową jest nośnikiem cech i wspólnych wartości społecznie użytecznych,
będących produktem procesów komunikacyjnych postępujących w bliskim
środowisku61.
Podobieństwo w definiowaniu lokalności jest widoczne w ujęciu
J. Schutza, który wyraża pogląd, że ważne są rezultaty pracy dziennikarza,
ale jeszcze większą wartość ma bezpośrednia bliskość odbiorcy realizująca
się przez związek z miejscem zamieszkania i miejscem pracy. Ważne jest
też miejsce i sposób spędzania wolnego czasu czyli elementy, z którymi
odczuwalna jest największa więź62. Autor poziom lokalności ogranicza do
sfery niemalże intymnej.
Kolejnym pojęciem jest życie społeczne składające się na szereg
elementów spełniających wyznaczone funkcje w złożonym systemie. Funkcje podlegają określonej strukturze systemowej oraz rodzajowi pojawiających się w nim współzależności, zachodzących pomiędzy jego elementami
lub podsystemami63. Funkcje pełnione w społeczeństwie wynikają z ról
pełnionych w społeczeństwie, dlatego też aspektami ważnymi w kategory-

61 B. Dobek-Ostrowska, Lokalne media masowe i komunikowanie polityczne w demokratyzujących się systemach politycznych [w:] Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń, red.
I. Borkowski, A. Woźny, Wrocław 2003, s. 181.
62 M. Gierula, Prasa lokalna w Polsce w latach 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, Katowice 2005, s. 31.
63 A. Radcliffe-Brown, Structure in Primitive Society [w:] Sociological Theory. A Book of
Readings, red. L.A. Coser, B. Rosenberg, New York 1969, s. 626.
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zacji są wiek, płeć, status społeczny i materialny, wykonywany zawód,
a także przynależność do grup społecznych.
Miano grup społecznych przysługuje zbiorom ludzi, którzy poprzez
dążenie do wspólnych wartości zostali związani więzią społeczną oraz udało się im wytworzyć wewnętrzną organizacji64. F. Znaniecki dodaje, że grupa społeczna stanowi w pewnym sensie odrębną całość odosobnionego,
złożonego układu. Cechuje go powiązanie określonymi odniesieniami jednostek do celów i wartości do których dążą65. W skład grupy społecznej
wchodzą takie aspekty jak: majątek, urządzenia, terytorium, kultura, tradycja, głoszone idee, podejmowane postawy, przeżycia, a także świadomość,
co zostało uwzględnione w rozważaniach Jana Szczepańskiego66.
Niezwykle szczegółową definicję przedstawili R. Dyoniziak, J. Mikułowski Pomorski i Z. Pucek wymieniając wyznaczniki wpływające na kategoryzację pojęcia. Badacze nazywają grupą społeczną określoną ilość osób
(nie mniej niż trzy), których łączą rozmaite stosunki uregulowane przez
instytucje. Jednostki te są w posiadaniu wspólnych wartości, różniące się
od wartości wyznawanych przez inne zbiorowości. Musi zaistnieć między
nimi również więź, wspólne cele, wyobrażenia i poglądy dotyczące własnej
grupy. Ważne jest również przestrzeganie panujących w niej zasad o charakterze moralnym67. Każda grupa społeczna tworzy specyficzne dla niej
normy etyczne, kultywuje wierzenia, wyznaje właściwe sobie idee i wartości., które ją spajają.
R. Kowalczyk kieruje uwagę na częstość wywierania wpływu grupy
społecznej na jednostkę – niekiedy prowadzi to do zmiany poglądów, rzutując tym samym na modyfikację postaw i zachowań, a niekiedy nawyków
i zwyczajów68. Choć zasady panujące w grupie mają charakter umowny
i najczęściej nie mają odzwierciedlenia w zapisach prawnych, działają na
jednostkę perswazyjnie. Chęć zaadaptowania się w społeczeństwie staje się
silniejsza od potrzeby indywidualizmu i członek grupy dostosowuje się, nie
chcąc odstawać od reszty. Respektowanie tych samych norm etycznych
sprzyja również integracji i wieńczy proces socjalizacji. Pozycja i sytuacja
społeczna jednostki mają ogromny wpływ na odnalezienie się w otoczeniu
społecznym.
Fundamentem w funkcjonowaniu grupy społecznej jest środowisko
społeczne. M. Chełmińska opisuje je jako ogół instytucji społecznych, form,
J. Turowski, Socjologia. Małe grupy społeczne, Lublin 1993, s. 78.
F. Znaniecki, Wstęp do socjologii, Warszawa 1988, s. 309.
66 Podaję za S. Kosiński, Socjologia ogólna, Warszawa 1987, s. 215.
67 R. Dyoniziak, J. Mikułowski Pomorski, Z. Pucek, Współczesne społeczeństwo polskie.
Wstęp do socjologii, Warszawa 1974, s. 40.
68 R. Kowalczyk, Prasa…, dz. cyt., s. 104.
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wzorów i procesów, oddziałujących na jednostkę na co dzień 69. Instytucje
społeczne są wyrazicielami interesów mieszkańców. Reagują na potrzeby
i oczekiwania odbiorców i przekazują je do publicznej wiadomości, pomagając tym samym w rozwiązaniu ich problemów. Można powiedzieć,
że instytucje społeczne pełnią funkcję interwencyjno-kontrolną. Stoją na
straży ładu i porządku oraz poszanowania zasad moralnych. Ich cechą
szczególną jest zasadniczość i trwałość. Przejawem tego są nakazy kulturowe i obyczajowe zakorzenione w podstawowych aspektach życia społecznego70.
Życie jednostki, bez względu do jakiej grupy należy, zawsze ma
związek z określoną strukturą terytorialną. Terytorium społeczności lokalnej w ujęciu M. Chełmińskiej to nic innego jak fragmentaryczna część mikroregionu, zaopatrzona w instytucje społeczne71. Podana definicja
uwzględnia aspekt administracyjny i socjologiczny. Bez przedmiotu instytucji nie możemy mówić o pierwiastku społecznym terytorium. Na obszarze terytorium mają miejsce interakcje o charakterystycznym zabarwieniu
(różniącym się od tych zainicjowanych w społecznościach wielkich miast).
Efektem tych interakcji jest organizowanie się więzi, będącej spoiwem relacji mieszkańców72. Ważna jest odrębność danej grupy społecznej
od reszty społeczeństwa wynikająca z formowania się tożsamości
z miejscem, które się zamieszkuje i z którym łączy ją najsilniejszy związek
emocjonalny. Świadomość członka o przynależności sprawia, że ma okazję
na zaspokojenie swoich potrzeb i oczekiwań wobec grupy. Pozwala również na umiejscowienie jednostki na danym szczeblu w hierarchii społecznej, przy uwzględnieniu takich wyznaczników jak kompetencje komunikacyjne czy zdobyte umiejętności.
Zrozumienie i dogłębne poznanie zjawisk związanych z komunikowaniem nie jest możliwe bez zdefiniowania pojęcia społeczności społecznej. Termin ten jest nierozerwalnie związany ze sferą funkcjonowania prasy lokalnej. Społeczność lokalna to wytwór scalony z trzech elementów.
Jednym z nich jest zbiorowość terytorialna tworząca specyficzną wspólnotę terytorialną. Funkcjonowanie społeczności lokalnej jest zależne też od
umiejętności współdziałania przez członków określonej zbiorowości.
W wyniku tych działań wytwarzają się wartości, normy i wzory zachowań
reprezentowane przez grupę. Ostatnim elementem jest istnienie charakterystycznych więzi, wyróżniających ją spośród innych grup.
69 M. Chełmińska, Regiony w perspektywie europejskiej [w:] Regiony Kulturowe a nowa
regionalizacja kraju, red. J. Damrosz, M. Konopka, Ciechanów 1994, s. 28.
70 K.Z. Sowa, Wstęp do socjologicznej teorii zrzeszeń, Warszawa 1988, s. 43.
71 Tamże, s. 28.
72 R. Kowalczyk, Prasa…, dz. cyt., s. 108.
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Uogólniając można stwierdzić., że na powstawanie społeczności
wpływają aspekty ludzkie, behawioralne i emotywne. Można do nich zaliczyć: jednostki, grupy, działania podmiotów oraz przesłanki emocjonalne.
Ich głównym celem jest formowanie organizacji życia zbiorowego oraz
tworzenie sieci powiązań pomiędzy jednostkami. Wpływa to na procesy
socjalizacji i przystosowania do środowiska społecznego oraz sprzyja kontroli zachowań członków73. Według amerykańskiego badacza
A.H. Hawley’a społecznością lokalną jest samowystarczalna całość, w obrębie której powstają zasady służące określeniu podstaw jej działania. Posiada także swoją historię związana z różnymi etapami życia takimi jak: młodość, dojrzałość i starość. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest
ona organizmem mającym możliwość wzrostu74.
J. Bernard wyraża konstatację, że społeczność lokalna ma wymiar
o charakterze przestrzennym i społeczno-psychologicznym75. Tezę o dwuwymiarowości pojęcia wyraża także inny uczony. D. Martinadale porusza
kwestię tego, że społeczność obejmuje swym zasięgiem całość życia mieszkańców, a nie tylko ich poszczególne części. Umożliwia to zaspokojenie
potrzeb członków poprzez inicjowanie powstania i działania odpowiednich
grup i instytucji76. Pomaga też efektywniej rozwiązywać problemy – redukuje ich powstawanie szerząc ład i kontrolę. Wzmacnia tym samym
w członkach poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego i przynależności zarówno terytorialnej, jak i psychologiczno-społecznej, redukując wszelkiego
rodzaju napięcia.
Zmiany w strukturach społeczności lokalnych były widoczne szczególnie w obliczu postępu przemian cywilizacyjnych. Odpowiedzi na to,
czym współcześnie jest społeczność lokalna udzielił P. Sztompka nazywając ją upodmiotowioną zbiorowością77. Podobny pogląd wyraził A. Piekara
dodając jednak cechy charakterystyczne tej zbiorowości, do których należą: określona tożsamość, zamieszkiwanie niewielkiego terytorium (granice
którego są najczęściej wyznaczane w rezultacie podziału administracyjnego kraju). Wśród cech pojawia się też zapis o uwzględnieniu historycznych
uwarunkowań i miejscowych tradycji78. Społeczności lokalne są integralnym elementem podczas kształtowania opinii publicznej. Uczestniczą też

73 R. Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, Poznań 2003,
s. 108.
74 A.H. Hawley, Human Ecology: A Theory of Community Structure, New York 1950, s. 50.
75 J. Bernard, American Community Behavior, t.IV, New York 1962, s. 35.
76 D. Martinadale, Social Life and Cultural Change, Princeton 1962, s. 35.
77 P. Sztompka, Socjologiczna teoria podmiotowości [w:] Podmiotowość możliwości, rzeczywistość, konieczność, red. P. Buczkowski, R. Cichocki, Poznań 1989, s. 13.
78 A. Piekara, Decentralizacja i samorządność społeczności lokalnych a lokalna jakość życia,
„Samorząd Terytorialny” 1995, nr 5, s. 63.
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w realizacji praktyk religijnych, funkcji kontrolnej oraz inicjowaniu działalności o charakterze społeczno-kulturalnym79.
Pojęcie społeczności lokalnej nie jest tożsame z pojęciem zbiorowości lokalnej wyróżniającej się niskim poziomem wewnętrznej organizacji,
świadomości wspólnych interesów i celów. W przypadku zbiorowości
głównym wyznacznikiem jest niewielkie terytorium zamieszkiwane
wspólnie. M.S. Szczepański wspomina o tym, że pomiędzy strukturą społeczności a zbiorowości można odnaleźć także subspołeczność lokalną,
będącą fragmentem społeczności lokalnej80. Należą do niej mieszkańcy małych, średnich i większych miast lub gmin, a także mniejszych zbiorowości
jakimi są: osady, kolonie i przysiółki, a także osiedla81.
Oznaką indywidualizmu pośród społeczności i subspołeczności jest
funkcjonowanie prasy. Na jej odrębność mają wpływ warunki o specyfice
społecznej, politycznej i ekonomicznej. Są one bazą ram działania, wyznaczają również kierunek w zasadach organizacji i wspomagają rozwój. Dużą
rolę odrywa postępujący rozwój demokracji lokalnej, przejawiającej się
w zwiększeniu udziału w życiu społecznym, sprzyjaniu lokalnym inicjatywom. Podnosi to także rangę małych jednostek terytorialnych w podejmowaniu decyzji i likwidowaniu zagrożeń82.
Aspekt ten został podkreślony w rozważaniach R. Kowalczyka, którego zdaniem upodmiotowienie pewnych społeczności zaowocowało rozwojem nowych metod zarządzania zasobami społecznymi, kulturalnymi,
społecznymi, finansowymi. Zwiększenie aktywności gospodarczej jest
gwarantem eliminacji stagnacji z różnych dziedzin życia.
Wszystkie omówione struktury uczestniczą w procesie komunikowania się. Choć proces ten jest ograniczony do mniejszego obszaru nie
oznacza to, że jest mniej ważny od komunikowania społecznego, którego
jest fragmentem. R. Kowalczyk ujmuje je jako zespół złożony z aktów, zjawisk i procesów związane nierozerwalne z porozumiewaniem się. Choć
zakres tego rodzaju komunikowania jest ograniczony do obszaru niewielkiego terytoriów i ściśle z nim związany, jednakże jest integralnym aspektem w zagadnieniu lokalności83.
Opisywanie jego mechanizmów przez pryzmat pespektywy społecznej jest niezwykle złożone. Jego celem nadrzędnym jest regularne mo-
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dyfikowanie wiedzy, umiejętności, opinii, poglądów i wyznawanych wartości. Równie ważne są: wpływanie na osobowość, podejmowane działania,
cechy charakteru oraz typy zachowań. Odbiorcy muszą posiadać kompetencje komunikacyjne korzystać z umiejętności poprawnego (czyli zgodnego z normami społecznymi) komunikowania zarówno z perspektywy odbiorcy, jak i nadawcy84.
Zadania odbiorcy diametralnie różnią się od zadań odbiorcy, dlatego
niezwykle znaczącym czynnikiem jest to, by sprostać postawionym wymaganiom. Nadawca musi wczuć się w pozycję odbiorcy i dbać o to, by przekazywane komunikaty znajdowały się w kręgu zainteresowań jednostek
bądź grup. Wystosowane informacje powinny odpowiadać ich gustom, wyrażanym przekonaniom czy zachowaniom. Kryteria doboru warstwy treściowej są zależne od wykładników społecznych i kulturowych wśród których znajdują się: aspekty hobbystyczne, wykonywany zawód czy, status
społeczny, podejmowana aktywność czy przynależność grupowa. Istotny
jest fakt, że nadawcy są znani odbiorcom. Ich rozpoznawalność wynika
z tego, że najczęściej są osobami cieszącymi się popularnością w danej społeczności lokalnej. Niekiedy są traktowani w kategorii autorytetów i ekspertów Cieszą się zaufaniem społeczności i udało im się zdobyć pewien
szczebel w hierarchii prestiżu społecznego85.
Wzajemne stosunki zachodzące w określonym kontekście kreują
system komunikowania lokalnego. System komunikowania lokalnego jest
złożony z czterech integralnych części. Na pierwszą z nich składają się
czynniki takie jak: jednostka, zbiorowość, grupa, społeczność. Można ją
poszerzyć również o instytucje i środowisko lokalne. Środki, narzędzia
i wykładniki technologiczne, pojawiające się w trakcie wymiany komunikatów to aspekty należące do kolejnej grupy. W pojęcie systemu komunikowania lokalnego można wpisać również wartości, zasady funkcjonowania,
postawy i zachowania czyli aspekty o charakterze społecznopsychologicznym. Ostatnią grupę stanowią wzajemne oddziaływania powstające w momencie pozyskiwania informacji i posługiwania się nimi
w określonym celu86.
Komunikowanie w społeczności lokalnej posiada charakterystyczne
dla siebie cechy. Najbardziej zauważalną jest ograniczenie terytorialne.
Granice administracyjne określają pewne ramy odniesienia, nie są jednak
nigdy sztywno ustalone i niezmienne. Kolejne cechy wiążą się ze sferą dotyczącą wysyłanych komunikatów. Bezpośredniość ujawnia się w aktach
komunikowania interpersonalnego i jest wyrazem chęci porozumiewania
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się z innymi członkami. Z kolei konkretność przekazów i ich weryfikowalność wskazują na ważność użyteczności komunikacyjnej, będącej źródłem
konfrontowania przekazywanych informacji z zastaną rzeczywistością.
Tego typu działania podsycają zaangażowanie zarówno nadawcy, jak i odbiorcy w problematykę lokalną. Ostatnią cechą komunikacji lokalnej jest
powszechność partycypacji oznaczająca, że niemal każdy członek miejscowej społeczności jest bierze jego procesie udział87.
Mówiąc o komunikowaniu lokalnym nie można nie wspomnieć
o środkach komunikowania, do których grona zalicza się media lokalne. Ich
klasyfikacja opiera się na dwóch kryteriach: trwałości przekazu i styczności nadającego z adresatem. Środki komunikowania w obrębie mediów lokalnych możemy rozgraniczyć na: nietrwałe pośrednie wielokrotne (radio
i telewizja o charakterze lokalnym) oraz trwałe pośrednie wielokrotne jak
prasa lokalna, która stanowi obszar badawczy niniejszej pracy.
Media lokalne są środkami zbierania i selekcji informacji – ułatwiają
rozumienie i kontrolowanie informacji. Można je postrzegać jako środki
kształtowania i utrwalania informacji. Choć obiektywizm nie jest nigdy do
końca możliwy, to jednak media starają się przybliżyć rzeczywistość i odwzorować ją w jak najdokładniejszy sposób. Zdarzają się przypadki zafałszowania obrazu, co jest niezgodne z pierwotną ideą mediów. Niekiedy
media stają się środkami dyfuzji. Rozpowszechniane przez nie informacje
są rozpowszechniane za pomocą zróżnicowanych kanałów transmisji88.

1.4. Tematyka poruszana na łamach pism lokalnych

Treść prasy lokalnej stanowi integralną część życia codziennego społeczności, jego aspektów społecznych, politycznych, kulturalnych, obyczajowych czy gospodarczych. Informacje są skupione wokół określonego
ośrodka kulturalnego lub jednostki terytorialnej zamieszkiwanej przez
daną zbiorowość. Dziennikarze lokalni są rejestratorami ważnych wydarzeń, zjawisk i procesów zachodzących w obrębie środowiska lokalnego.
Śledzą zmiany zachodzące w otoczeniu społecznym i informują o nich na
bieżąco mieszkańców. Ich zadaniem jest również dostarczanie odbiorcom
rozrywki. Tematy poruszane przez prasę powinny odzwierciedlać sumę
potrzeb i oczekiwań czytelnika. Ryszard Kowalczyk podkreśla duże znaczenie zróżnicowania przedstawianych treści. Taki mechanizm pozwoli
uzyskać przychylność większej rzeszy czytelników, ponieważ komunikaty
większą szansę trafić na większe powodzenie w trafieniu w gust mieszkań87
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ców. Należy więc bacznie obserwować ich preferencje czytelnicze i zmieniające się w środowisku trendy89.
Warstwa treściowa pism lokalnych jest uwarunkowana szeregiem
czynników wpływających na dobór tematyki. Najczęściej zakres podejmowanej problematyki jest określony przez wydawcę. Wpływa on znacząco
na profil pisma, będącego odwzorowaniem jego preferencji, wyznawanej
hierarchii wartości, głoszonych opinii dotyczących uwarunkowań społecznych i politycznych. Służy również realizacji jego interesów i potrzeb. Na
treść wystosowanych komunikatów oddziałuje także środowisko społeczne, w którym pismo jest rozpowszechniane. Na jego strukturę składają się:
struktury o charakterze geograficzno-przestrzennym, społecznozawodowym oraz ekonomiczno-gospodarczym, psychofizyczne aspekty
działań mieszkańców oraz kultura. Źródłem selekcji bardzo często staje się
polityka redakcyjna – dziennikarze pism lokalnych jedne tematy mogą
uznać za ważne i realizowane w zgodzie z wyznawanymi poglądami, inne
ograniczą do minimum. Dobór będzie opierał się niekiedy na profesjonalizmie dziennikarza i jego przygotowaniu zawodowym, dzięki czemu informacje nie są dobrane w sposób przypadkowy, a osoby opisujące daną tematykę mają o niej wystarczającą wiedzę. Nadrzędnym celem jest jednak
sprostanie (zdarza się, że wygórowanym) oczekiwaniom, potrzebom i zainteresowaniom czytelników i reklamodawców90. Mieszkańcy potrzebują
informacji zobiektywizowanych, rzetelnych, wiarygodnych i sprawdzalnych, ponieważ pełnią funkcję lustrzanego odbicia otaczającej rzeczywistości.
Czasopisma lokalne mogą zajmować się jedynie określoną tematyką
lub cechować się wielką różnorodnością tematyczną. Choć niektóre pisma
podejmują podobną problematykę, mogą diametralnie różnić się wyrażanymi poglądami, opatrzonymi komentarzami. To co w jednym piśmie lokalnym ma pozytywny wydźwięk, w drugim może zostać poddane krytyce.
Zawartość prasy lokalnej jest także zależna od perspektywy przestrzennej. Informacje przekazywane za pośrednictwem miejscowej prasy
dotyczą bowiem konkretnego środowiska. W dziennikarstwie lokalnym
widoczna jest przewaga w charakteryzowaniu działań i przemian zachodzących w obrębie danej społeczności, a także opisywanie procesów życia
społecznego i przybliżanie sylwetek jednostek związanych ze zbiorowością
w szczególny sposób. Pewne obszary zainteresowań pojawiają się w mediach lokalnych częściej ze względu na użyteczność społeczną. Zawsze to
co jest szczególnie przydatne w życiu codziennym budzi zaciekawienie
mieszkańców i wywołuje u nich określone emocje.
89
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Tematem pojawiającym się w pismach lokalnych najczęściej jest polityka. Polityka jest dziedziną, która w obywatelach budzi żywe uczucia –
niezależnie czy są to emocje o nacechowaniu pozytywnym czy też negatywnym. Jednostki wyrażają mniejsze lub większe zaangażowanie w życie
obywatelskie na szczeblu ogólnokrajowym. Bardzo często odczuwają wewnętrzną niemoc i czują rozczarowanie w stosunku do działań podejmowanych przez władze. Informacje dotyczące niższego szczebla administracyjnego natomiast dotyczą sfery bliższej społeczności. Mieszkańcy mają
świadomość, że podejmowanie działań jest najskuteczniejszą metodą interwencji w życie samorządowe. Ingerencja w sfery polityczne i wyrażanie
zainteresowania procesami w niej zachodzącymi stanowi przejaw demokracji oraz znajomości praw i obowiązków przysługującym jednostce. Poszanowanie dla wartości, zasad i norm jest wartością najwyższą, która powinna być respektowana w każdej dziedzinie życia społecznego91.
Tematem stanowiącym znaczną część publikacji prasy lokalnej jest
problematyka mająca związek z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Przybliżanie społeczności lokalnej inicjatyw i zachęcanie do uczestniczenia w nich oraz zapoznawanie z działalnością stowarzyszeń i fundacji,
wspomaga procesy współdziałania i przybliża problemy towarzyszące
zbiorowości w życiu codziennym. Jest niejako przejawem życia organizacyjnego. Wykształca w mieszkańcach empatię oraz przoduje idei humanitaryzmu. Rozwiązywanie problemów jednostek prowadzi do harmonii
w życiu społecznym, likwiduje źródła napięć społecznych, eliminuje również patologie.
Aspektem o dużej randze ważności jest gospodarka. Wiadomości
o mechanizmach działania miejscowych przedsiębiorstw czy zakładów
pracy mają wysoki poziom przydatności społecznej. Dzięki nim jednostki
mają świadomość o tym jak wygląda wewnętrzna organizacja lokalnych
usług gospodarczych, wykształcając tym samym w sobie kompetencje pozwalające na pozyskanie zatrudnienia w danej branży np. handlowej, budowlanej czy komunikacyjnej i wykorzystywanie ich w wymiarach życia
codziennego. Pobudzają jednostkę do samoorganizowania się oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy na poziomie zawodowym.
Pod pojęciem usług niematerialnym kryją się czynniki odpowiadające za sferę intelektualną. Sfera ta jest szczególnie ważna, ponieważ pobudza społeczeństwo do rozwoju. Za poszerzanie horyzontów myślowych
i zdobywanie nowych umiejętności oraz doświadczeń odpowiadają instytucje o charakterze szkoleniowo-oświatowym i naukowym. Szkoła jest instytucją wyjątkowo wiążącą – to właśnie ona odpowiada za kwestie dydaktyczne i kształtowanie postaw, ale jest także spoiwem zawierania nowych
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więzi między członkami społeczności. Edukacja służy nabywaniu określonych cech i predyspozycji przydatnych w kolejnych etapach rozwoju jednostki.
Kultura i rekreacja to dziedziny będące spoiwem wrażeń estetycznych. Materia estetyczna wytwarza w jednostce wrażliwość, szczególnie
istotną w kontaktach interpersonalnych. Prezentowanie osiągnięć miejscowych artystów jest wyrazem upowszechniania kultury92. Propagowanie
działań kulturalnych i inicjowanie postaw prospołecznych służy wzbogacaniu środowiska lokalnego.
Problematyka socjalna i społeczno-obyczajowa to jeden z najczęściej poruszanych tematów w prasie lokalnej. Na jej czele stoją problemy
ekonomiczne oraz te o charakterze społeczno-socjalnym. Dziennikarze
lokalni demaskują patologie oraz krytykują niewłaściwe postępowanie
organów ścigania, Zwracają również uwagę na nieprawidłowości pojawiające się w działaniach wymiaru sprawiedliwości93. Pojawiają się także próby odzwierciedlenia przejawów życia społecznego i opisy ważnych wydarzeń lokalnych. Niekiedy artykuły mają charakter apelu bądź interwencji.
W taki sposób Pomagają mieszkańcom w przezwyciężeniu trudności.
Mówiąc o tematach poruszanych na łamach pism lokalnych nie
można zapomnieć o tych o zabarwieniu religijnym. Obrazowanie życia kościelnego i funkcjonowania związków wyznaniowych pojawiło się w warstwie treściowej niejednokrotnie. Mowa jest również o uroczystościach
religijnych i różnego rodzaju obrzędach. Sfera duchowości jest niezwykle
newralgicznym tematem. Współcześnie liczba wyznań wzrasta, a dziennikarze lokalni starają się tak realizować temat, by żadna jednostka nie poczuła się urażona. Inne podejście stosuje się w pismach lokalnych poświęconym kwestii religii np. w pismach parafialnych. W tym przypadku tematyka jest ściśle związana z określoną religią i poruszane aspekty są ukierunkowane na jej wyznawców.
W pismach lokalnych nie może zabraknąć tematyki sportowej. Wydarzenia sportowe takie jak: turnieje czy mistrzostwa scalają ludzi. Sport
jako forma rekreacji przyczynia się do szerzenia aktywności wśród społeczeństwa i sprzyja zawieraniu relacji międzyludzkich. Kibicowanie tej samej drużynie stwarza między ludźmi więź, wynikającą z tych samych preferencji sportowych.
Ludzi od zarania dziejów interesowały tematy dotyczące obyczajowości, skandali, problemów kryminalnych i afer politycznych. Z jednej
strony ich ciekawość budziły zjawiska związane ze sprawowaniem władzy
i zdobywaniem prestiżu społecznego, z drugiej zaś interesowały ich pro92
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blemy życia codziennego dotyczące przeciętnego człowieka. Zakres zainteresowań okazuje się być niezwykle ambiwalentny. Ludzka natura jest żądna sensacji, dlatego też pisma lokalne musza dostarczyć odbiorcy również
treści rozrywkowych. Przyciąganie uwagi czytelnika jest istotne w procesie
pozyskiwania stałych odbiorców. Pełnienie funkcji rozrywkowej przez
prasę lokalna nie jest celem nadrzędnym, aczkolwiek znacząco wpływa na
odbiór pisma. Tematy realizowane w tym aspekcie niekiedy stanowią uzupełnienie treści powszechnie uważanych za znaczące. Z pewnością wzbogacają pisma i stają się o wiele ciekawsze dla mieszkańców.
Wydarzenia kontrowersyjne z perspektywy czytelnika są źródłem
przeżyć emocjonalnych. D.C. Hallin zauważa, że społeczność lokalna docenia kreatywność i staranność w zdobywaniu informacji i ich przedstawianiu przez dziennikarzu. Gdy do dziennikarstwa lokalnego wkrada się rutyna i przewidywalność czytelnik jest znużony i sięga po inne źródła informacyjno-rozrywkowe. Niedbałość o potrzeby czytelnika może skutkować
spadkiem czytelnictwa, a nawet likwidacją pisma z rynku prasowego94.
Wzbudzanie zainteresowania społeczności odpowiednimi tematami
sprzyja zwiększeniu świadomości oraz skłania do refleksji nad podjętą
problematyką. Zdarza się, że refleksja zmienia się w działanie na rzecz
rozwiązania utrudnień. Czytelnik może też odczuwać odpoczynek od treści
wymagających skupienia. Rozrywka w prasie lokalnej może minimalizować
zjawiska społecznego i gwarantować społeczności relaks intelektualny.
Akcenty humorystyczne ożywiają zawartość prasy lokalnej oraz wprowadzają w pozytywny nastrój czytelnika znudzonego czytaniem powtarzających się treści.
Na treść prasy lokalnej składają się także reklamy i ogłoszenia. Reklama jest formą niezwykle efektywną w przyciąganiu uwagi. Zwraca uwagę czytelnika na określony produkt (towar lub usługę). Dzięki niej odbiorca
ma szansą dowiedzieć się jakimi walorami cieszy się produkt czy gdzie może go nabyć. Ma charakter nie tylko informacyjny, ale również perswazyjny.
Nierzadko dla czytelnika sam fakt, że reklama produktu została zamieszczona w danej gazecie je oznacza, że jest godzien jego uwagi. Głównym celem reklamy jest wywołanie popytu na dany towar lub usługę i nakłonienie
odbiorcy do jego kupna95. T. Hussak podkreśla rolę ekonomiczną i kulturowo-wychowawczą reklamy jako zjawiska społecznego. Ukierunkowuje
potrzeby odbiorcy, uświadamiając go i instruując w jaki sposób może je
zaspokoić, by osiągnąć satysfakcję z zakupu96.
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96 T. Hussak, Reklama i propaganda książki, Warszawa 1969, s.117.
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Ogłoszenia są nie tylko znacznym źródłem dochodów prasy lokalnej, ale tworzą szereg uwarunkowań społecznych użytecznych dla odbiorcy. Użyteczność wynika z dostarczania informacji o kupnie i sprzedaży.
Dzięki nim społeczność może dokonać wymiany usług bądź towarów.
Sprzyja to komunikacji i pogłębianiu relacji jednostki ze społecznością lokalna97.
Współcześnie, materiał prasowy stanowi także ilustracja. Jest materiałem nie mniej ważnym od tekstu. Co więcej, wzmacnia jego interaktywność oraz kumuluje siłę oddziaływania na odbiorcę. Sprawia, że tekst staje
się bardziej przejrzysty i zrozumiały dla czytelnika98.

1.5. „Gazeta bez Cenzury” jako przykład czasopisma
lokalnego

Współczesna prasa lokalna charakteryzuje się wielkim zróżnicowaniem.
Przekrój tematyczny jest bardzo szeroki, ale lokalizacja treści jest skupiona
wokół danego ośrodka terytorialnego, społecznego, politycznego lub kulturalnego, najczęściej określonego granicami administracyjnymi. Przykładem
czasopisma lokalnego jest „Gazeta bez Cenzury”.
Czasopismo publikuje artykuły o problematyce przede wszystkim
kulturalnej i społeczno-politycznej prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Częstotliwość wypowiedzi poświęconych danej problematyce na łamach
„Gazety bez Cenzury” w latach 2004-2008 – ujęcie tabelaryczne
Rok

Problematyka
kulturalna

Problematyka
społeczno-polityczna

Problematyka
inna

Razem

2004

30

63

36

129

2007

15

41

23

79

2005
2006
2008

22

32

23

61

13
103
Razem
Źródło: opracowanie własne.

33
230

17
25

20
121

71

109
66

454

Kowalczyk, Prasa…, dz. cyt., s. 166.
R. Burzyński, Fotografia – materiałem prasowym [w:] Teoria i praktyka dziennikarstwa,
Warszawa 1964, s.135.

97
98
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W latach 2004-2008 średnio opublikowano 46 artykułów o tematyce społeczno-politycznej, 24 artykuły o tematyce innej i 21 artykułów
o tematyce kulturalnej – tabela 1 i wykres 1.
70
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liczba artykułów
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2006

Problematyka kulturalna
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2008

Problematyka społeczno-polityczna

Problematyka inna
Wykres 1. Częstotliwość wypowiedzi poświęconych danej problematyce na łamach
„Gazety bez Cenzury” w latach 2004-2008 [ujęcie graficzne]
Źródło: opracowanie własne.

Pierwszy numer „Gazety bez Cenzury” pojawił się w listopadzie
2004 roku. To właśnie wtedy Stowarzyszenie Obywatelskie postanowiło
dzielić się ze społecznością wydarzeniami z obrębu aglomeracji łódzkiej.
Anna Gabara, redaktor naczelna wydania podkreśliła to w rozmowie z autorką niniejszej pracy mówiąc o tym, że od samego początku twórcy Stowarzyszenia zakładali, że będzie ono prowadzić działalność wydawniczą
zawierając informację o tym w statucie organizacji99. Obecnie zespół redakcyjny zasilają 3 osoby, mogące liczyć na wsparcie ze strony 3100 osób
systematycznie współpracujących101.
J. Frankiewicz w artykułach uwzględniał problematykę kulturalną
jedynie w 2004 r. (w sumie 3 teksty). Zdecydowanie częściej publikował
teksty o tematyce społeczno-politycznej (w latach 2004-2008 średnio 8
rocznie) – tabela 2 i wykres 2.

Rozmowa z Anną Gabara przeprowadzona przez autorkę pracy z dn. 21.03.2015 r.
W latach 2004-2008 przypadających na okres podlegającej analizie niniejszej pracy
zespół redakcyjny liczył 3 osoby oraz mógł liczyć na 2 osoby regularnie współpracujące.
101 Tamże.
99

100
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Tabela 2. Liczba opublikowanych artykułów przez J. Frankiewicza w latach
2004-2008  podział na poruszoną problematykę [ujęcie tabelaryczne]
Problematyka
Problematyka
Rok
Razem
kulturalna
społeczno-polityczna
12
2004
3
9
2
2005
0
2
2006

0

2007

0

2008

15

15

8

8

0
3
Razem
Źródło: opracowanie własne.

6

6
40
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6
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2005

Problematyka kulturalna
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2008

Problematyka społeczno-polityczna

Wykres 2. Liczba opublikowanych artykułów przez J. Frankiewicza w latach
2004-2008  podział na poruszoną problematykę [ujęcie graficzne]
Źródło: opracowanie własne.

M. Kolenda publikował zarówno teksty o tematyce kulturalnej
(średnio 5 rocznie) i społeczno-politycznej (średnio 4 rocznie) w okresie
2004-2008 – tabela 3 i wykres 3.
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Tabela 3. Liczba opublikowanych artykułów przez M. Kolendę w latach 2004-2008
 podział na poruszoną problematykę [ujęcie tabelaryczne]
Problematyka
Problematyka
Rok
Razem
kulturalna
społeczno-polityczna
8
2004
5
3
8
2005
6
2
2006

8

2007

2

2008

13

5

6

4

3
24
Razem
Źródło: opracowanie własne.

7

4
18
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Wykres 3. Liczba opublikowanych artykułów przez M. Kolendę w latach 2004-2008
 podział na poruszoną problematykę [ujęcie graficzne]
Źródło: opracowanie własne.

Andrzej Zając w okresie 2004-2008 opublikował w sumie 27 tekstów o tematyce kulturalnej (średnio 5 rocznie) i 17 o tematyce społecznopolitycznej (średnio 3 rocznie) – tabela 4 i wykres 4.
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Tabela 4. Liczba opublikowanych artykułów przez A. Zająca w latach 2004-2008
 podział na poruszoną problematykę [ujęcie tabelaryczne]
Problematyka
Problematyka
Rok
Razem
kulturalna
społeczno-polityczna
10
2004
6
4
9
2005
6
3
2006

6

2007

6

2008

8

14

17

44

7

1

3

4

1

Razem
27
Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 4. Liczba opublikowanych artykułów przez A. Zająca w latach 2004-2008
 podział na poruszoną problematykę [ujęcie graficzne]
Źródło: opracowanie własne.

H. Urbanowski to twórca artykułów przede wszystkim i tematyce
społeczno-politycznej. W latach 2004-2008 opublikował ich w sumie
49 (średnio 10 rocznie). Udzielał się również w dziale kulturalnym czasopisma. Opublikował w sumie 8 artykułów (średnio 2 rocznie) – tabela 5
i wykres 5.
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Tabela 5. Liczba opublikowanych artykułów przez H. Urbanowskiego w latach
2004-2008  podział na poruszoną problematykę [ujęcie tabelaryczne]
Problematyka
Problematyka
Rok
Razem
kulturalna
społeczno-polityczna
1
2004
0
1
11
2005
2
9
2006

3

2007

2

2008

1

2004

20

49

57

15

13

10

9

Razem
8
Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 5. Liczba opublikowanych artykułów przez H. Urbanowskiego w latach
2004-2008  podział na poruszoną problematykę [ujęcie graficzne]
Źródło: opracowanie własne.

A. Łaszczewski w omawianym okresie lat opublikował ogółem 32
artykuły o problematyce społeczno-politycznej (średnio 6 rocznie). Nie
opublikował żadnego artykułu o problematyce kulturalnej – tabela 6 i wykres 6.
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Tabela 6. Liczba opublikowanych artykułów przez A. Łaszczewskiego w latach
2004-2008  podział na poruszoną problematykę [ujęcie tabelaryczne]
Problematyka
Problematyka
Rok
Razem
kulturalna
społeczno-polityczna
13
2004
0
13
5
2005
0
5
2006

0

2007

0

2008

4

4

32

32

4

4

0

6

6

Razem
0
Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 6. Liczba opublikowanych artykułów przez A. Łaszczewskiego w latach
2004-2008  podział na poruszoną problematykę [ujęcie graficzne]
Źródło: opracowanie własne.

W 2004 r. zasięg „Gazety bez Cenzury” obejmował jedynie 3 miasta
(rysunek 1): Zgierz, Aleksandrów oraz Stryków.

45

Rysunek 1. Zasięg obszarowy czasopisma „Gazeta bez Cenzury” od kwietnia do
grudnia 2004
Źródło: opracowanie własne.

W styczniu 2005 roku czasopismo powiększało swój zasięg o kolejny rejon,
którym był Ozorków (rysunek 2).

Rysunek 2. Zasięg obszarowy czasopisma „Gazeta bez Cenzury”
od stycznia do listopada 2005
Źródło: opracowanie własne.

Do kolejnej zmiany lokalizacji, w wyniku której dołączono Konstantynów (rysunki 3 i 4), doszło w grudniu 2005 roku. Taki skład miejscowości dotrwał do listopada 2006 roku102.

W tym samym okresie zaczęło ukazywać się czasopismo „Gazeta spod Lady i Bez Cenzury” wydawane jedynie w Konstantynowie (rysunek 4). Pismo odnosiło się do spraw
gospodarczo-ekonomicznych. Autorka zdołała dotrzeć do archiwalnych numerów wydawanych od grudnia 2005 do kwietnia 2006.
102
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Rysunek 3. Zasięg obszarowy czasopisma „Gazeta bez Cenzury”
od grudnia 2005 do listopada 2006
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Zasięg obszarowy czasopisma „Gazeta spod Lady i Bez Cenzury”
od grudnia 2005 do kwietnia 2006
Źródło: opracowanie własne.

Zwrócono uwagę na duplikację numerów w okresie od maja 2006
roku do października 2006 roku. Powielenie numerów było związane
z wydawaniem czasopisma w Dąbrowie Górniczej (rysunek 5). Autorka
śledząc poczynania czasopisma zaobserwowała zależność pomiędzy wyborami samorządowymi a ukazywaniem się owych numerów, w których
większość artykułów dotyczyła bieżących spraw politycznych ówczesnej
władzy.
47

Rysunek 5. Zasięg obszarowy czasopisma „Gazeta bez Cenzury”
od maja do października 2006
Źródło: opracowanie własne.

W grudniu 2006 roku ponownie zmieniono zakres obszarowy pisma. Modyfikacja wynikała ze zmniejszenia zainteresowania tematyką
wiążącą się z Konstantynowem (rysunek 6).

Rysunek 6. Zasięg obszarowy czasopisma „Gazeta bez Cenzury”
od maja do października 2006
Źródło: opracowanie własne.

Tuż przed dłuższą przerwą wydawniczą, która miała miejsce w latach 2011-2014 odnotowano zmianę zakresu, który zaczął odnosić się
głównie do gminy Zgierz (rysunek 7).
48

Rysunek 7. Zasięg obszarowy czasopisma „Gazeta bez Cenzury” od maja do
listopada 2010 oraz październik 2011
Źródło: opracowanie własne.

Po wznowieniu publikacji w kwietniu 2014 roku powrócono do
wcześniejszego porządku opisując tematy związane z: Aleksandrowem,
Strykowem, Ozorkowem oraz Zgierzem (rysunek 8). Obecnie „Gazeta bez
Cenzury” jest czasopismem wydawanym regularnie, najczęściej w miesięcznym i dwumiesięcznym przedziale czasowym, choć zdarzają się także
dłuższe przerwy w funkcjonowaniu pisma.

Rysunek 8. Zasięg obszarowy czasopisma „Gazeta bez Cenzury”
od kwietnia 2014 do maja 2015
Źródło: opracowanie własne.
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„Gazeta bez Cenzury” jest czasopismem bezpłatnym ze statusem
„pro publico bono”, tworzonym z myślą o informowaniu i uświadamianiu
społeczeństwa lokalnego. Pismo utrzymuje się głównie z usług reklamowoogłoszeniowych. Brak zleceń o tym charakterze powoduje, że pismo jest
finanse pokrywa budżet Stowarzyszenia Obywatelskiego. Dziennikarze
udzielający się w „Gazecie bez Cenzury” utożsamiają się ze społecznością
lokalną, wyrażają głębokie zakorzenienie w kwestie związane z opisywanym środowiskiem. Cechą charakterystyczną tego pisma jest wchodzenie
w dialog z czytelnikiem i identyfikacja z nim. Aktualność podejmowanych
tematów pozwala na bieżące włączanie się w działania modyfikujące zaistniałą rzeczywistość. Potrzeba wprowadzania zmian jest motorem do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw. Stagnacja bowiem hamuje rozwój.
Przemiany w dziedzinie polityki, gospodarki, ekonomii i kultury powinny
być obserwowane, analizowane i interpretowane na bieżąco – „Gazeta bez
Cenzury” to umożliwia.
Opisywane czasopismo lokalne jest próbą przeciwstawienia się nieprawidłowościom w funkcjonowaniu władzy. Krytyka wypaczeń i patologii
jest na porządku dziennym. Widoczne jest także interweniowanie w kwestie dotyczące bezpośrednio społeczności lokalnej. Chęć aktywizowania
mieszkańców do działań obywatelskich wyraża się w licznych apelach.
Tematy poruszane przez redakcję pisma skłaniają czytelników do przemyśleń. Nie zawsze jest to tożsame z wypowiadaniem przez nich swoich poglądów na łamach pisma. Anna Gabara wspomina o tym mówiąc: „Prowadzenie działalności wydawniczej miało być głównym sposobem realizacji
celów Stowarzyszenia m.in. działania na rzecz ochrony środowiska, upowszechniania kultury i sportu regionalnego, wspierania rozwoju samorządności oraz inicjatyw gospodarczych i społecznych czy upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej”. Słowa te przypieczętowują niejako stwierdzenie o interwencyjnej i mobilizującej roli mediów lokalnych.
Informacje zamieszczane w opisywanym czasopiśmie lokalnym maja znaczącą wartość użyteczną. Pomagają mieszkańcom na poznanie mechanizmów politycznych, gospodarczych i społecznych. Komentowanie
spraw bieżących sprawia, że czytelnicy mogą wyrobić zdanie na każdy temat, a w przyszłości dzielić się głoszonymi przez siebie poglądami. Funkcja
kontrolna prasy uwidacznia się w krytyce negatywnych zachowań. Mówienie o nich publicznie minimalizuje ich zasięg i skłania do przestrzegania
norm etycznych i obyczajowych.

50

ROZDZIAŁ 2.

PROBLEMATYKA
SPOŁECZNO-POLITYCZNA

Uwagi wprowadzające
Życie społeczne człowieka jest determinowane przez szereg czynników.
Niektóre z nich wpływają na nie, choć pozornie ich znaczenie może wydawać się marginalne. Nie można ignorować ich rangi, ponieważ stanowią
jedno ze źródeł egzystencji społeczeństwa i wpływają na jego funkcjonowanie. Jednym z aspektów jest polityka. Władza towarzyszy człowiekowi
od zawsze, zmieniał się jedynie sposób jej sprawowania i systemy określające go. Wynika to z chęci wprowadzania ładu i harmonii do życia społecznego i regulowania praw nim rządzących. Nie dziwi więc fakt, że władza
coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania mediów lokalnych,
pragnącym sprostać wymaganiom i oczekiwaniom odbiorców. Dostarczane
przez nie informacje są kluczem do krystalizowania postaw wśród czytelników oraz pomagają w podjęciu decyzji dotyczących sfery politycznej. Aby
skupić uwagę społeczności muszą docierać do problemów bliskich mieszkańcom i opisywać je w najbardziej rzetelny sposób. Spełnienie tych warunków gwarantuje przychylność i sympatię czytelników. Media zostają
obdarzone zaufaniem, które umożliwia im wpływanie na opinię publiczną
i kształtowanie poglądów dotyczących wielu płaszczyzn. Informacje udzielane przez prasę lokalną służą przybliżeniu kwestii cieszących się zainteresowaniem społeczności oraz są swoistą próbą rozwiązania ich poprzez
skłanianie do refleksji.
Pojęcie władzy jest niezwykle niejednorodne o czym świadczy mnogość jego definicji. W ujęciu Jana Szczepańskiego władzą można nazwać
stosunek społeczny, którego cechą charakterystyczną jest to, że jedna strona jest podmiotem decyzyjnym określającym dany stan rzeczy, natomiast
druga strona jest realizatorem decyzji zgodnych z wytycznymi decydenta
i poddanych jego kontroli103. Uzupełnieniem definicji mogą być słowa Jerzego Olędzkiego, który podkreśla, że informacja jest traktowana jako dobro materialne, posiadające nie tylko cenę, ale także wartość użytkową.
Należy więc traktować fakt posiadania informacji jako jeden z atrybutów
władzy104. W przypadku prasy lokalnej nie zawsze pojawia się wartość cenowa – na rynku medialnym pojawiają się także czasopisma o charakterze
bezpłatnym publikowanym w myśl zasady „pro publico bono”. Taką zależność można zaobserwować w przypadku analizowanego przez autorkę
czasopisma.
Bez wątpienia można stwierdzić, że polityka i społeczeństwo przenikają się i uzupełniają. Istnienie samorządu lokalnego na danym obszarze
J. Szczepański, Zagadnienia socjologii współczesnej, Warszawa 1965, s. 69.
J. Olędzki, Komunikowanie w świecie. Narzędzia, teorie, unormowania, Warszawa 1998,
s. 14.
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terytorialnym wiąże się z kwestiami ingerującymi w życie społeczności.
Nie zawsze jednak decyzje podejmowane przez samorząd spotykają się
z aprobatą społeczeństwa. Bywa, że nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu są sygnalizowane przez media, które starają się ostrzec społeczność
lokalną przez nadchodzącym kryzysem. Dzięki nim ma ona szansę na rozwiązanie problemów lub ich złagodzenie, co pozwala na integrację jednostek społecznych i mobilizowanie ich do działania.

2.1. Prasa lokalna jako źródło informacji o poczynaniach
władzy

Prasa lokalna jest podmiotem realizującym niezwykle ważne zadania. Do
jednych z nich należy przekazywanie społeczności informacji dotyczących
polityki. Jako źródło użytecznych wiadomości z zakresu działań władz samorządowych pozwalają mieszkańcom na zaspokojenie potrzeb wynikających z zaciekawienia tym, co dzieje się w środowisku lokalnym105. Tematy
będące w kręgu zainteresowań jednostek są głęboko zakorzenione
w tożsamości lokalnej – mieszkańcy pragną być powiadamiani o działaniach wpływających w diametralny sposób na sposób ich funkcjonowania
w środowisku. Mają wtedy świadomość jak dane czynniki wpływają na ich
życie codzienne.
Oddziaływanie o charakterze politycznym ma charakter nie tylko
prawny, ale i społeczny. Decyzje podejmowane przez samorząd lokalny
determinują to, w jaki sposób mieszkańcy postrzegają władze i ich relacje
ze społecznością. Negatywne działania polityków naświetlane przez prasę
budzą w mieszkańcach niepewność, wynikającą z faktu, że samorząd lokalny jest decydentem w sprawach środowiska lokalnego. W takiej sytuacji
dochodzi do ograniczenia zaufania wobec władzy bądź jego zupełnej utraty. Pozytywne zjawiska o charakterze politycznym powodują natomiast
wzmożone poczucie bezpieczeństwa. Mieszkańcy dostrzegają, że jednostki,
którym powierzyli władzę na drodze wyborów samorządowych właściwie
wywiązują się ze swoich obowiązków, co świadczy o wysokim poczuciu
odpowiedzialności. Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najbardziej fundamentalnych potrzeb ludzkiej egzystencji.
Krzysztof Kurianiuk traktuje władzę na poziomie gminu czy powiatu jako przestrzeń stwarzająca świetne warunki do realnego praktykowania nadrzędnej wartości jaką jest demokracja. Podkreśla również jej udział
105

R. Kowalczyk, Media…, dz. cyt., s. 360.
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w kształtowaniu się postaw społeczeństwa obywatelskiego 106. Niezależne
media przekazując zarówno informacje dotyczące dobrych, jak i złych
stron działania władzy dają mieszkańcom realistyczny obraz tego, jakie
zmiany zachodzą w środowisku lokalnym oraz w jaki sposób można wpływać na ich przebieg.
Nie można nie zauważyć, że występuje zależność pomiędzy przekazywanymi przez prasę lokalną informacjami a postrzeganiem interakcji
zachodzących na lokalnej arenie politycznej. Od prasy wymaga się informacji rzetelnych, pełnych obiektywizmu. Jako że dziennikarze udzielający
się na łamach prasy lokalnej bardzo często są również mieszkańcami terytoriów obejmujących zasięgiem te pisma, ich opinie na temat wydarzeń
dotyczących tego obszaru są niezwykle szczegółowe. Zdawane przez nich
relacje niekiedy są nacechowane emocjonalnie, ponieważ zdają sobie
sprawę z rangi podejmowanej problematyki. Takie elementy można zauważyć również w „Gazecie bez Cenzury”. Redakcja wyraża konstatację, że
mieszkańcy powinni być na bieżąco z informacjami dotykających ich nie
tylko pośrednio, ale bardzo często osobiście. Znajomość podejmowanych
tematów wynika z utożsamiania się z się „małą ojczyzną”, nazywaną przez
wybitnego socjologa S. Ossowskiego, ojczyzną prywatną107.
Autorzy artykułów aktywnie uczestniczą w życiu obywatelskim,
dzięki czemu zamieszczane przez nich informacje nabierają wiarygodności.
Społeczność lokalna widząc, że problemy środowiska, w którym żyją nie są
redakcji obce, obdarza ją większym zaufaniem. Podejmowane przez władze
działania są więc stale monitorowane, by zapewnić mieszkańcom jak najlepszy dostęp do aktualnych wiadomości. Śledzenie postępów
w poruszanych na łamach „Gazety bez Cenzury” kwestiach daje czytelnikowi pogląd na to, czy zachodzą jakieś zmiany w funkcjonowaniu samorządu lokalnego.
Tabela 7 i wykres 7 prezentują zestawienie statystyczne z liczbą artykułów poruszających problematykę społeczno-polityczną z uwzględnieniem podziału na głównych autorów publikacji w latach 2004-2008.

106 K. Kurianiuk, Media lokalne – filary demokracji? [w:] Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością. Problemy współczesnych mediów, red. R. Kowalczyk, W. Machura, J. Sobczak,
Opole 2012, s. 114.
107 S. Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 1983, s. 46-50.
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Tabela 7. Problematyka społeczno-polityczna - zestawienie publikacji wśród
głównych autorów w latach 2004-2008 [ujęcie tabelaryczne]
Jerzy
Mirosław Andrzej
Henryk
Andrzej
Rok
Razem
Frankiewicz Kolenda
Zając
Urbanowski Łaszczewski
30
2004
9
3
4
1
13
2005

2

3

6
4
40
18
Razem
Źródło: opracowanie własne.
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Artykuły o problematyce społeczno-politycznej publikowali w latach 2004-2008 przede wszystkim Henryk Urbanowski (49 tekstów)
i Jerzy Frankiewicz (40 tekstów). Najrzadziej o problematyce tej pisał Andrzej Zając (17 tekstów) – tabela 7 i wykres 7.
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Wykres 7. Problematyka społeczno-polityczna: zestawienie publikacji wśród
głównych autorów w latach 2004-2008 [ujęcie graficzne]
Źródło: opracowanie własne.

Niezwykle istotne jest to, iż dziennikarze lokalni prezentują społeczności lokalnej sylwetki miejscowych polityków. Stanowi to ułatwienie
dla odbiorcy, który chcąc rozwiązać problem, który pojawił się w jego zasięgu, będzie potrafił zlokalizować źródło problemu i zgłosi się do odpowiedniego podmiotu w celu rozwiązania go w jak najszybszym czasie.
Warunkiem harmonijnego istnienia społeczności lokalnej jest za55

chodząca pomiędzy jednostkami integracja. Media o charakterze lokalnym
nie tylko wprowadzają odbiorców w świat polityki, ale także informują
o prawach panujących w jego obrębie. Przybliżają zmieniające się przepisy,
normy. Obrazują czytelnikom w jaki sposób muszą interweniować, by zapewnić sobie osiągnięcie zamierzonego celu. Udzielone przez nich wskazówki maja wysoką użyteczność. Wykorzystanie ich w życiu codziennym
może usprawnić procesy formalne. Charakterystyczne dla tego typu prasy
jest umiejscowienie zagadnień w obrębie małych obszarów terytorialnych
tj. dzielnice. Takie postrzeganie można odnaleźć również w opracowaniach
J. Adamowskiego, który uważa, iż to właśnie w obrębie dzielnic realizuje
się proces łączności z odbiorcą, a informacje rozpowszechniane przez media lokalne stanowią uzupełnienie treści pojawiających się w prasie ogólnopolskiej108.
Pojawiające się na łamach „Gazety bez Cenzury” zróżnicowanie treści świadczy o szerokim spektrum zainteresowań redakcji. Troska o czytelnika wyraża się w wszelkiego rodzaju odzewach i apelach. Dzięki takim
działaniom dziennikarze mają szansę uzyskać informacje, na jakie tematy
jest największe zapotrzebowanie. Prasa lokalna jest uzupełnieniem treści
zawartych w prasie ogólnokrajowej. Czytelnicy prasy lokalnej potrzebują
treści niepowielanych w innych typach prasy. Informacje w „Gazecie bez
Cenzury” mają spersonalizowany charakter – ich zadaniem jest trafić do
określonego czytelnika, którego oczekiwania wiążą się z tematyką o charakterze lokalnym. Opinia publiczna kształtuje się pod wpływem opisywanych przez prasę wydarzeń i utrwala wzory zachować uchodzące za właściwe.
Już w pierwszym numerze czasopisma redakcja zadbała o udzielenie mieszkańcom jak najpełniejszych informacji. „Bez komentarza” to tekst
poświęcony wydatkom związanym z funkcjonowaniem administracji samorządowej i jej utrzymaniem. Wykorzystane przez A. Łaszczewskiego
informacje pochodzą z publikowanych przez prezydenta miasta Zgierza
corocznych sprawozdań z wykonania uchwał budżetowych. Autor dokonuje analizy kosztowej, objaśniając jak na tle innych miast plasuje się Zgierz
i jakie tendencje ekonomiczne wykazuje. Przybliżanie mieszkańców sfery
ekonomicznej ma na celu uzmysłowienie czytelnikowi, że politycy w czasie
kampanii wyborczej składają wiele obietnic – najczęstsze dotyczą regulacji
bieżących spraw finansowych oraz wdrażania strategii zmniejszających
bezrobocie. Propozycja rozwiązania przedstawiona w artykule uwzględnia
obniżenie budżetu przeznaczonego na działalność Rady Miasta i Urzędu
J. Adamowski, Społeczne funkcje prasy lokalnej (uwagi i refleksje dotyczące Warszawy)
[w:] Media lokalne a demokracja lokalna, pod red. J. Chłopeckiego, R. Polaka, Rzeszów
2005, s. 38.
108
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Miasta w celu restrukturyzacji środowiska lokalnego. Takie działania zapewniłyby rozwój gospodarczy Zgierza i umocniły jego pozycję pośród innych miast.
W tym samym numerze pojawił się artykuł nawiązujący do tekst
A. Łaszczewskiego. W tym przypadku wypowiedź ma charakter apelatywny. Prowokuje czytelnika do zastanowienia nad poruszanymi kwestiami.
Pojawia się także ocena efektywności wypełniania przez władze dotychczasowych zadań. Treść artykułu nie nastraja mieszkańców optymizmem.
Jest raczej rozrachunkiem nad przeszłością i teraźniejszością oraz walką
o poprawę stanu rzeczy w przyszłości. Nadawca kieruje uwagę czytelnika
na kwestie przydziału środków materialnych na poszczególne dziedziny
życia. Pomimo zwiększonych podatków mieszkańcy nie zauważyli poprawy bytu. Wręcz przeciwnie – dostrzegają narastający marazm. Artykuł
„Inne spojrzenie na miejski budżet” kierowany jest do władz samorządowych, których działanie budzi zastrzeżenia. Ma być przestrogą przed nadejściem kryzysu i zachętą do wzięcia na siebie odpowiedzialności za popełnione przewinienia109.
Czasopisma lokalne kształtują świadomość jednostek uczestniczących w życiu społeczności. Są także źródłem przeobrażeń zachodzących
w światopoglądzie mieszkańców. Miejscowe media prowadzą dialog zarówno z odbiorcami, jak i władzami samorządowymi. Zmiany zachodzące
w środowisku lokalnym postępują tak gwałtownie, że trudno o ich bieżącą
aktualizację. Czasopisma o treści lokalnej umożliwiają jednak poszerzenie
wiedzy, która może być przydatna w zastosowaniu w życiu codziennym.
Rozwiązywanie z pozoru błahych problemów jest fundamentem integracji
społeczności. Nic nie scala ludzi tak bardzo jak wspólne problemy, które
można zlikwidować łącząc siły. Sygnalizowanie trudności wypływających
ze sfery działań politycznych służy także redukowaniu niepokoju społecznego. „Gazeta bez Cenzury” nie tylko informuje o tym, co dzieje się na arenie politycznej, ale także podaje receptę na zaistniałe komplikacje: przedstawia plan działania i wyjaśnia przyczyny niedociągnięć. Czasopismo realizuje swoje zadania nie zapominając o tym, że oprócz funkcji informacyjnej i kontrolnej ważna jest także funkcja doradcza.
Redaktor naczelny pisma, J. Frankiewicz w notce programowej zawarł idee przyświecające redakcji. Słowa: „Dziś jak nigdy dotąd, trudno jest
znaleźć prasę lokalną, do której społeczność lokalna miałaby szeroki i niczym nie skrępowany dostęp. Wszelkie próby zamieszczania przez mieszkańców własnych uwag i spostrzeżeń dotyczących ich problemów życia
codziennego w prasie lokalnej, były możliwe jedynie pod warunkiem, że
w sposób pozytywny odpowiadały linii programowej wydawców tej pra109

Por. J. F. K, Inne spojrzenie na miejski budżet, „Gazeta bez Cenzury” 2004, nr1, s. 5.
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sy110”, świadczą o tym, że niniejsze czasopismo lokalne dystansuje się od
jakichkolwiek ugrupowań politycznych i pragnie w jak najbardziej rzetelny
sposób docierać do odbiorców. W dalszej części notki redaktor naczelny
wspomina o tym, iż „Gazeta bez Cenzury” jest czasopismem bezpłatnym
samofinansującym się, a zespół redakcyjny oraz osoby współpracujące nie
pobierają za swoją pracę żadnych honorariów. W ten sposób gazeta uniknęła ingerencji osób trzecich w sposób redagowania i publikowania treści
i mogła pozwolić sobie na dużą swobodę wypowiedzi. Wystosowano również komunikat, którym zachęcono odbiorców do współpracy przy tworzeniu gazety.
„Gazeta Bez Cenzury” jest nośnikiem opinii społeczności lokalnej
o problemach codziennego życia mieszkańców. Uczestniczenie w życiu
obywatelskim i społecznym jest przejawem aktywności. Działanie jednostki ma wpływ na funkcjonowanie całości społeczności lokalnej. Echo tej idei
można odnaleźć w artykule „Władza powinna być mądra i przedsiębiorcza”
opublikowanym na łamach „Gazety bez Cenzury”. K. Kubiak wyraża konstatację, że wyobrażenia społeczeństwa o cechach jakie powinni posiadać politycy lokalni nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Stanowiska
w samorządzie lokalnym powinny być zajmowane przez jednostki, które
charakteryzują się przedsiębiorczością i umiejętnością szybkiego reagowania na zaistniałe niedogodności. Ważne jest również inicjowanie działań
mających wpływ na rozwój społeczności lokalnej. Brak aktywności
ze strony władz jest piętnowany tak samo jak zachowania negatywne.
Władza powinna należeć do jednostek wyróżniających się na tle biernego
społeczeństwa obywatelskiego.
Chęć wprowadzania modyfikacji oraz wspieranie społeczności lokalnej to postawy pożądane w środowisku lokalnym. Na władzach lokalnych spoczywa obowiązek rozwiązywania problemów ogółu. Bezczynność
samorządu lokalnego prowadzi do stagnacji życia społecznogospodarczego mieszkańców111. Politycy lokalni są decydentami w sprawach niezwykle ważnych dla poprawy jakości życia mieszkańców. Mają
pośredni wpływ na zmniejszenie bezrobocia czy powstawanie lokalnych
przedsięwzięć. Nie dziwi więc fakt, że lokalna prasa monitoruje ich poczynania. Każdy nie przemyślany krok jest przez prasę lokalną rejestrowany
i przekazywany opinii publicznej. Samorząd lokalny jest odpowiedzialny
w pewnym stopniu za integrowanie społeczności lokalnej. Rozwiązania
wdrażane w życie zadecydują o tym, czy poziom satysfakcji z jakości życia
społecznego wzrośnie.
110 Por. J. Frankiewicz, Szanowni czytelnicy „Gazety bez cenzury”, „Gazeta bez Cenzury”
2004, nr1, s. 1.
111 Por. K. Kubiak, Władza powinna być mądra i przedsiębiorcza, „Gazeta bez Cenzury”
2004, nr 1, s. 3.
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Interwencyjność działań lokalnych mediów ujawniła się w artykule
„Ku przestrodze”. Tekst niesie za sobą jasny przekaz – alarmuje czytelników o nadchodzących problemach. Brak jakichkolwiek odpowiedzi ze
strony władz jedynie przelał czarę goryczy. Już na samym początku autorzy
sygnalizują niedogodności używając mocnych słów. Słowa: „ Od dłuższego
czasu publikujemy informacje wskazujące na sytuację, w jakiej znajduje się
świat, nasz kraj, nasza gmina, czy nasza rodzina. Nie ważne tez jak ją nazwiemy. Kryzys, stabilizacja, stagnacja, depresja, recesja. Nie jest dobrze.
Wielu z nas tego już osobiście doświadczyło. Potwierdzają to codziennie
docierające do nas informacje.”. Przytoczony manifest jest wyrazem rozgoryczenia zaistniałymi komplikacjami. Widoczne jest zmartwienie tym,
że sytuacja może ulec pogorszeniu. Akcentowanie tożsamości osób wypowiadających się z opisywanym problemem ma na celu wzbudzenie zaufania czytelnika112.
Autorzy kreują obraz dziennikarzy jako ludzi, napotykających na te
same utrudnienia, które czyhają na resztę społeczności. Potwierdzeniem
narastającego kryzysu są doniesienia o tym, że do redakcji docierają sygnały o napotykanych kłopotach. Spostrzeżenia związane z obostrzeniami na
terenie Zgierza zostały objaśnione w niezwykle obrazowy sposób. Nieufność wzbudziły sposoby w jaki samorząd starał się pomóc mieszkańcom
miasta. Władze rozpoczęły minimalizowanie budżetu od takich dziedzin
jak: nauka, zdrowie, bezpieczeństwo i inwestycje o charakterze majątkowym. Nie spodobało się to zarówno mieszkańcom, jak i mediom, które
przyjęły z oburzeniem pomysł rozbudowę parku linowego. Przyjęte przez
lokalny samorząd metody ograniczenia załamania gospodarczego nie gwarantują zaspokojenia fundamentalnej potrzeby, jaka jest poczucie bezpieczeństwa. Autorzy proponują inne wyjście – uważają, że zmniejszenie wydatków na zgierską administrację samorządową pozwoliłoby na podniesienie wydajności budżetowej miasta. Z ich refleksji wynika, że zmiany są
potrzebne, nie mogą jednak być wdrażane w życie kosztem człowieka. Dbałość o wspólne dobro jest gwarancją sukcesu. Brak współpracy pomiędzy
władzą a mieszkańcami nie pomoże w zniwelowaniu zagrożeń – wręcz
przeciwnie, może utrudnić wyjście z opresji113.
Określanie mediów mianem „czwartej władzy” znajduje tym przypadku przełożenie na płaszczyznę praktyczną114. Regulacja interakcji

112 Por. Stowarzyszenie Obywatelskie w Zgierzu, Ku rozwadze, „Gazeta bez Cenzury” 2009,
nr 4, s. 7.
113 Tamże.
114 Wielu autorów podjęło się wyrażenia refleksji nad zagadnieniem mediów jako „czwartej władzy”. Niektórzy z nich deprecjonują trafność tego stwierdzenia. D. Rodziewicz
i P. Legutko w opracowaniu „Mity czwartej władzy. Dla widzów, słuchaczy i czytaczy”
poddają w wątpliwość obiektywizm mediów i wyrażają pogląd o tym, że odbiorcy nie
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związanych z obszarem zarządzania społecznego pomimo nieformalnego
charakteru stanowi namiastkę władzy społecznej. Media lokalne są gwarantem nadzoru nad reakcjami wywodzącymi się ze sfery politycznej. Leszek Sobkowiak określa ten proces w sposób bardziej precyzyjny mówiąc
o prawie obywateli do uzyskiwania wiarygodnych informacji o dokonywanych przez władze postanowieniach oraz otrzymywać relacje z ich przebiegu115.

2.2. Prasa lokalna jako komentator wydarzeń ze sceny
politycznej w czasie wyborów samorządowych

Obserwowanie posunięć władz samorządowych i komentowanie ich następstw bez wątpienia jest jednym z najważniejszych aspektów wypełniania misji jaka podlega prasie lokalnej. Prasa staje się swoistym instrumentem kontroli sprawowanej nad instytucjami samorządowymi. Szczególna
wagę w dziennikarstwie lokalnym przykłada się do wydarzeń mających
związek z polityką mającą bezpośredni wpływ na życie mieszkańców. Bardzo często prasa lokalna wpływa na sposób w jaki samorząd lokalny sprawuje władzę.
Znaczenie prasy lokalnej wzrasta w obliczu wyborów samorządowych. Kampanie polityczne są przez prasę lokalną monitorowane, co
umożliwia odbiorcom śledzenie działań polityków. W ich trakcie dziennikarze muszą wykazać się wzmożona dociekliwością – każde zarejestrowane przez nich działanie ułatwia społeczności lokalnej w wykrystalizowaniu
opinii na temat zachowań władzy. Zwiększona ilość artykułów poświęconych polityce jest związana z chęcią przybliżenia mieszkańcom ich praw
i obowiązków. Jest swoistym przypomnieniem o tym, że obywatele mają
wpływ na to, co dzieje się wokół nich. Należy jednak pamiętać,
że wypełnianie swoich praw i obowiązków jest związane ze świadomością
tego, w jaki sposób mogą z nich korzystać. Samorząd. lokalny jest kluczo-

powinni im ufać bezgranicznie. Uważają, że rzetelność przekazywanych informacji zależy
od światopoglądu dziennikarza, dlatego też odbiorcy powinni być sceptyczni podczas ich
przyswajania. T. Goban-Klas jest autorem książki „Media i terroryści. Czy zastraszą nas na
śmierć?”, w której podkreśla, ze mimo wielu mankamentów, media są kreatorem percepcji
ludzkiej w obliczu kryzysu.
115 L. Sobkowiak, Komunikacja polityczna [w:] Studia z teorii polityki, red. A. Czajowski,
L. Sobkowiak, Wrocław 1998, s. 181.
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wym elementem w procesie stymulacji i stabilizacji przemian politycznych,
co sprzyja budowaniu społeczeństwa obywatelskiego116.
Charakterystyczne dla prasy lokalnej jest opisywanie sylwetek kandydatów ubiegających się o stanowiska w samorządzie lokalnym. Jest to
niezwykle istotne, ponieważ społeczność lokalna ma szansę na poznanie
zarówno pozytywnego, jak i negatywnego spektrum działania lokalnych
polityków. Wiedza o tym, jakie zasługi można przypisać konkretnym jednostkom lokalnej władzy uświadamia mieszkańcom, którego kandydata
można uznać za odpowiedniego, a który nie zasłużył na uzyskanie zaufania
wyborców. Stwierdzenie ma poparcie w opinii T. Goban-Klasa. Autor ten
stwierdza, że media lokalne pełnią funkcje zarówno informacyjna, jak i integracyjną. Stosowane przez nie różnorodne sposoby wpływania na opinię
publiczną stanowią podpowiedź, jakie decyzje mieszkańcy powinni podjąć,
by wpłynęły pozytywnie na rozwój działań. Sugerowane zachowania zazwyczaj mają charakter racjonalny i służą ochronie interesów mieszkańców117. Zdarza się jednak, że dziennikarze lokalni wyrażają wprost poparcie dla konkretnych kandydatów lub partii. W takim przypadku zamieszczane artykuły tracą na wiarygodności i rzetelności. Ich subiektywny wydźwięk zniechęca społeczność lokalną do sięgania po pisma o charakterze
miejscowym. Jednostronność poglądów zaciera granicę pomiędzy chęcią
informowania odbiorców o poczynaniach polityków a realizowaniem interesów redakcyjnych.
Okres wyborów sprzyja traktowaniu mediów lokalnych jako instrumentu medialnego publikującego wiadomości z zakresu stałych elementów kampanii tj. powoływanie komisji wyborczych, ustalenia dotyczące list kandydatów czy zapisy rozmów z postaciami obecnymi na lokalnej
scenie politycznej118. Nadchodzące wybory samorządowe to czas sprzyjający finansowemu wspieraniu mediów lokalnych – najczęściej za sprawą
reklamy politycznej i wpływów z niej pochodzących119. Jeśli czasopismo
lokalne nie korzysta z wpływów finansowych pochodzących z reklam, musi
znaleźć inne źródło finansowania pisma.
„Gazeta Bez Cenzury” jest czasopismem lokalnym, w którym dziennikarze utożsamiają się ze społecznością lokalna. Nie oznacza to jednak, że

A. Ferens, Transformacja systemu władzy lokalnej w Polsce [w:] Ewolucja polskiego systemu politycznego w świetle komparatystycznej teorii polityki, red. A. Antoszewski, Wrocław 1994, s. 226.
117 T. Goban-Klas, Media od „czwartej’ do „pierwszej” władzy? [w:] Media, władza, prawo,
red. M. Magoska, Kraków 2005, s. 23.
118 B. Romiszewska, Sylwetki kandydatów na urząd prezydenta Lublina w prasie lokalnej
[w:] Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń, red. I. Borkowski, A. Woźny, Wrocław
2003, s. 148.
119 J. Adamowski, Społeczne funkcje prasy lokalnej (uwagi i refleksje dotyczące Warszawy)
[w:] Media lokalne a demokracja lokalna…, dz. cyt.
116
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dzielą społeczność lokalną, do której należą w kategoriach „my” – mieszkańcy, „oni” –politycy, oznaczającego podział na dobrych i złych. Takie
stwierdzenia umacniałyby jedynie negatywny stosunek do jednostek nie
cieszących się sympatią społeczności lokalnej. Cechą szczególną niniejszego czasopisma jest to, że dziennikarze komentują poczynania władzy, a nie
samych polityków. Niezwykle rzadko pojawiają się odwołania do życia
prywatnego polityków – o takim działaniu przesądza związek z życiem publicznym i sprawowaną funkcją.
Prasa lokalna ma wpływ na to, jakie tematy znajdą się w kręgu debat publicznych. Jeśli tematy trafią w preferencje czytelników bardzo trudno jest politykom uniknąć niewygodnych pytań. W „Gazecie Bez Cenzury”
takie pytania padały niejednokrotnie ukazując przywary kandydata lub
wręcz przeciwnie. Stres związany z pojawieniem się niesprzyjających kwestii jest czynnikiem decydującym o tym, czy opinia publiczna uzna,
że polityk jest kandydatem prawym, nie mającym nic do ukrycia, czy też
nie można mu zaufać. Jeśli kandydat wzbudza w mieszkańcach poczucie
bezpieczeństwa ma szansę zapewnić społeczności lokalnej ład i porządek
i zyskać ich głos w wyborach samorządowych.
Przytoczone przez dziennikarzy lokalnych przykłady zachowań pozytywnych i negatywnych skłaniają czytelnika do przemyśleń nad tym, jaki
powinien być idealny kandydat na dane stanowisko. Zamieszczane wypowiedzi maja służyć przybliżeniu mieszkańcom sylwetek kandydatów i pomóc w podjęciu właściwej decyzji – szczególnie w przypadku osób, które
nie są zaznajomione z lokalną sferą polityczną.
Polityka jest dziedziną, w której niezwykle trudno o obiektywizm.
Pomimo próby rzetelnego i bezstronnego przekazywania informacji,
dziennikarze niekiedy reagują emocjonalnie. Powodem jest przywiązanie
do środowiska lokalnego i dbałość o jego rozwój. Każde zachowanie działające na jego niekorzyść spotyka się z ich krytyką i interwencją. Choć redakcja „Gazety Bez Cenzury” ujawnia swój negatywny stosunek do niektórych
kandydatów, nie sugeruje odbiorcom, że poglądy opozycyjne są złe. Skłania
do dzielenia się swoja opinią, nawet jeśli różni się od opinii dziennikarzy
publikujących w analizowanym czasopiśmie. Znamienne dla „Gazety Bez
Cenzury” jest to, że krytyce podlegają wszystkie formy lekceważenia dobra
społeczności lokalnej, bez względu na ugrupowanie czy uzyskaną sympatię
społeczności.
W obliczu wyborów samorządowych politycy walczą o uznanie prasy, starają się wkraść w jej łaski. Wiedzą bowiem, że w sporej części to media odpowiadają za ich popularność wśród społeczności. Zamieszczanie
reklam politycznych w prasie lokalnej jest dość powszechne. Niektóre pisma podporządkowują się odgórnej polityce redakcyjnej i decydują się na
zamieszczanie reklam jedynie kandydatów z których ugrupowaniem utoż62

samia się zespół redakcyjny. W przypadku „Gazety Bez Cenzury” widoczna
jest wysoka neutralność. Wynika to z faktu, iż czytelnik nie powinien mieć
ograniczonego wyboru. Dzięki zamieszczeniu reklam wyborczych odbiorca
miał możliwość skonfrontowania postaci polityka z jego charakterystyką
i kierowanymi przez niego działaniami opisywanymi w prasie. Dziennikarze „Gazety Bez Cenzury” nie narzucają czytelnikom swojego zdania. Przybliżają społeczności lokalnej sposób funkcjonowania samorządu lokalnego,
wytykając niedoskonałości systemu, po to, by mieszkańcy mogli na nie zareagować.
Artykuły publikowane na łamach „Gazety Bez Cenzury” utworzyły
swoisty kolaż, którego elementami są politycy. Każdy element ma swoje
miejsce w systemie, bez względu na przypisywane mu cechy. Media uświadamiają, że to do społeczności lokalnej należy decyzja, kto odegra w nim
główną rolę i będzie dbał o jej interesy. Z połączenia wielu artykułów poświęconym kandydatom wyłania się spójny obraz każdego z nich. Brak nacisku ze strony pisma wywołuje u czytelnika poczucie swobody myśli i wyboru. Społeczność lokalna ma wtedy świadomość tego, ze uczestniczy
w życiu obywatelskim, a podejmowane przez nią decyzje mają wkład
w funkcjonowanie środowiska lokalnego.
Proces oddziaływania mediów w głównej mierze dotyczy wyborców, będących uczestnikami życia politycznego, niezależnie od tego czy
wyrażają na to chęć. Presja wywierana przez polityków jest na tyle wysoka,
by jednostka poczuła się zagubiona w zaistniałej rzeczywistości. Jest to
związane również z różnicą postrzegania mieszkańców przez media i przez
władzę. A. Czajowski zauważa, że władze lokalne coraz częściej traktują
mieszkańców jako klienta, który poszukuje odpowiedniej oferty na rynku
ekonomicznym. Tym samym kreuje sytuację o podłożu politycznym poprzez dokonywanie wyborów120. Potwierdzenie można znaleźć również
w opinii wyrażonej przez A. Antoszewskiego. Autor ten głosi, że lokalne
ugrupowania polityczne i jednostki o tym samym charakterze jawią się
w środowisku lokalnym jako dostawcy dóbr i ofert, mieszkańcy natomiast
są konsumentami dystrybuowanych przez nich produktów ekonomicznogospodarczych121. Na stosowanie takich mechanizmów wobec wyborcy nie
zgadza się redakcja „Gazety Bez Cenzury”. Dziennikarze publikujący na
łamach pisma zabiegają o to, by politycy lokalni okazywali szacunek społeczności lokalnej i respektowali jej prawa. Mieszkańcom nie powinna być
pomijani w działaniach wyborczych, a sprowadzanie ich do kategorii towaru nie sprzyja poprawnym relacjom na linii mieszkańcy-władza. Publiko-

120 A. Czajowski, Wyborca na rynku politycznym [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 2009, s. 135.
121 A. Antoszewski, Podmiot polityki [w:] Leksykon politologii, red. A. Antoszewski,
R. Herbut, Wrocław 2003, s. 520.
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wane artykuły mają stanowić przypomnienie o tym, że zaspokajanie potrzeb społeczności i spełnianie jej oczekiwań stanowią najwyższą wartość.
Realizacja prywatnych interesów i żądza władzy nie powinny zakłócać
oceny priorytetów, jakie przypisywane są danemu stanowisku.
Nie sposób oddzielić prasy lokalnej od przestrzeni politycznej, ponieważ wkład mediów w życie społeczności nie ogranicza się jedynie do
przekazywanie informacji. Media są inicjatorem w procesie prowadzenia
dyskursu. Choć dyskurs jest prowadzony wielotorowo, nie omija w swoim
działaniu sfery politycznej. Prasa lokalna stanowi źródło informacji nie
tylko dla społeczności, ale także dla samorządu lokalnego, który ma szansę
skorygować wszelkiego rodzaju niedociągnięcia i modyfikować działania
tak, by sprzyjać rozwojowi społeczności lokalnej.
Artykuł o przewrotnym tytule „O temp ora o mores” pojawił się już
w pierwszym numerze gazety czyli w kwietniu 2004 roku. Nadchodzące
wybory nasunęły autorowi szereg refleksji. Jedną z nich jest sformułowanie określające wybory jako „marsz po władzę122”. Określenie ma charakter
hiperboliczny. Zastosowane wyolbrzymienie ma na celu przyciągnięcie
uwagi czytelnika i ukazanie rangi zjawiska na tle środowiska lokalnego.
Słowa „marsz” i „władza” tworzą obraz bezwzględności i nieustępliwości
w działaniach. Jednostki sceny politycznej są w stanie zrobić wszystko, by
tylko osiągnąć swój cel – dojść do władzy. Niekiedy politycy zawierają niezrozumiałe dla społeczności lokalnej układy, których powstawanie zagraża
demokracji lokalnej. Poruszane są także kwestie wynikające
z nieprawidłowego wykorzystywania swoich funkcji. Pojawianie się takich
patologii społecznych jak: nepotyzm czy korupcja są na porządku dziennym. Zauważalne są także liczne manipulacje i zabiegi mające na celu pogrążenie kontrkandydata. Treść zawarta w artykule ma być przestrogą zarówno dla mieszkańców, jak i polityków. Mieszkańcy powinni bacznie obserwować to, co dzieje się na arenie politycznie i reagować na wypaczenia
systemu. Politycy natomiast zastanowić się nad tym, czy ich działania nie
stanowią zaprzeczenia głoszonych haseł przedwyborczych. Zachowania
o charakterze destrukcyjnym nie tylko pozbawiają mieszkańców złudzeń
o uczciwości kandydatów, ale także odpowiadają za spadek aktywności
społecznej.
Kampania wyborcza to czas, w którym z ust polityków padają obietnice. Czasem zdarza się, że osoby zdobywające władzę zapominają o nich,
wprowadzając w życie strategie służące osiągnięciu celów wyłaniających
się z prywatnych pobudek. Powyborcza rzeczywistość weryfikuje prawdziwość wypowiadanych przez kandydatów stwierdzeń. Tak było też
w przypadku haseł głoszonych przez J. Sokoła, kandydata na urząd prezy122

Por. J. F. K., „O temp ora o mores”, „Gazeta bez Cenzury” 2004, nr1, s. 4.
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denta Zgierza. Z momentem dojścia do władzy J. Sokół porzucił głoszone
przez siebie idee, co nie uszło uwadze mieszkańców.
Tekst J. Frankiewicza trafił w samo sedno zjawiska niedotrzymywanych haseł wyborczych. W 2006 roku w „Gazecie bez Cenzury” pojawiła się
deklaracja, której założeniem było śledzenie postępów w działaniach władzy. Odpowiedź na nią pojawiła się rok później. Autor artykułu „A czasu
coraz mniej” postanowił przyjrzeć się bliżej poczynaniom nowego prezydenta i dokonać oceny wypełnianych przez niego założeń wyborczych. Obserwacje pozwoliły w dokonaniu selekcji, która zaowocowała pełnymi niepokoju wnioskami. Można powiedzieć, że tekst ma postać raportu połączonego z wywodami natury filozoficznej. Podsumowanie wypadło na niekorzyść prezydenta. Zarzuty skierowane pod jego adresem zostały poparte
rzeczowymi argumentami przedstawionymi przez J. Frankiewicza. Wypunktowanie uwypukliło jedynie mnogość przyrzeczeń, których kontynuacja stanęła pod znakiem zapytania.
Zakończenie stanowi złowieszcze przewidywanie o niewywiązaniu
się ze zobowiązań. Autor wyraża ubolewanie nad fałszem propagowanym
przez kandydatów i wszechobecnym pustosłowiem. Całość wieńczą słowa:
„Zostały Panu aż trzy lata i tylko trzy lata”. Stwierdzenie jest swoistym apelem do prezydenta miasta o to, by od pięknie brzmiących słów przeszedł
do czynów. Obszary, których dotyczyły zamierzenia to m.in.: modernizacja
stanu infrastruktury komunalnej i społecznej, wspieranie rozwoju mieszkalnictwa oraz dbałość o szeroko rozumiany rozwój gospodarczy. Na akcentowanie rangi poruszanej kwestii miało również umieszczenie tekstu
na pierwszej stronie czasopisma. Niniejsza lokalizacja publikacji świadczy
o chęci wyeksponowania go spośród innych i zamiarze dotarcia do jak
największej liczby odbiorców123.
„Gazeta bez Cenzury” to czasopismo lokalne, które nie rezygnuje
z wytykania błędów popełnianych przez polityków. Surowe oceny pomagają czytelnikowi na dogłębną analizę poruszanych kwestii. Usprawniają
również proces kształtowania poglądów dotyczących środowiska lokalnego. Autorzy publikujący na łamach „Gazety bez Cenzury” w niezwykle staranny sposób charakteryzują przebieg dokonań kandydatów. Każde działanie na korzyść miejscowej ludności jest przez media lokalne doceniane
i podkreślane, natomiast zachowania destruktywne są uważane za czynnik
niszczący dorobek społeczności.
W analizowanym czasopiśmie drażliwe tematy pojawiają z dużą
częstotliwością. Wiąże się to z wysokim zapotrzebowaniem na poruszaną
tematykę. Okres wyborów sprzyja refleksjom na temat dotychczasowego
funkcjonowania samorządu lokalnego. W czytelnikach budzi się strach
123
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przed tym, że nowy elektorat nie sprosta postawionym przez społeczność
wymaganiom. Stagnacja, z którą prasa lokalna stara się za wszelka cenę
zmierzyć, wynika z braku odpowiednich kompetencji do pełnienia odpowiednich funkcji przez wybrane jednostki.
Dziennikarze „Gazety bez Cenzury” nie ograniczają się jedynie do
obserwacji. Można stwierdzić, że w obliczu kampanii wyborczych stawiają
rzetelność nad swoje dobro. Opisywane pismo swoje wpływy czerpie
głównie z zamieszczanych reklam, nie przeszkadza mu to jednak, w krytycznej ocenie postępowania polityków – nawet kosztem niskich wpływów. Chęć bycia przyjaznym odbiorcy jest niezmiennym priorytetem.
Czasopismo „Gazeta bez Cenzury” charakteryzuje się wysoką neutralnością. Brak zaangażowania w kampanie wyborcze jest w tym przypadku wielkim walorem – czytelnicy nie czują się osaczeni natłokiem sloganów wyborczych konkretnych partii. Silna solidarność redakcji z mieszkańcami wzbudza ich zaufanie i redukuje napięcie związane z powstawaniem anomalii.
System polityczny składa się z sieci zależności, w których ukierunkowanie między politykiem a wyborcą jest bardzo silne. Coraz częściej
można spotkać się jednak z przekonaniem, że to nie przychylność wyborcy
jest głównym celem, a uzyskanie aprobaty mediów ma dla władz coraz
większą wartość. Sympatia mediów wobec określonego kandydata otwiera
przed kandydatami drzwi do sukcesu – prasa jako jedno ze źródeł informacji o tym, co dzieje się w środowisku lokalnym może mieć ważny wpływ na
kształtowanie opinii mieszkańców. Politycy unikają sporów z mediami,
ponieważ boją się ich konsekwencji. Zdarza się, że informacje, które posiadają media o kandydacie mogą „zrujnować” obraz jego postaci wśród wyborców, co w istotny sposób może wyhamować rozwój kariery politycznej.

2.3. Prasa lokalna jako czynnik aktywizujący społeczność
lokalną

Jawność życia społecznego na poziomie lokalnym jest ściśle związana
z procesem demokratyzacji. Wolność wyrażania poglądów sprzyja przekazywaniu informacji, które nie zawsze mają jednostronny charakter. Komunikowanie mediów lokalnych nie ogranicza się jedynie do przekazywania
informacji dotyczących sfery politycznej, ekonomicznej czy gospodarczej.
Wymiana poglądów między jednostkami jest równie ważnym aspektem.
Prasa lokalna staje się więc gwarantem wymiany poglądów. Na łamach
gazety dochodzi niekiedy do dyskusji będącej następstwem aktywizacji
mieszkańców przez media.
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Prasa lokalna zachęca do działania. Pobudza jednostki do wygłaszania swojej opinii na różnorodne tematy. Każdy członek społeczności lokalnej posiada inne kompetencje czy zakres przyswojonej wiedzy. Różnorodność poglądów pozwala na wielowymiarowe postrzeganie podjętej problematyki. Zdaniem J. Mikułowskiego Pomorskiego jednostki wyodrębnione ze społeczności lokalnej mogą wykazywać identyfikację z treściami zawieranymi przez media. Ma to niebagatelny wpływ na socjalizowanie się
jednostki  osobowość społeczna kształtuje się i utrwala w trakcie procesu.
Każda jednostka jest inna, co zdaniem L. Sobkowiaka nie powinno stanowić
problemu w swobodnym wypowiadaniu się na temat spraw publicznych.
Obywatel ma prawo do dzielenia się ze społeczeństwem swoimi preferencjami. Przysługuje mu również ocenia instytucji władzy i jej kontrola 124
Zróżnicowanie społeczności lokalnej jest związane także z odmiennymi doświadczeniami, które stają się przedmiotem wymiany. Skutkiem
wymiany doświadczeń jest integracja. Prasa lokalna wskazuje na dobra
wspólne, którymi należy się dzielić i dbać o nie. Można do nich zaliczyć
m.in.: cele, wartości czy tradycje. Media lokalne zachęcają również do
wspólnych działań. Podejmowanie inicjatyw nie tylko scala społeczność
lokalną, ale prowadzi także do poszerzenia spektrum działania.
Wzmacnianie w mieszkańcach świadomości o ich samorządności
i odpowiedzialności za to, co dzieje się w środowisku lokalnym stanowi
fundament mobilizacji jednostek. Aktywność i sprawna organizacja społeczności lokalnej są drogowskazami, które kierują środowisko lokalne do
osiągnięcia celu, jakim jest ład i porządek. Stosunki społeczno-polityczne są
regulowane zasadą pomocniczości125. Dzięki niej społeczność funkcjonuje
w uporządkowanym systemie demokracji obywatelskiej, w którym nie ma
miejsca na bierność mieszkańców.
Prasa lokalna deprecjonuje podejście, w którym obywatel poddaje
się dyrektywom władz samorządowych, nie biorąc pod uwagę realizacji
interesów swoich, jak i ogółu. Manifestowanie swoich poglądów zasadniczo wpływa na proces integrowania się społeczności lokalnej. Niekiedy
działania jednostki są niewystarczające, by osiągnąć zamierzony cel. Komunikaty wysyłane przez nadawców lokalnych umożliwiają odbiorcom
rozpoczęcie dialogu. Następstwem tych działań jest wchodzenie z innymi
jednostkami w relacje lub zacieśnianie więzi.
Ryszard Kowalczyk wspomina, że prasa lokalna jest instrumentem
wpływającym na aktywną partycypacje mieszkańców we władzy. ZwiękL. Sobkowiak, Komunikacja polityczna {w:] Studia z teorii polityki, red. A. Czajowski,
L. Sobkowiak, Wrocław 1998, s. 180.
125 Ch. Millon-Delsol, Zasada pomocniczości, tłum. Cz. Porębski, Warszawa 1995, s. 89.
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szona świadomość usprawnia kontrolowanie instytucji publicznych126.
Możliwość ingerowania w sferę publiczną daje obywatelom większe poczucie tego, iż ich zdanie umocnione poglądami grupy wpływa
na modyfikację działań. Nabyta wiedza pozwoli na wykorzystanie jej
w praktyce – umożliwi oddanie głosu na kandydata, który spełnia postawione przez niego kryteria.
Uczestnictwo w dialogu publicznym ma na celu osiągnięcie porozumienia w społeczności lokalnej. Konsensus może być osiągnięty jedynie
wówczas, gdy rozmowy doprowadzą do wyciągnięcia wspólnych wniosków. Porozumienie w tym ujęciu nie oznacza rezygnacji ze swoich poglądów kosztem innych. Ma natomiast na celu wyciągnięcie ze zbioru tematycznego część wspólną dla dobra ogółu i realizację celów stojących
w służbie interesów publicznych. Swoboda wypowiedzi pozwala na wyselekcjonowanie opinii właściwych dla realizacji rozwoju środowiska lokalnego. Prowadzi również do akceptacji wartości uznanych przez społeczność lokalną za wiążące. Utrwalanie norm i zasad życia społecznego wpływa na ciągłość kultywowanych przez społeczność lokalną tradycji.
Media nie bez powodu nazywane są „czwartą władzą”. Zakres ich
działań obejmuje wszystkie dziedziny życia. Prasa lokalna wpływa na opinie, zachowanie czy postawy. Zachęca do aktywności, choćby minimalnej.
Media ingerują w sferę umysłową jednostki poprzez kształtowanie poglądów społeczności lokalnej. Komunikaty wystosowane przez nie mogą mieć
zabarwienie emocjonalne i wzbudzać u odbiorcy różnorodne reakcje, nie
zawsze zgodne z oczekiwaniami nadawcy. Kontrola jakiej media poddają
politykę, gospodarkę czy ekonomię sprawia, że media stanowią uzupełnienie władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej strzegąc ich prawidłowego funkcjonowania.
Edukacja obywatelska to kolejna z ról przypisywanych prasie lokalnej. W społeczeństwie obywatelskim, którego integralną częścią jest motywacja definiowana przez Stefana Czarnowskiego jako umiejętność akceptacji przez społeczność faktu, że państwo jest dobrem wspólnym, o które
trzeba dbać uczestnicząc w jego życiu społecznym i politycznym znamienne jest poszanowanie dla prawa127. Komponenty te potęgują zdolność
człowieka do wyłonienia norm i zasad etycznych, których respektowanie
zapewni porządek społeczny. Budzą w jednostce świadomość przypisanych jej obowiązków wynikających z bycia członkiem społeczności lokalnej. Samoświadomość jest czynnikiem sprawczym gotowości mieszkańców
do współpracy. Poczucie przynależności do grupy i tożsamość z „małą ojczyzną” jest motorem do podejmowania aktywności. Jednostka, która nie
126
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R. Kowalczyk, Media…, dz. cyt., s. 365.
S. Czarnowski, Wybór pism socjologicznych, Warszawa 1982, s. 262.
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ma takiego poczucia separuje się od reszty społeczeństwa doświadczając
uczucia alienacji. Negatywne zabiegi władz lokalnych przeczą wizerunkowi
samorządu lokalnego jako czynnika ukierunkowującego postępy w środowisku lokalnym128. Media lokalne pełnią służbę, której celem jest mobilizacja jednostki do reagowania na zaistniałą rzeczywistość i ożywienie w niej
odpowiedzialności za los społeczeństwa, którego jest częścią.
O chęci czynnego włączania się w życie obywatelskie świadczy
udział w wyborach. Choć może wydawać się, że pojedynczy głos nie przesądzi o wynikach wyborów, jednakże jego oddanie pokazuje poziom kultury obywatelskiej mieszkańca129. Zadaniem mediów jest przekonanie mediów o tym, że współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji jest drogą do
zwiększenia integracji między mieszkańcami, a także do poprawy warunków życia społeczności lokalnej.
Szczegółowego opisu struktur składających się na pojęcie społeczeństwa obywatelskiego dokonał R. Dahrendorf. Autor ten wyraża konstatację, że społeczeństwo obywatelskie ma charakter publiczny. Cechuje je
duży poziom płynności definiowania wynikający z różnorodności występujących w nim interakcji. Przestrzenią działania społeczeństwa obywatelskiego mogą być instytucje takie jak: Kościoły, szkoły czy miejsca pracy.
Obszarem, na którym może dojść do interakcji może być też jednostka terytorialna jaką jest gmina. Decydujące jest jednak to, że społeczeństwo to
wytwarza swoistą więź nie poruszając się wyłącznie w obrębie instytucji
politycznych130.
Prasa lokalna zaspokaja potrzeby psychospołeczne. Oznacza to, że
emocje lokowane w komunikatach sprawiają, że mieszkańcy mobilizują się
do wyrażania opinii w tych kwestiach i podejmują polemikę z mediami.
Tematy poruszane na łamach „Gazety Bez Cenzury” stawały się źródłem
zarówno pozytywnych emocji, jak i negatywnych. Pozytywne emocje wynikają najczęściej z treści o charakterze rozrywkowym, kulturalnym. Informacje o rozwiązanych komplikacjach, czy postępach w działaniach mających zapewnić konsensus społeczny redukują napięcie. Negatywny wydźwięk wiązał się ze sferą polityczną i problemami życia codziennego
mieszkańców. (trzeba napisach o czym najczęściej)
Do kontaktu czytelnika z prasą może dochodzić na dwa sposoby.
Pierwszy z nich ma charakter bezpośredni. Do jego realizacji dochodzi
podczas czytania prasy. Kolejny oznacza przynależność do danej społeczności, tym samym przesądzając o jego pośredniej naturze. W przypadku

E. Hałas, Symbole w interakcji, Warszawa 2001, s. 250.
K. Skarżyńska, Psychologia polityczna, Poznań 1999, s. 197-198.
130 R. Dahrendorf, Wolność a więzi społeczne. Uwagi o strukturze pewnej argumentacji [w:]
Społeczeństwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Kraków 1996,
s.17-18.
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uczestnictwa w życiu społeczności o kategoryzacji decydują podjęte postawy. Bierność ogranicza się do przyswajania komunikowanych treści.
Branie udziału w redagowaniu czasopisma jest przejawem aktywności,
która jest postawą pożądaną przez media. Wysyłanie listów do redakcji
oraz przekazywanie informacji będących źródłem publikowanego przez
zespół redakcyjny materiału to elementy stanowiące pomost komunikacyjny pomiędzy mediami a mieszkańcami. Rozwój technologii zrewolucjonizował wymianę informacji pomiędzy jednostkami – wystarczy wysłać
redakcji wiadomość drogą elektroniczną, by mieć wkład w kreowanie prasy lokalnej. Dużą zaletą jest szybkość przekazu oraz możliwość uzyskania
szybkiej odpowiedzi zwrotnej. Wymieniona forma przypomina swoją
strukturą forum otwarte dla ludzi wyrażających chęć dzielenia się opinią
z innymi. Jednostka poprzez nawiązanie relacji doświadcza uczucia identyfikacji. Zauważa także rolę jaka odgrywa w integrowaniu, edukowaniu
i socjalizowaniu społeczności lokalnej.
Redaktor wydania „Gazety bez Cenzury”, A. Gabara w rozmowie
z autorką niniejszej pracy stwierdziła, że społeczność lokalna nie bierze
czynnego udziału w tworzeniu czasopisma. Dodała także, że nie odnotowywano w ostatnim czasie komentarzy ani próśb o rozszerzenie czy poruszenie konkretnych tematów. Słowa: „Nastawienie mieszkańców wydaje
się raczej roszczeniowe. Chętnie po nią sięgają, kiedy się ukaże. Sami nie
nadsyłają materiałów. Mało ich interesuje działanie na rzecz ogółu.
W sprawach prywatnych  zgłaszają je i oczekują interwencji dziennikarzy”, oznaczają, że społeczeństwo lokalne preferuje czytanie o dotykających lokalność problemach niż czynne włączanie się w ich rozwiązanie131.
Zauważa także zależność między lokalizacją problemu a aktywnością mieszkańców  działania na rzecz środowiska lokalnego zwiększają się
bowiem w sytuacji, gdy sprawa obejmuje rejonem miasto, w którym są
działacze. Najczęściej są skupienie w radach osiedli i to najczęściej oni motywują innych do porzucenia bierności. A. Gabara podaje przykład takiego
działania mówiąc, że mieszkańcy włączyli się w przypadku spalarni odpadów niebezpiecznych. Mniejsze zainteresowanie wyrażono, gdy należało
wypełnić ankiety dotyczące przyspieszenia budowy obwodnicy S-14, choć
tak naprawdę to ogromny problem, dosięgający wszystkich mieszkańców132.
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2.4. Prasa lokalna jako „żandarm stojący na straży etyki”
Etyka jest wartością o szczególnym znaczeniu w życiu człowieka. Wpływa
na kształtowanie się postaw społecznych, ukierunkowuje proces socjalizacji na odpowiednie tory. Przyswojeniu ulegają również idee i wartości, które są powszechnie uważane za właściwe. Bardzo często przymiotnik
„etyczny” jest używany zamiennie z określeniem „moralny’, choć tak naprawdę pojęcia nie są tożsame. Kierowanie się etyką sprowadza się do poziomu zrozumienia norm społecznych i ich respektowania oraz dokonania
podziału zachowań na właściwe dla ogółu lub przekraczające pewne granice. Choć granice etyki stopniowo ulegają zmianie i niektóre zasady są właściwe jedynie dla pewnego kręgu kulturowego to pewne zasady postępowania są stałe. Szczególnie, gdy w grę wchodzą prawa człowieka jak; poszanowanie godności czy wolność wypowiedzi.
Coraz częściej władze samorządowe nie spełniają oczekiwań mieszkańców, jednocześnie stawiając społeczności szereg wymagań. Takie postępowanie wiąże się z utratą zaufania jednostek społecznych. Można spotkać się także z rozbieżnością między interesami mieszkańców i polityków.
Realizacja potrzeb władz kosztem dobra ogółu podlega w takim przypadku
krytyce mediów i społeczności lokalnej. „Gazeta bez cenzury” wyraża
dezaprobatę dla lekceważenia potrzeb społeczności i nie wywiązywania się
z obowiązków służbowych. Opisując nieprawidłowości w funkcjonowaniu
władzy tworzy przestrzeń informacyjną, w której odbiorca może poczuć
się bezpieczny – prasa udzieli komentarza objaśniającego zaistniałe zjawiska, zlokalizuje problem i pomoże w jego rozwiązaniu.
Ujawnianie patologii w lokalnym systemie władzy służy dobru społeczeństwa. Apelatywny charakter wypowiedzi służy nakłonieniu czytelnika nie tylko do przeczytania tekstu, ale także wyrażenia swojej opinii. Zespół redakcyjny wyraża dbałość o społeczność lokalną – chce poznać jej
punkt widzenia. Jasne komunikaty pozwalają na wyklarowanie z treści podziału na postawy niestosowne oraz takie, które spotykają się z aprobatą
społeczeństwa. Wspomaga to utrwalanie zachowań i postaw oraz stabilizuje system wartości. Człowiek mający świadomość tego, co dzieje się wokół
niego potrafi przyswajać nowe informacje i wykorzystywać je w życiu codziennym. Łamanie zasad etycznych w postrzeganiu dziennikarzy „Gazety
bez cenzury’ musi spotkać się z nieprzychylnością społeczeństwa. Błędy
popełniane przez władze lokalne rzutują na funkcjonowanie środowiska
lokalnego, dlatego też warto uświadamiać im przewinienia, by nie dopuszczać do ich powtórzenia.
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Kwestie związane z moralnością zostały opisane przez A. Zająca
w artykule zatytułowanym „Postrzeganie etyki”133. Otwiera go cytat
Ch. Pollak’a mówiący o tym, że zawód dziennikarza jest czymś niezwykle
szlachetnym, ponieważ to właśnie informacje przekazywane przez nich
mają być źródłem prawdy o życiu codziennym. Pierwszy akapit artykułu
został poświęcony refleksji nad tym czym jest prawda. Skomplikowany
wymiar pojęcia wynika z tego jak człowiek postrzega prawdę i jaką postawę wobec niej przyjmuje. Autor zauważa, że wartość nadrzędna jaką jest
prawda ulega zacieraniu. Opisywanie prawdy komplikuje wszechobecna
manipulacja. Andrzej Zając konstatuje, że dziennikarze powinni być obiektywni i czujni na próby zniekształcenia rzeczywistości. Choć prawda zawsze wychodzi na jaw, trzeba dbać o to, by nie została zatajona. Cechą charakterystycznego dobrego dziennikarza jest moc ukierunkowania ludzi,
wpływania na ich postawy. Zawód ten jednak wymaga troski o to, by nie
narzucać społeczności swojego zdania nawet, gdy diametralnie różni się od
poglądów zespołu redakcyjnego. Dla dziennikarza nagrodę powinny stanowić nie dobra materialne, lecz uzyskane od społeczności lokalnej zaufanie134.
W dalszej części artykułu zostały opisane umiejętności jakie powinien posiadać dziennikarz. Główna rolę odgrywa obiektywizm, będący spoiwem prawdy. Przywoływane relacje powinny zawierać w sobie pierwiastek rzetelności i autentyzmu. Im wierniej media opiszą zjawisko, tym łatwiej przyswoić czytelnikom dane informacje. Ważną cechą treści zamieszczanych w prasie jest sprowokowanie czytelnika do przemyśleń. Refleksje
prowadzą do sformułowania osądów będących kluczowym elementem
życia społecznego. Wyrażanie opinii sprzyja integracji społecznej, a także
jest pomostem w komunikacji między mieszkańcami a prasą lokalną. Aby
komunikacja przebiegała w poprawny sposób należy zapewnić społeczności przyjazną atmosferę – dziennikarze udzielający się na łamach „Gazety
bez cenzury” traktują odbiorców tak, jak sami chcieliby być traktowani.
Szacunek dla drugiego człowieka wyraża się w poszanowaniu jego suwerenności. Niniejsze czasopismo jest próbą pomocy społeczności lokalnej
w walce o swoje prawa. Dziennikarze doradzają, komentują, interweniują
w sprawy bliskie mieszkańcom. Pojawia się też pogląd, że prasa lokalna ma
nie tylko pokazywać świat, ale objaśniać kierujące nim relacje w taki sposób, by czytelnik mógł ujrzeć jego odbicie135.
Realia życia społecznego nieustannie się zmieniają, dlatego prasa
lokalna musi kontrolować pojawiające się przeobrażenia. Krótkotrwała
Por. A. Zając, Postrzeganie etyki, „Gazeta bez Cenzury” 2004, nr 2, s. 4.
Tamże.
135 Tamże.
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stagnacja może doprowadzić do zaległości w zdobywaniu informacji, a nawet ich dezaktualizacji. Odpowiedzialność za dobro społeczeństwa spoczywa na dziennikarzach, którzy za wszelka cenę pragną dostarczyć wiedzę odbiorcom. „Gazeta bez cenzury” przeciwstawia się szablonom myślowym. Nie zgadza się również na realizację odgórnych dyrektyw. Zauważalne jest, że pojęcie etyki jest ściśle związane z dziennikarstwem – osoby redagujące treści powinny publikować jedynie informacje zgodne z własnym
sumieniem czyli takie, które nie są efektem manipulacji lub zafałszowania136.
Analiza zawartości „Gazety bez cenzury” wykazała, że 2005 rok obfitował w wydarzenia naruszające prawo i definitywnie przekraczające granice moralne. Potwierdzeniem jest tekst zatytułowany „Gdyby głupota miała skrzydła”137. Nacechowany emocjonalnie tytuł jest krytyką wymierzoną
we władze lokalne Zgierza. Obserwacja jednostek funkcjonujących na lokalnej scenie politycznej pozwoliła określić, czy wymierzone przez nie
działania przyniosły satysfakcjonujące dla mieszkańców efekty. Wnioski
wysunięte przez redakcję nie zwiastowały niczego dobrego. Wysunęły na
pierwszy plan mankamenty funkcjonowania lokalnego systemu politycznego oraz ujawniły nieznajomość obowiązków przysługujących osobom na
określonych stanowiskach. Opisane w artykule problemy nie tylko negatywnie wpłynęły na życie społeczne i ekonomiczne mieszkańców, ale stanowiły również pogwałcenie ich praw. Skutki niedopatrzeń sprowadziły na
społeczność lokalna odpowiedzialność finansową, która odbiła się na jakości życia mieszkańców. Przykładem takich destrukcyjnych działań było
bezprawne pobieranie opłat na dwóch parkingach w okresie Święta Zmarłych. Święto Zmarłych jest czasem, w którym człowiek potrzebuje ciszy
i spokoju, by móc oddać się refleksji dotyczącej najbliższych, którzy już
odeszli. Zakłócanie spokoju w tak ważnym dniu i żerowanie na ludzkich
emocjach jest aktem braku poszanowania dla drugiego człowieka. Dodatkowo doszło do bezprawnego wykorzystania swojego stanowiska w celu
wyłudzenia dóbr materialnych. Przytoczona sytuacja jest przykładem patologii ugruntowanej w ramach samorządu lokalnego.
Nadużycie wystąpiło również w przypadku nakłonienia jednostki do
uiszczenie opłaty za uzupełnienie wpisów do ewidencji, choć wytyczne
wcale tego nie wymagały. Samorząd lokalny wykorzystał niekompetencję
mieszkańca z zakresu działalności gospodarczej po to, by uzyskać korzyść
majątkową wynoszącą ok. 200 tysięcy złotych. Takie zabiegi burzą zbudowany przez mieszkańców obraz władz lokalnych jako przedstawicieli interesów publicznych. Jednostki mające wykazywać dbałość o rozwój środo136
137
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wiska lokalnego, okłamują jego członków i wykorzystują niewiedzę do realizacji swoich prywatnych celów. Zaufanie społeczności lokalnej zostało
nadszarpnięte. Nieprzemyślane posunięcia doprowadziły do kryzysu mającego podłoże finansowe.
Surowym osądom poddano zachowanie władz lokalnych miesiąc po
śmieci Ojca Świętego, Jana Pawła II. Zarówno zgierskie duchowieństwo, jak
i mieszkańcy uznali, że najlepszym sposobem oddania hołdu Papieżowi
będzie realizacja jego idei. Pogląd podzielił abp Józef Życiński, metropolita
lubelski mówiąc: „Piękniej uczcimy pamięć zmarłego Papieża, tworząc
kuchnie dla ubogich, świetlice dla dzieci, hospicja”. Zasugerował również
w swoich wypowiedziach, że szacunek dla Ojca Świętego nie może być
sprowadzany do najłatwiejszych rozwiązań czyli tworzenia pomników
i zmiany nazwy ulic138. Inni duchowni podkreślali wielokrotnie, że Jan Paweł II nie chciałby tego. Zamiast pomników wolał konkretne działania niosące ludziom pomoc i pokój139. Innego zdania były władze samorządowe
Zgierza. Z końcem kwietnia uchwalono ustawę w sprawie zmiany nazwy
Starego Rynku na Plan Jana Pawła II. W tym samym czasie powołano również komitety mające na celu budowę pomnika. Lekceważenie stanowiska
głoszonego przez kościół katolicki i miejscowe duchowieństwo okazało się
być dużym nietaktem i znalazło swoje ujście w tekście „Czy godnie uczcili
papieża?”. Mieszkańcy wyrazili oburzenie z powodu samowoli samorządu
lokalnego i uznali je za przejaw nie respektowania słuszności norm uznawanych przez mieszkańców. Brak pokory ze strony władzy to postawa stojąca w sprzeczności z wartościami głoszonymi przez Ojca Świętego140.
Przypomnienie o tym jak ważne jest przestrzeganie prawa ukazało
się na łamach „Gazety bez cenzury” za sprawą J. Frankiewicza. Tekst „Niewiedza, upór czy…” jest polemiką w sprawie nieprawidłowości wynikających z nadużywania władzy. Słowa: „Prawo jest ustanawiane nie tylko dla
zwykłych obywateli. Obowiązuje ono również rządzących. To właśnie rządzący winni ściśle przestrzegać reguł zawartych w przepisach praw.” Niniejsza wypowiedź jest wyrazem ubolewania nas nierównością w przestrzeganiu prawa. Zauważalne jest, że politycy coraz częściej wykorzystują
swój status, nie zważając na konsekwencje swoich czynów ich skutki
w środowisku lokalnym.
Pojęcie etyki wiąże się ściśle z istnieniem norm prawnych. Ich naruszenie niejednokrotnie skutkuje karą. Co jednak, gdy jednostka stoi ponad
G. Józefczuk, Jak mamy uczcić naszego Papieża,
http://wyborcza.pl/1,75248,2651356.html, stan na: 05.04.15.
139 roja/wiara.pl, Jan Paweł II nie potrzebuje kolejnych pomników,
http://www.fronda.pl/a/prymas-jozef-kowalczyk-jan-pawel-ii-nie-potrzebuje-kolejnychpomnikow,11963.html, stan na: 05.04.15.
140 Por. H. Urbanowski, Czy godnie uczcili papieża?, „Gazeta bez Cenzury” 2005, nr 5, s. 2.
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prawem? Na to pytanie odpowiadają A. Kapczyńska, P. Wawrzyńczak,
E. Stolarska i S. Janiszewski. Autorzy podejmują polemikę nad karygodnym
zachowaniem władz samorządowych. Zastanawiają się, dlaczego osoby,
które powinny być dla społeczeństwa autorytetami dopuszczają się negatywnych zachowań. Tekst „Wbrew prawu” jest opisem sytuacji jaka zaszła
na zgierskiej scenie politycznej w sferze zadań dotyczącej działalności
w zakresie pomocy społecznej i charytatywnej. Newralgiczny aspekt jakim
jest pomoc potrzebującym okazał się niewystarczająco ważny dla ówczesnego prezydenta miasta Zgierza, K. Maślińskiego. W 1999 roku aktywni
obywatele podjęli starania, by w mieście powstała jadłodajnia dla ubogich.
Ich realizacja pozwoliła na zapewnienie najbiedniejszym mieszkańcom
miasta bezpłatnych posiłków. W celu usprawnienia wypełnianego zadania
powstało również Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”.
Prywatne pobudki sprawiły, że lokalne władze unieważniły dotychczasowe ustalenia, naruszając tym samym przepisy podlegające ustawie
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Niechęć prezydenta do
jednostek wchodzących w skład władz Stowarzyszenia wynikała z różnicy
głoszonych przez nie poglądów politycznych. Poruszający jest fakt, że prezydent nadłożył dobro osób potrzebujących pomocy nad personalne niesnaski. Podjęta decyzja okazała się niezwykle krzywdząca dla najuboższych. Dezorganizacja działalności charytatywnej i usunięcie z niej członków, którzy przez wiele lat dbali o innych była nie tylko aktem bezprawia,
ale również świadczyła o wyzbyciu się jakiejkolwiek moralności141.
Przedstawiciele władz samorządowych są wybierani przez społeczność lokalną. Czasem jednak zapominają, że to dzięki wyborcom mają
szansę sprawować władzę. Niezależnie od sympatii, jaką obdarzają daną
jednostkę, powinni traktować obywateli sprawiedliwie. O tym, że nie zawsze tak jest przekonał się autor publikacji. Negatywny stosunek polityków
do prasy lokalnej jest związany z tym, że nie zawsze media są podatne
na wpływy i mimo próśb ujawniają dane, które samorządowcy chcą zataić
przed opinią publiczną. Jego przejawem było utrudnienie dziennikarzowi
pozyskania kopii oświadczenia prezydenta miasta w sprawie składowania
odpadów niebezpiecznych. Uniemożliwianie jednostce uzyskania informacji jest przykładem zachowania stojącego w sprzeczności z etyką142.

A. Kupczyńska, P. Wawrzyńczak, E. Wawrzyńczak, S. Janiszewski, Wbrew prawu,
„Gazeta bez Cenzury” 2004, nr8, s. 6-7.
142 Por. J. Frankiewicz, Niewiedza, upór czy…, „Gazeta bez Cenzury”, nr 2, s. 7.
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2.5. Prasa lokalna jako filtr tłumiący problemy społeczności
lokalnej
Każda, nawet najbardziej zintegrowana społeczność natrafia na problemy.
Czasem są to utrudnienia o charakterze ekonomicznym, gospodarczym czy
kulturowym. Niekiedy zakłócenia pojawiają się na tle politycznym i stanowią źródło kryzysu. Życie codzienne mieszkańców jest zdeterminowane
występowaniem różnorodnych czynników, w tym osobowościowych i psychologicznych. Media lokalne sprawujące funkcję systemu wczesnego
ostrzegania pomagają rozróżnić problemowe sytuacje o zabarwieniu incydentalnym oraz te, których rozkwit wiąże się ze złożonością zjawiska. Zastanawiając się nad przyczynami występowania komplikacji nasuwa się
pytanie o prawidłowe funkcjonowanie instytucji publicznych w regionie,
mających monumentalny wpływ na kształtowanie środowiska lokalnego.
Przemiany społeczne, w których jednostka bierze udział prowadzą do modyfikacji hierarchii wyznawanych wartości oraz utrwalania wzorców zachowań.
Motywy jakimi kierują się mieszkańcy podczas rozwiązywania okolicznych problemów różnią się między sobą. Nie sposób nie zauważyć zależności wynikającej z wpływu niewłaściwego partycypowania władzy na
poziom aktywności podejmowanej przez społeczność lokalną.
Najczęściej sygnalizowanym problemem jest niezdolność władz do
zaspokojenia podstawowych zadań przypisanych danemu stanowisku.
Obywatele wyrażają ubolewanie nad pogarszającą się sytuacją zarówno
ekonomiczną, gospodarczą, jak i kulturalną. Funkcjonowanie władz nie
daje jakiejkolwiek gwarancji na to, iż likwidacja utrudnień jest możliwa –
wręcz przeciwnie, jest źródłem napięcia i narastającej frustracji. Coraz częściej jednostki wyzbywają się nadziei na nadejście lepszego jutra.
Najczęściej poruszanym wątkiem na łamach „Gazety bez Cenzury”
jest nadużywanie prawa przez podmioty lokalnej sceny politycznej oraz złe
interpretowanie obowiązków im podlegających. Naginanie norm prawnych
deprymuje społeczność lokalną i wzbudza w niej poczucie niesprawiedliwości. Postaciami, których poczynania budzą największe zastrzeżenia są
zarówno ze strony mediów, jak i miejscowej społeczności są: prezydent
miasta Zgierza oraz rada miejska. Zdumiewające jest, że zarządzanie samorządu lokalnego nie uległo poprawie nawet w obliczu przemian w strukturach samorządu. Widoczny jest fakt, że dotychczasowe przeszkody i luki
w systemie narastają nie przynosząc mieszkańcom pozytywnych wieści.
Warto zaznaczyć, że stagnacja w szeregach politycznych zniechęca członków społeczeństwa obywatelskiego do podejmowania aktywności.
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Troski mieszkańców są powodem, dla którego prasa lokalna ingeruje w życie społeczne. Przesłanki motywujące ją do zabierania głosu
w sprawach kluczowych dla rozwoju środowiska lokalnego determinują
sposób w jaki media interweniują. Czasem komunikaty mają nieco zawoalowany wydźwięk i mają być jedynie przypomnieniem o respektowaniu
wartości moralnych przez ogół społeczeństwa, w tym podmiotów sprawujących władzę. Pojęcia takie jak: godność, poszanowanie dla drugiego
człowieka, świadomość praw i obowiązków przysługujących pojawiają się
na tyle często, by móc stwierdzić, że czasopisma lokalne stanowią katalog
zasad etycznych usprawniających dynamizację przemian dotyczących środowiska lokalnego.
„Gazeta bez Cenzury” to czasopismo wyrażające gotowość do walki
z nieprawidłowościami, nawet kosztem narażenia się na nieprzychylność
rządzących. Nawet najmniejsze przewinienia nie umykają uwadze redakcji,
która obrała za cel zwiększanie świadomości społecznej. Objaśnianie negatywnych mechanizmów i zaistniałych patologii wspomaga wiedzę mieszkańców na temat tego, jakie postępowanie można uznać
za niedopuszczalne. Bardzo często społeczność lokalna wie, że zachodzące
w obrębie środowiska działania cechuje wysoka szkodliwość, jednakże nie
wiedzą, w jaki sposób sobie z nimi poradzić.
„Gazeta bez Cenzury” instruuje miejscową ludność o możliwościach
jakie niesie za sobą aktywność społeczna. Pełni funkcję swoistego nauczyciela i propagatora demokracji oraz zasad z niej wypływających. Wyraża
dezaprobatę dla bierności, przejawiającej się akceptacji rzeczywistości,
taką jaka jest. Niniejszy schemat reagowania stoi w sprzeczności
z poglądami głoszonymi przez zespół redakcyjny. Najważniejszym zamierzeniem analizowanego czasopisma jest zakotwiczenie procesu rozwoju
lokalnego i podjęcie określonych zadań w celu jego konkretyzacji.
„Tak nie wychowamy nowych olimpijczyków” to tytuł tekstu K. Wężyka. Autor poświęcił uwagę kwestii zapotrzebowania na sport w mieście.
Kwestia wydaje się dość błaha, jednak zagłębienie się w ten temat wskazuje coś zgoła różnego. Sport jest dyscypliną pomijaną w uzgodnieniach finansowych samorządu lokalnego. Spychanie go na dalszy plan jest oznaką
pomijania potrzeb mieszkańców. Sport jest nie tylko spoiwem dbałości
o zdrowie, ale także formą rozrywki i możliwością zaistnienia interakcji
pomiędzy jednostkami systemu lokalnego. Dla ruch to nie tylko dobra zabawa będąca objawem dążenia do integracji, ale także możliwość realizacji
swoich zainteresowań, które może przynieść w przyszłości efekty w postaci sukcesów sportowych. Władze zamiast wyjść naprzeciw oczekiwaniom
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mieszkańców, uznały ten aspekt za marginalny, pozbawiając tym samym
możliwości finansowania tej dziedziny143.
Analiza niniejszego czasopisma wykazała, że sport jest dziedziną,
która pojawia się na jego łamach z najmniejszą częstotliwością. Na zaistniały fakt nie wpływa niewielkie zainteresowanie czytelników tym tematem,
a traktowanie go po macoszemu przez lokalne władze. Wydarzenia sportowe stanowią niewielki odsetek lokalnej aktywności w porównaniu z innymi kategoriami. Zacięcie sportowe ulega zanikowi – brak odpowiednich
środków jest przeszkodą do wykorzystania swoich możliwości sportowych
w pełni. Nierzadko zdarza się, że pasjonaci sportu Przenosza się do klubów
zlokalizowanych w innych miastach, gdzie szansa na zaistnienie w świecie
sportu rośnie. W takich okolicznościach Zgierz staje się swoistym symbolem stagnacji i zacofania, a błędy w percepcji samorządowców prowadzą
do katastrofalnych skutków: mieszkańcy coraz częściej emigrują do innych
miast uważając za priorytet możliwość poszerzania możliwości144.
Niepokój wywołany stanem i osiągnięciami zgierskiego sportu znalazł też ujście w innym artykule poświęcony kontynuacji tematu. Choć
„przepaść czasowa” między tekstami wynosi dwa lata, sytuacja nie zmieniła się. Można nawet stwierdzić, ze uległa pogorszeniu. Sam tytuł wprowadza zapowiedź realizowanego ujęcia. Mówiąc o „Marazmie zgierskiego
sportu” Henryk Urbanowski ma na myśli brak postępów w promowaniu tej
dziedziny na forum społeczności lokalnej. Władze lokalne nie tylko nie
wspierają klubów sportowych finansowo, ale nie udzielają także pomocy
w pozyskiwaniu sponsorów dla tych klubów. Brak sukcesów na arenie
sportowej rzutuje brakiem zainteresowania władz jakimikolwiek inicjatywami skierowanymi w opisywany obszar. Nie może jednak ujść uwadze
fakt, że brak sukcesów jest spowodowany stopniowym obumieraniem niektórych dyscyplin ze względu na brak warunków budżetowych. Samorząd
lokalny nie wykorzystuje potencjału jaki ma w sobie rekreacja. Możliwość
propagowania miasta na terenie całej aglomeracji, została zaprzepaszczona tylko dlatego, że władze dokonały podziału na kategorie przynoszące im
korzyści i kategorie, w które trzeba zainwestować nie tylko pieniądze, ale
i czas na opracowanie planu restrukturyzującego dotychczasowe operacje145.
Niedogodności odczuwane przez mieszkańców mają są sprzężone
z brakiem satysfakcji z działań władzy. Społeczność lokalna bardzo często
czuje się wykluczona z przestrzeni, w której dochodzi do podejmowania
decyzji dotyczących spraw bieżących. Do czynników skupiających uwagę
Por. K. Wężyk, Tak nie wychowamy nowych olimpijczyków, „Gazeta bez Cenzury” 2004,
nr 4, s. 2.
144 Tamże.
145 Por. H. Urbanowski, Marazm zgierskiego sportu, „Gazeta bez Cenzury” 2006, nr 2, s. 6.
143
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czytelnika należą uwarunkowania stabilizujące codzienne życie mieszkańców. Dywagacje na ten temat można znaleźć w artykule mającego formą
manifestu. „To się musi udać” to tekst poruszający materię spełniania potrzeb, na które czytelnicy chcieliby mieć bezpośredni wpływ. Autor głosi
pogląd, że pewne informacje powinny mieć charakter publiczny – wiedza
obywateli z zakresu materializacji przedsięwzięć znacząco wzrosłaby. Dane dotyczyłyby m.in.: wysokości cen, opłat i podatków o charakterze lokalnym, poziomu i dostępności do świadczonych usług o charakterze materialnym czy kosztów funkcjonowania miejscowej władzy.
Nie bez znaczenia są też wiadomości objaśniające kryteria spełniania aspektów mających charakter religijny, oświatowy, naukowy, kulturalny, zdrowotny, społeczny czy sportowy. Przydatna jest również wiedza
o formie egzekwowania od jednostek przedmiotu zobowiązania, ponieważ
społeczność lokalna nie zawsze zdaje sobie sprawę z przysługujących jej
prerogatyw. Aby uniknąć niesprawiedliwego traktowania oraz manipulacji
należy edukować mieszkańców i zachęcać ich do angażowania się w inicjatywy na rzecz środowiska społecznego. Znajomość przepisów dotyczących
prawa miejscowego ułatwia poruszanie się w świecie pełnym paragrafów146.
Zagadnienia dotyczące warunków i poziomu życia społeczności lokalnej są przedmiotem bezustannej troski autorów publikujących na łamach „Gazety bez Cenzury”. Kierowane przez nich wywody zapewniają
o tym, że przestrzeń lokalna jest przez nich pilnie strzeżona po to, by móc
uwidocznić wspólnotę dążeń i zapewnić wolność wyrażania oczekiwań
i żądań skierowanych do instytucji użytku publicznego.
Formuła społeczeństwa obywatelskiego jest zaprzeczeniem braku
zaangażowania, dlatego czasopismo nakłania do okazywania identyfikacji
z „małą ojczyzną” oraz czynnego uczestnictwa w praktykowaniu zasad demokracji. Określenie swojej przynależności jest procesem umożliwiającym
asymilację ze środowiskiem społecznym. Wykorzystanie zarówno chęci,
jak i możliwości niesie za sobą przesłanie o wszechmocy działań wynikającej z połączenia sił członków społeczności.
Czasem zdarza się, ze przeciwności losu wynikają z niewłaściwego
wykorzystania obszaru środowiska lokalnego. Niektóre przedsięwzięcia
zamiast wzbudzić zadowolenie mieszkańców prowadzą do wzrostu dezaprobaty. Nieumiejętność przewidzenia reakcji mieszkańców jest spowodowana barierami w komunikacji między samorządem lokalnym
a jednostkami systemu lokalnego.
146

Por. A. Łaszczewski, To musi się udać!, „Gazeta bez Cenzury” 2006, nr 2, s. 3.
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ROZDZIAŁ 3.

PROBLEMATYKA KULTURALNA

Uwagi wprowadzające
Istnieją pewne pojęcia, których wieloznaczność utrudnia ustanowienie
jednorodnej definicji. Do takich pojęć można zaliczyć zjawisko kultury. Potwierdzenie stanowią słowa J.G. Herdera brzmiące: „Nie ma nic bardziej
nieokreślonego niż słowo kultura147”. Mnogość ujęć jest tak wielka, że niekiedy trudno wyodrębnić dla nich jakiekolwiek cechy wspólne148. Uniwersalizm objaśnienia pojawił się w wywodach A. Kłoskowskiej. Autorka wyznaczyła granice, w obrębie których realizuje się kultura. Zasięg obejmuje
zjawiska o wysokim stopniu zróżnicowania, będące formą połączenia
wszystkich ludzkich działań i ich wytworów odpowiadającym zastosowanym kryteriom149. Znana socjolog skonkretyzowała kulturę jako względnie
podlegająca procesom integracji całość, która zawiera w sobie postawy
jednostek według wspólnych dla społeczności wzorców wytworzonych
i nabytych w trakcie interakcji oraz zawierająca w swojej strukturze schematy danych postaw i zachowań150.
Poszukując teorii, która umożliwiłaby uszczegółowienie terminu należy zwrócić uwagę na aspekty poruszone przez G. Murdocka. Badacz podjął się analizy aspektów związanych z kulturą. Z jego wypowiedzi można
wysnuć refleksję o realizacyjnej funkcji zjawiska. Nie bez znaczenia jest też
jej ideacyjny charakter podlegający ściśle normom i wzorcom, dążącym do
zaspokojenia ludzkich potrzeb. Postępujące zmiany natomiast wymuszają
na nich wykształcanie mechanizmów przystosowawczych, będących jednym z czynników zapewniających kulturze przetrwanie151.

J. G. Herder, Myśli o filozofii dziejów, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1962, s. 4.
Próby zdefiniowania pojęło się wielu badaczy. Wśród nich można wymienić:
J.G. Herdera, A. Kroebera, S. Pufendorfa, C. Levi -Straussa, E. Cassirera, L. Krzywickiego,
S. Czarnowskiego, F. Znanieckiego, czy J. Lelewela.
149 A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 2007, s. 67.
150 Tamże, s.40.
151 G. Murdock, The Common Dominators of Cultures [w:] The Science of Man in the World
Crisis, red. Ralph Linton, New York 1945.
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3.1. Pojęcia związane z funkcjonowaniem kultury lokalnej
Rozumienie regionu jako terytorium, którego specyfiką jest powiązanie ze
sferą przeszłości oraz możliwość określenia całości odmienną historią wynika z poglądu głoszonego przez H. Samsonowicza. We wskazanym obszarze zachodzą interakcje mające na celu wykształcenie w mieszkańcach poczucia bezpieczeństwa oraz sprzyjają utrzymywanie kontaktów między
nimi. Są one także gwarantem powstania reprezentacji społecznych wypełniających wolę społeczności lokalnej152.
Niniejsze pojęcie wiąże się z funkcjonowaniem pięciu związanych
z nim płaszczyzn. Pierwsza z nich dotyczy wykładników geograficznoprzyrodniczych wynikających z wspólnych cech środowiska naturalnego.
Kolejny aspekt można identyfikować ze zjawiskiem tzw. krajobrazu rodzimego – widok okolicy budzi u mieszkańców pozytywne emocje i w ich
oczach kojarzy się z pięknem i niepowtarzalnością, nawet w obliczu przekształceń.
Zależność wynikająca z powiązania regionu z centralnym ośrodkiem
kraju to domena czynnika przestrzenno-funkcjonalnego. Podobieństwo
struktury widać również w ujęciu administracyjnym. W tym przypadku
region jest tworem wykreowanym w procesie przeobrażeń ustroju o nacechowaniu polityczno-administracyjnym. Istnieje jeszcze perspektywa
o zabarwieniu społeczno-kulturowym w trakcie której powstają tak ważne
czynniki kulturotwórcze jak: język, obyczaje, sztuka, folklor czy architektura153. Jako że ostatni aspekt jest podejmowany na łamach „Gazety bez Cenzury” niezwykle często, autorka podda analizie i interpretacji jego części
składowe.
Pojęciem, które integralnie łączy się z regionem jest regionalizm.
Idea regionalizmu pojawiła się u Krzysztofa Kwaśniewskiego, który odniósł
się do niej na poziomie ruchu społecznego. U jego podstaw leży idea pielęgnowania i rozwijania kulturowego dziedzictwa regionu, której założenia
prowadzą do uczestnictwa w realizacji celów wyznaczonych przez zbiorowość. Istotna jest ochrona tożsamości społecznej, będącej jej kluczowym
elementem.
Z powyższego stwierdzenia wyłania się obraz regionalizmu jako
oznaki lokalnego patriotyzmu kontynuowanego za pomocą lokalnej samoświadomości społecznej154.

152 H. Samsonowicz, O większej i małej Ojczyźnie [w:] Tożsamość narodowa a ruch regionalny w Polsce, red. A. Kociszewski, A. J. Omelaniuk, K. Orzechowski, Ciechanów 1998, s. 274.
153 J. Turowski, Regiony – regionalizm – lokalizm [w:] Czym jest regionalizm?, red. S. Bednarek, Wrocław – Ciechanów 1998, s. 100-116.
154 K. Kwaśniewski, Regionalizm, Poznań 1983, s. 3.
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Pierwiastek ideologiczny pojawił się także w zarysie Anatola Jana
Omelaniuka, który twierdzi, że regionalizm to postawa wyróżniająca się
zainteresowaniem jednostek społecznych środowiskiem lokalnym i upatrywania w nim bogactwa wartości. Jednostkom towarzyszy dbałość o reprezentowane przez region wartości i ochrona przed ich unicestwieniem155.
Warto podkreślić, że pojęcie regionalizmu i lokalizmu nie jest tożsame, autorka jednak wykrystalizowała cechy wspólne dla obu zjawisk
i przywołała je w celu skonkretyzowania pewnych działów. Lokalizm opisany przez autorkę w pierwszej części niniejszej pracy jest terminem odnoszącym się do węższego zasięgu, nie oznacza to jednak, że jego idee różnią się diametralnie od tych zawartych w założeniach regionalistycznych.
Faktem jest, że obie formy kontrastują z podejściem globalistycznym i swoimi granicami obejmują niewielkie jednostki terytorialne i jawią się
w świadomości mieszkańców jako „małe ojczyzny”.

3.2. Propagowanie tradycji w obliczu globalizacji

Wydawałoby się, że globalność nie ma wpływu na sferę oddziaływań na
arenie lokalnej. Nic bardziej mylnego. Globalność przenika wszelkie oznaki
ludzkich interakcji. Czasem dochodzi do tzw. fragmentacji rzeczywistości
społecznej. Jej zwiastunem jest egzystowanie jednostki na trzech warstwach: lokalnej, narodowej i globalnej. Poziom o charakterze lokalnym ma
niezwykle wiążące konsekwencje – równoważy istnienie kolejne aspekty
narastającym znaczeniem identyfikacji lokalnych. Zadanie to polega na
próbie odwołania się do ładu społecznego i poszukiwanie tożsamości
o bardziej ustabilizowanej mocy sprawczej156.
Procesem o dość ambiwalentnym charakterze jest detradycjonalizacja. Do tradycjonalizacji dochodzi na drodze uświadomienia sobie przez
podmiot społeczny, że normy postępowania, obyczaje czy autorytety pochodzące z tradycji podlegają jako konstrukty kulturowe zmienności. Może
to dać efekt wyzwolenia mieszkańców z ograniczeń nałożonych przez dorobek przeszłości. Zazwyczaj jednak proces ten prowadzi do zaburzeń
w funkcjonowaniu społeczeństwa. Jednostki, które nie posiadają wiedzy
o dorobku historycznym i dotychczasowych normach postępowania danej
społeczności lokalnej, nie respektują rządzących nią praw rzadziej uczest-

A. J. Omelaniuk, Regionalizm współczesny – jego znaczenie i rola w procesie oddziaływania na młodzież u progu XXI wieku [w:} Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, red. S. Bednarek, Wrocław 1999, s. 64.
156 K. Leśniak-Moczuk, Lokalizm w perspektywie globalizacji,
http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/09_lesniak-moczuk.pdf, stan na: 10.03.15.
155
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nicząc w życiu kulturalnym miejscowej ludność. Zwrot ku nowoczesność
i innowacyjności wykorzenia system wartości dotychczas promowanych.
Zapominanie o osiągnięciach przeszłości wypiera starą tożsamość kulturowa, zubożając tym samym środowisko lokalne o szereg zdobyczy przeszłości157.
W obliczu globalizacji zmienia się także układ treści kulturalnych
publikowanych na łamach prasy lokalnej. Zainteresowanie odbiorców tym,
co się dzieje w okolicy przeplata się z chęcią poznania wątków o właściwościach wykraczających poza region, a czasem nawet poza kraj. Podobny
pogląd głosi Anthony Giddens. Autor ten wspomina, że nowoczesność jest
czynnikiem decydującym o upowszechnianiu się zjawiska, którego znamienną cechą jest presja odległych wydarzeń na wydarzenia lokalne oraz
nacisk przekształcający struktury wewnętrzne tożsamości jednostki społecznej158.
Jako że wiadomości poświęcone problemom o skali krajowej oraz
światowej są domeną prasy ogólnokrajowej, dziennikarze lokalni za cel
obrali podtrzymanie więzi czytelnika z regionem. Kluczową rolę w podtrzymywaniu tożsamości społecznej pełni tradycja określana przez amerykańskiego badacza jako orientacja skierowana na przeszłość, w której ma
on monumentalny wpływ na teraźniejszość159. Wartości przekazywane
z pokolenia na pokolenie nie są już tymi samymi wartościami, którymi były
dawniej. Poddawanie ich interpretacji oraz narażanie na postępujące
zmiany realizuje się w oparciu o nowe doświadczenia będące łącznikiem
między historią a teraźniejszością160. Aby odtwarzanie przekazów tradycji
wypadło pomyślnie odbiorcy muszą posiadać odpowiednie kompetencje
do ich odebrania.
Zdaniem Bohdana Jałowieckiego kulturowy aspekt społeczności lokalnych ma związek z umiejscowieniem tradycji w świadomości mieszkańców oraz metamorfozą obyczajową. Jest to wynikiem modyfikacji natury
technicznej – nastąpił rozwój środków masowego przekazu, który doprowadził do stopniowego wypierania tradycyjnych schematów zachowań161.
Społeczność lokalna napotyka coraz częściej na utrudnienia jakie wpływające na zmniejszenie występowanie czynników kulturotwórczych. Paweł

K. Leśniak-Moczuk…, dz. cyt.
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość: „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2002, s. 8.
159 A. Giddens, Życie w społeczeństwie posttradycyjnym [w:] Modernizacja refleksyjna: polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, red. U. Beck, A. Giddens,
S. Lash, tłum. J. Konieczny, Warszawa 2009, s. 87.
160 Tamże, s. 91.
161 B. Jałowiecki, Lokalność jako czynnik rozwoju społecznego, „Wieś i Rolnictwo”, 1987,
nr 4, s. 15.
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Rybicki uważa, ze skutkiem tego procesu jest zahamowanie działań ze
strony aktywnych jednostek działających na rzecz rozwoju środowiska
lokalnego162.
Dobór tematyki zamieszczanej w prasie lokalnej opiera się na założeniu, że poruszane treści zależą od warunków życia. Jacek Wódź upraszcza schemat stosując określenie „życia codziennego”, będącego częścią
składową funkcjonowania zbiorowości lokalnych163.
Świadomość społeczna kooperuje ze zjawiskiem przynależności do
danej zbiorowości. Oprócz tego jest fundamentem istnienia ładu społecznego czyli poszanowania dla systemu wartości uznawanego w danej społeczności za właściwy. Na proces powstawania poczucia przynależności
oraz tożsamości społecznej ma wpływ tradycja, którą można traktować
w kategorii wartości społecznej konstytuującej rozwój regionu. Zmiany
zachodzące we wszystkich dziedzinach życia człowieka wykształcają
w człowieku cechy, dzięki którym ma szansę na przystosowanie do nowych
warunków życia. Niekiedy tradycja stanowi element, który w sposób bezpośredni angażuje proces zapoznawania się z treścią norm społecznych164.
Sytuacje kryzysowe to zdaniem Tomasza Burdzika podstawa do
podjęcia prób artykulacji tradycji. W obliczu nadchodzącego zagrożenia
zbiorowość musi połączyć siły w celu przeciwstawienia się trudnościom165.
„A jednak Marszałek!” – tekst o takim tytule pojawił się na łamach
„Gazety bez Cenzury” w czerwcu 2004 roku. W poprzednim numerze 166
zamieszczono archiwalne zdjęcie przedstawiające popiersie Marszałka
Piłsudskiego na Starym Rynku w Zgierzu. W tym samym czasie powstało
doniesienie o tym, że w tym samym miejscu ma powstać skarpa, na której
umiejscowiony będzie symbol Zgierza, czyli wiklinowy jeż. Mieszkańcy nie
kryli oburzenia powstałym pomysłem i stwierdzili jednogłośnie, że to pomnik Marszałka stanąć w tym miejscu167. W odpowiedzi na apel społeczności lokalnej powołano Zgierski Społeczny Komitet. Jego zadaniem było pozyskanie funduszy na powstanie obelisku będącego oznaką pamięci o tej
wybitnej postaci, która przysłużyła się do uzyskania niepodległości przez
Polskę. Komitet przekazał stosowne dokumenty zawierające informację
P. Rybicki, O zmianach w obyczajowości współczesnej, „Przegląd Współczesny”, 1929,
nr 83, s. 458.
163 J. Wódź, Społeczności lokalne w świetle niektórych koncepcji tak zwanej socjologii „życia
codziennego” [w:] Społeczności lokalne, red. Jacek Wódź, Katowice 1986, s. 28.
164 H. Gerlich, Narodziny, zaślubiny, śmierć, Katowice 1986, s. 9.
165 T. Burdzik, Tradycja a kształt kultury w czasach globalizacji,
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4715, stan na 21.02.15.
166 Redakcja, Czyżby władze miasta chciały zamienić Marszałka na jeża?, „Gazeta bez Cenzury” 2004, nr 2, s. 1.
167 Por. M. Kolenda, A jednak Marszałek!, „Gazeta bez Cenzury” 2004, nr 3, s. 1.
162
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o chęci podjęcia przedsięwzięcia przedstawicielom zgierskiej władzy i uzyskał od nich pełną aprobatę oraz ofertę pomocy w realizacji inicjatywy.

Fotografia 1. Zdjęcie archiwalnej fotografii z 12 maja 1935 r. przedstawiającej
pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego (po lewej)
Fotografia 2. Zdjęcie pomnika zgierskiego jeża (po prawej)
Źródło: opracowania własne.

Kultura i tradycja to pojęcia, które towarzyszyły ludziom od zarania
dziejów. W przeszłości ludzie zwyczajnie nie odczuwali potrzeby jej klasyfikowania, choć żyli w jej kręgu. Należy więc kultywować dorobek przeszłości i otaczać go szacunkiem. Szczególną rolę w realizacji tego zadania
powinien pełnić samorząd lokalny.

3.3. Kreowanie tożsamości lokalnej oraz krzewienie kultury

Terminem niezwykle ważnym w przypadku objaśniania mechanizmów
kierujących życiem społeczności jest tożsamość. Autorka skupiła się na jej
trzech rodzajach: tożsamości kulturowej, społecznej oraz lokalnej. Pierwszy z nich jest sumą działań, w których zawierają się komponenty dziedzictwa, nawet przypadku utraty ich aktualności. W skład wchodzą także
ustrukturyzowane części będące składnikami kultury. Istotny jest także ich
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rodzaj i proporcje. Całość definicji nie byłaby pełna bez uwzględnienia kontekstu zewnętrznego tworzącego interakcje międzykulturowe, występujące zarówno w chwili obecnej, jak i w przeszłości. Tożsamość kulturowa jest
tworem niejednorodnym, pełnym niejasności i złożoności.
Struktury wchodzące w jej skład są połączeniem czynników o charakterze psychologicznym, socjologicznym i kulturowym, przez co dochodzi do pomyłek w rozróżnianiu jej od innych typów168.
M. Szczepański zwrócił uwagę na czynniki kształtujące tożsamość
społeczną. Wśród nich wymienia poczucie swoistej identyfikacji z danym
regionem, społecznością ukierunkowaną na lokalność oraz kulturą. Tożsamość społeczna nie ma szansy na przetrwanie, gdy brakuje umiejscowienie w świadomości zbiorowej. Widoczny podział na linii my – oni uwidacznia więź i między jednostkami i chęć odrębności od innych zbiorowości. Mieszkańcy odczuwają przynależność do przestrzeni i miejsc, waloryzując przy tym wyznaczniki natury geograficznej. Społeczność lokalna jest
świadoma dziedzictwa kulturowego – nabyta wiedza ułatwia jej odczytywanie znaczeń wypływających z głoszonych przekonań. Występowanie
relacji jednostkowych i zbiorowych z historią danego terytorium czy jego
bohaterami oznacza zainteresowanie podmiotów zjawiskami pochodzącymi z przeszłości i ich związkiem z teraźniejszością169. Cechą szczególną
jest zdobycie umiejętności pozwalających na wspólne gospodarowanie,
kooperowania i podporządkowanie mechanizmom konkurencji między
regionami170. Istnienie reprezentatywnych dla danego obszary terytorialnego budownictwa czy układu przestrzennego to determinanta perspektywy urbanistyczno-architektonicznej171.
Badacze z coraz większym zainteresowaniem odnoszą się do procesu budowania tożsamości lokalnej. Charakteryzowanie oddziaływań powstających na przestrzeni miejskiej. Pojawiły się pierwiastki dotyczące
sfery dystansów kulturowych pomiędzy różnorodnymi kategoriami jednostek społecznych. Zwrócono także uwagę na kreowanie nowych tradycji172.
Na kształtowanie tożsamości lokalnej rzutuje występowanie narracji. Ce-

B. Kopczyńska-Jaworska, Tożsamość społeczno-kulturowa a miasto jako przedmiot badań [w:] Tożsamość społeczno-kulturowa współczesnego miasta w Polsce, red. A. Koseski,
A. Stawarz, Warszawa – Pułtusk 2002, s. 12-14.
169 D. Niedźwiedzki, Odzyskiwanie miasta. Władza i tożsamość społeczna, Kraków 2000,
s. 36-41.
170 M. Szczepański, Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny, Kraków
2002, s. 13.
171 M. Błaszczyk, Rozważania nad lokalną tożsamością mieszkańców Wrocławia [w:] Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji. Studium porównawcze rozwoju ekonomicznego i procesów społecznych na przykładzie Wrocławia i Lipska, red. Z. Kurcz,
Z. Morawski, Wrocław 2003, s. 171.
172 Tamże.
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lem osoby wypowiadającej jest pobudzenie w jednostce poczucia identyfikacji poprzez opowiadanie i przedstawianie wyobrażeń173.
W powiecie zgierskim można zaobserwować niskie poczucie tożsamości lokalnej. Mieszkańcy w niewielkim stopniu podejmują się aktywności na rzecz regionu. Aby podtrzymać relacje zachodzące między jednostkami społecznymi należy wzmacniać wpływ tradycji, kultury ludowej czy
wartości symbolicznych na życie codzienne mieszkańców. Na łamach
„Gazety bez Cenzury” wartości są realizowane w różnorodny sposób. Tabela 8 i wykres 8 prezentują zestawienie statystyczne z liczbą artykułów poruszających problematykę kulturalną z uwzględnieniem podziału na głównych autorów publikacji w latach 2004-2008.
Tabela 8. Problematyka kulturalna  zestawienie publikacji wśród głównych
autorów w latach 2004-2008 [ujęcie tabelaryczne]
Jerzy
Mirosław Andrzej
Henryk
Andrzej
Rok
Razem
Frankiewicz Kolenda
Zając
Urbanowski Łaszczewski
14
3
5
6
0
0
2004
2005
2006
2007

0
0
0

0
3
Razem
Źródło: opracowanie własne.
2008

6

6

2

0

14

3
24

3
27

1
8

0
0

7

8
2

6
6

3
2

0
0

17
10

62

W latach 2004-2008 na tematy związane z kulturą najchętniej pisali
Andrzej Zając (łącznie 27 tekstów, średnio 5 rocznie) i Mirosław Kolenda
(w sumie 24 teksty, średnio 5 rocznie). Problematyki tej w swoich artykułach w ogóle nie poruszał Andrzej Łaszczewski i bardzo rzadko czynił to
Jerzy Frankiewicz (ogółem 3 artykuły) – tabela 8 i wykres 8.
Postawą, która sprzyja rozwojowi kultury lokalnej jest przypominanie lokalnej ludności o dziedzictwie kulturowym przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Kultywowanie tradycji oraz wyrażanie szacunku dla
dorobku przeszłości to jednak za mało, by świadomość wartości tych czynników znacznie wzrosła. Próby angażowania społeczności lokalnej w jakiekolwiek działania nierzadko kończą się fiaskiem. Odpowiedzialność za taki
stan rzeczy ponosi zmieniająca się rzeczywistość i nieumiejętność dostosowania wartości pochodzących z przeszłości do standardów teraźniejszości. Dziedzictwo powinno być chronione w jak najwyższym stopniu – tylko
E. Dzikowska, Tożsamość Wrocławia(n), czyli o możliwościach życia ponad podziałami
[w:] My Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta, red. P. Żuk, J. Pluta, Wrocław 2006,
s. 166.
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w ten sposób można utrwalić w świadomości społecznej bogactwo tradycji
lokalnych.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2004

2005

2006

Jerzy Frankiewicz

Mirosław Kolenda

Henryk Urbanowski

Andrzej Łaszczewski

2007

2008

Andrzej Zając

Wykres 8. Problematyka kulturalna – zestawienie publikacji wśród głównych
autorów w latach 2004-2008 [ujęcie graficzne]
Źródło: opracowanie własne.

Brak kontaktu z zasobami kulturowymi lokalności skutkuje tym, ze
mieszkańcy nie doceniają potencjału pochodzącego z posiadania dóbr
o charakterze kulturowym. Jedną z możliwości mogących mieć pozytywny
wpływ na takie postawy jest budowanie świadomości z walorów płynących z posiadania w zasięgu ręki wytworów procesu kulturowego. Mechanizmy zwiększające kompetencje mieszkańców w tym obszarze powinny
być pobudzane już w fazie dzieciństwa, bo właśnie wtedy dochodzi do
kształtowania hierarchii wartości w procesie socjalizacji. Wraz z procesem
dorastania zdobyta wiedza powinna ulegać pogłębieniu. Niestety, coraz
częściej świadomość kulturalna podlega wyparciu. Zmiany też dotyczą sfery przekazywania dzieciom przez rodziców norm obowiązujących w danym środowisku.
Organizowanie imprez lokalnych i warsztatów to krok do sukcesu
w budowaniu wizerunku kulturowego regionu. Tego typu uroczystości dają mieszkańców nie tylko szansę na poszerzenie wiedzy z zakresu historii,
tradycji, obyczajów, dorobku materialnego regionu, ale też usprawnia proces integracjo pomiędzy miejscowa ludnością. Tego typu działania mają na
celu wspieranie rozwoju środowiska lokalnego i promowanie go na arenie
nie tylko regionu, ale i w przestrzeni ogólnopolskiej. Kluczowym elemen90

tem jest również dążenie do upowszechniania usług i produktów o charakterze lokalnym oraz podkreślanie ich zalet na tle innych produktów. Ukazywanie ich unikatowości wzmaga popyt na nie, choć w dobie globalizacji
niezwykle trudno jest trafić w niszę rynkową.
Fundamentalną rolę odgrywa również turystyka zapewniająca miastu wzrost zainteresowania wytworami lokalnej kultury. Można stwierdzić,
że takie procesy wspomogą nie tylko obszar ekonomiczny danego terytorium, ale również będzie swoistym działaniem promocyjnym na rzecz rozwoju lokalnego.
Zauważalne jest, że obiekty symboliczne tj. pomniki czy budowle architektoniczne wzbudzają wśród mieszkańców coraz mniejsze emocje.
Identyfikacja z przestrzenią lokalną ulega zatarciu w momencie, gdy pozbawia się ona pozytywnych właściwości wynikających z użytkowania kultury w formie krajobrazu. Krajobraz jest także czynnikiem uwzględnianym
w kryterium klasyfikacji odrębności wyznawanych wartości na tle innych
społeczeństw lokalnych o bardziej rozwiniętej strategii promocyjnej.
Traktowanie dziedzictwa kulturowego jako struktury, do której
każdy członek społeczności lokalnej może się odwoływać zarówno w czasie teraźniejszym, jak i w uwzględnieniu istnienia wartości funkcjonujących pośród zbiorowości „od zawsze” jest aktem poszanowania dla dorobku przeszłości, z którego społeczność lokalna korzysta i które są przez nią
uważane za obowiązkowe dla egzystencji w codziennym postrzeganiu.
A.W. Brzezińska zastosowała podział na: dziedzictwo narodowe
i lokalne. Na dziedzictwo lokalne składają się takie komponenty jak: gwara,
zwyczaje właściwe dla kultury danego regionu, obrzędy lub też sztuka
o charakterze ludycznym. Dziedzictwo wielkie natomiast zawiera w sobie
takie części składowe jak: zabytki wiążące się z historią narodu, postacie
historyczne oraz twórców uważanych za reprezentantów kultury
o charakterze narodowym174. Aspekty zawarte w obu dziedzinach będą
dotykały sfery rozważań opisywanej przez autorkę niniejszej pracy.
P. Petrykowski przy opisie terminu wziął pod uwagę interakcyjność
wynikającą z podstaw jego działania. Wśród wytycznych podał schematyczność zachowań wiążącą się z realizacją określonego stylu życia oraz
honorowanie właściwych dla danej zbiorowości norm etycznych. Pojawił
się także wymiar psychologiczny, podporządkowany reagowaniu na określone bodźce – niekiedy są to fakty, innym razem wytwory kultury. Znamienny wpływ ma również poczucie obowiązku, co oznacza wrażliwość na
otaczającą rzeczywistość i ocenianie jej pod kątem zgodności z własnym
sumieniem. Niebagatelny wpływ można zaobserwować także w przypadku
A. W. Brzezińska, W poszukiwaniu korzeni kulturowych [w:] Edukacja regionalna,
red. A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska, Warszawa 2006, s. 193.
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poczucia własności grupowej. Potrzeba przynależności do grupy jest scalona ze świadomością wspólnych celów i wartości będących wyrazem odrębności od reszty społeczności175.
Próby określenia czym jest dziedzictwo kulturowe podjęło się również Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pogląd wyrażony przez nie brzmi:
„Dziedzictwo kulturowe jest nośnikiem wartości. To właśnie z używania
przez określoną wspólnotę przedmiotów, wykonywania pracy, wypowiadania się, a także pielęgnowania religii, kultywowania piękna, kształtowania obyczajów oraz rozwijania nauki, literatury i sztuki, powstaje dziedzictwo kulturowe swoiste dla każdej wspólnoty. Tym samym dziedzictwo kulturowe jest niejako «odzwierciedleniem duszy» konkretnej wspólnoty” 176.
Dopełnienie definicji stanowią słowa H. Skorowskiego, który w ramach
wyjaśnienia podkreśla że proces powstaje przy wsparciu czynnika osobowego. Twórcą dziedzictwa może być pojedyncza jednostka, jak
i zbiorowość177.
Media lokalne bardzo często są przedstawiane jako ogniwo systemu
społecznej demokracji. To sformułowanie jest umiejscowione również
w poglądach W. Osiatyńskiego. Autor wspomina o tym, że prasa lokalna
spełnia wiele ról, ale tylko jedna z nich przesądza o mobilizacji społeczności oraz pozwala na zastosowanie stałej debaty nad tym, co jest głównym
celem i jakie instrumenty ułatwią ich realizację178.
Istnieje zależność między funkcjonowaniem prasy lokalnej a istnieniem więzi społecznych i tożsamości kulturowej179. Społeczność lokalna
staje się coraz bardziej świadomym odbiorcą, co jest czynnikiem rzutującym pozytywnie na komunikację o charakterze lokalnym180. Komunikacja
ta powinna uwzględniać kontekst o charakterze społecznym i kulturalnym181. Mieszkańcy coraz częściej ingerują w warstwę treściową pism lokalnym nadając tym samym kierunek zmianom zachodzącym w środowisku lokalnym. G. Piechota nazywa ten moduł rolą modyfikującą postawy182.

P. P. Petrykowski, Edukacja regionalna: problemy podstawowe i otwarte, Toruń 2003,
s. 141.
176 Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji regionalnej – dziedzictwie kulturowym
w regionie, Warszawa 2000, s. 15-16.
177 H. Skorowski, Aksjologiczny wymiar regionalizmu [w:] Teoretyczne podstawy edukacji
regionalnej. red. E. Szkurłat, Łódź 2010, s. 27-28.
178 W. Osiatyński, Rzeczpospolita obywateli, Warszawa 2004, s. 171.
179 J. Mądry, Przegląd czynników sprawczych rozwoju polskiej prasy lokalnej [w:] Prasa
lokalna jako czynnik kształtowania się więzi lokalnych, red. J. Mikułowski Pomorski, Rzeszów 1990, s. 24-25.
180 M. Szczepański, Modernizacja, rozwój zależny, rozwój endogenny, Katowice 1989, s. 108.
181 J.Rifkin, Wiek dostępu, Wrocław 2003, s. 149.
182 G. Piechota, Media lokalne w procesie kreacji lokalnej rzeczywistości,
http://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/512/Piechota_Gra%C5%BCyna_
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W artykule „Park Kulturowy «Dom Tkaczy» – konieczność czy tylko
szansa?” M. Kolenda zauważa: „Świat zabytków to cudowny świat. Na pewno warto walczyć o niego i o jego zachowanie. Jednakże w tym świecie jego
mieszkańcu muszą żyć, pracować, mieszkać, bawić się”. Refleksja ta jest
wyrazem zastanowienia nad tym jak wielki wpływ ma kultura na życie
człowieka, ale także nad tym, że mieszkańcy powinni mieć wpływ na jej
tworzenie i rozwijanie183.
Majowe i listopadowe wydania „Gazety bez Cenzury” eksponują
kwestie patriotyczne. Publikowane artykuły stanowią hołd dla wartości
takich jak: honor czy odwaga. W wielu tekstach można odnaleźć jednak
ubolewanie nad tym, ze władze miasta nie traktują tych świąt
z należytym szacunkiem i powagą. Czasopismo stara się za wszelką cenę
podkreślić rangę tych uroczystości.
Tekst „Majowa refleksja’ jest rozważaniem nad tym, że współczesna
demokracja jest zasługą ludzi, którzy walczyli o niepodległość Polski. Autor
artykułu przypomina o tym, że bohaterowie są wśród społeczności lokalnej, dlatego w tak ważnym dla nich dniu powinno się całą uwagę skupiać
na historii i jej dziedzictwie. Niezwykle istotne jest poczucie tożsamości
narodowej. Należy więc wpajać umiłowanie do Ojczyzny od najmłodszych
lat  tylko dzięki temu wysiłek bohaterów zostanie upamiętniony184.
Redakcja „Gazeta bez Cenzury” przybliża na łamach czasopisma losy
postaci, które miały wkład w budowę suwerennej Polski. Niejednokrotnie
pojawiały się artykuły poświęcone Marszałkowi Piłsudskiemu185. W styczniu 2005 roku W. Barański przybliżył czytelnikom sylwetkę Waleriana Łukasińskiego – polskiego działacza niepodległościowego, którego życie było
jedną wielką walką. Jego losy były niezwykle burzliwe – już 8 lat przed wybuchem Powstania Listopadowego został zatrzymany. Oskarżono go
o przynależność do Wolnomularstwa Narodowego i Towarzystwa Patriotycznego. W 1831 roku wskutek uznania go za prowodyra powstania
umieszczono go w Szlisseburg, które otrzymało miano najsurowszego więzienia dla przestępców politycznych. Przebywał w nim aż do swojej śmierci
(1868)186.
Walerian Łukasiński był więźniem przeszło połowę swojego życia.
Pozostawił po sobie pamiętnik, świadectwo odwagi, hartu ducha i upory.

Media_lokalne_w_procesie_kreacji_lokalnej_rzeczywisto%C5%9Bci_2012.pdf?sequence=1,
stan na: 24.02.15.
183 Por. M. Kolenda, Park Kulturowy „Dom Tkaczy” – konieczność czy tylko szansa?, „Gazeta
bez Cenzury” 2004, nr 1, s. 5.
184 Por. A. Zając, Majowa refleksja, „Gazeta bez Cenzury” 2004, nr 2, s. 3.
185 Por. Redakcja, Witaj jutrzenko wolności, „Gazeta bez Cenzury” 2004, nr 7, s.1.
186 Por. W. Barański, Walerian Łukasiński (1786-1868), „Gazeta bez Cenzury” 2005, nr 1,
s. 4.
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Autor tekstu zauważył, że Zgierz jest jednym z nielicznych miast, w którym
pomnik Łukasiewicza stanął już przed wojną. Po wojnie ocalała tylko pęknięta tablica z inskrypcją. Autor ubolewa nad tym, że poświęcenie Łukasińskiego nie miało wpływu na decyzję o odnowie pomnika187.
Niezwykle ważnym aspektem w budowaniu tożsamości mieszkańców jest organizowanie imprez lokalnych. Niezależnie od tego czy jest to
piknik188 osiedlowy czy może festyn189 obejmujący większa jednostkę terytorialną jego funkcje wypełniają się w taki sam sposób – służą nie tylko
nawiązaniu więzi pomiędzy mieszkańcami, ale także ich podtrzymaniu.
Integracja zachodząca w czasie obchodów tego typu imprez wpływa znacząco na wzrost aktywności kulturalnej, ponieważ niekiedy dają możliwość
pokazania mieszkańcom talentów ludzi, których spotykają na co dzień.
Występy lokalnych artystów, produkty i usługi świadczone przez lokalnych
przedsiębiorców są świetnym sposobem na promowanie zasobów środowiska lokalnego i wyróżnienia ich na tle regionu. Aktywnie spędzony czas
wzbogaca przestrzeń intelektualną i daje poczcie uczestnictwa w życiu
społecznym. Podejmowanie aktywności jest niczym dokładanie cegły do
muru. W tym przypadku budowlą jest kultura, będąca spoiwem więzi społecznych. W takich okolicznościach mieszkańcy mają szansę zapoznać się
z twórczością lokalną, mogą również kultywować tradycję na uroczystościach takich jak np. dożynki.
Niebagatelne znaczenie dla rozwoju kultury lokalnej ma sztuka.
Choć rozwój kultury masowej zatarł nieco znaczenie sztuki o charakterze
lokalnym, a grono osób zainteresowanych wytworami miejscowych artystów znacznie się zmniejszyło, nie można pomijać jej wartości. Każdy przejaw aktywności twórczej w środowisku lokalnym powinien być powodem
do dumy, ponieważ oznacza, ze przestrzeń kulturalna nieustannie rozwija
się. Lokalne zasoby kulturalne mogą służyć jako instrument upowszechniania lokalnych wartości i przeciwdziałaniu konkurencji na rynku turystycznym.
Przykładem takich działań jest np. organizowanie plenerów malarskich. Ten typ aktywności został wykorzystany przez zgierskich artystów
w 2004 roku. Malarze zaprosili do współpracy malarzy z Wilna, nadając
tym samym plenerowi charakteru międzynarodowego. Aspekt ten pozwolił
na promowanie miasta nie tylko na arenie aglomeracji, ale także
w przestrzeni międzynarodowej. Zaskakująca była także forma: artyści
mając świadomość tego, jak trudno jest dotrzeć do odbiorców, postanowili

Por. W. Barański…, dz. cyt., s. 4.
Por. Rada Osiedla Nowe Miasto, Piknik osiedlowy, „Gazeta bez Cenzury” 2004, nr 3, s. 2.
189 Por. J. Ogrodowczyk, Rada Osiedla Proboszczewice, „Gazeta bez Cenzury” 2004, nr 3,
s. 5.
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wyjść na ulicę ze swoimi pracami, ułatwiając mieszkańcom kontakt ze
sztuką190.
Artystą, którego twórczość i działania na rzecz upowszechniania
kultury wyróżniły się na tyle, by uzyskać nominację do tytułu „Zasłużony
dla Miasta Zgierza” jest Bernard Zboiński. Życie zawodowe kandydata odbiega daleko od sztuki, jednak pasja z jaką mężczyzna tworzy, przysporzyła
mu wielu sukcesów. Mężczyzna brał udział w wielu wystawach zagranicznych m.in.: w Izraelu, Libanie, Anglii czy Francji. Jest tez laureatem przeglądów Amatorskiej Twórczości Artystycznej. W 1995 roku zapoczątkował
plenery malarskie zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów. Takie
wystawy jak: „Zgierska wiosna” czy „Cztery pory roku” czy wcześniej
wspomniana międzynarodowa wystawa we współpracy z Litwinami. Jednak najbardziej znanym dziełem twórcy jest szopka bożonarodzeniowa
stanowiąca od 1995 do 2012 coroczną tradycję191.
Artysta organizuje warsztaty i konkursy dla dzieci. Prace, które na
nich powstają są prezentowane podczas organizacji dziecięcej galerii twórczości. Zboiński włącza się w procesy integracji społeczności lokalnej, stara
się szczególnie motywować najbliższe otoczenie, w szczególności sąsiadów, niezależnie od wieku. Artysta jest organizatorem imprez przy kopcu
jeża. Zainicjował również powstanie kapeli podwórkowej składającej się
z amatorów o nazwie „Zgierzaki”192.
Na zadane przez M. Kolendę pytanie o to, czy łatwo być społecznikiem Bernard Zboiński odpowiedział: „ To miasto ma specyficzny klimat
i są tu również nietuzinkowi ludzie, dla których warto coś robić, choć nie
zawsze jest to doceniane. Ale ja robię to z przyjemnością. Zawsze podkreślam, że jestem ze Zgierza. I jestem z tego dumny”193.
Słowa są pointą, która podsumowuje zjawisko tożsamości lokalnej.
Ukazuje, że działania na rzecz społeczności lokalnej są niezwykle ważne,
ponieważ integrują społeczeństwo i wzmacniają poczucie przynależności
do społeczności. Nawet niewielkie inicjatywy dają szansę mieszkańcom na
uczestnictwo w procesie kultury, stanowiąc przy tym bodziec dla rozwoju
środowiska.

Por. M. Kolenda, Sztuka bliżej nas, „Gazeta bez Cenzury” 2004, nr 3, s. 5.
Por. M. Kolenda, Wywiad z Bernardem Zboińskim – kandydatem do tytułu „Zasłużony
dla Miasta Zgierza”, „Gazeta bez Cenzury” 2005, nr 3, s. 3.
192 Tamże.
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3.4. Funkcjonowanie domu kultury w środowisku lokalnym
Uczestnictwo w kulturze jest niezwykle ważnym elementem wpływającym
na rozwój aktywności wśród społeczności lokalnej. W ujęciu Marka Krajewskiego pojęcie to oznacza rozpatrywanie kultury jako swego rodzaju
procesu, którego zadaniem jest włączanie jednostek bądź grup w sytuację
o charakterze kulturowym. Postuluje również, by odnosić proces w dużym
stopniu do wzbudzenia aktywności. Konsekwencją takich działań jest ingerowanie w sferę stosunków międzyludzkich. Cechą szczególną relacji zachodzących pomiędzy jednostkami jest duża zmienność – może dojść kreowania nowych interakcji, zrywania dotychczasowych czy podtrzymywania ich194.
Koncepcję badacza wyróżnia także postrzeganie dystansu kultury
wobec jednostek: kultura nie realizuje się w zewnętrznej warstwie, lecz
stanowi byt, który jest efektem podjętych przez społeczność inicjatyw. Istotą zjawiska jest to, że pozostaje ona w integralnym związku z podmiotami
tworzącymi zbiorowość. Na prezentowane poglądy wpływa nieustanna
modyfikacja zjawiska dokonywana przez społeczeństwo195.
Zastosowane kryteria służą wyodrębnieniu specyfiki uczestnictwa
w kulturze. Zauważalny jest fakt, że zakres kompetencji wchodzących
w skład złożonego zjawiska jakim jest proces tworzenia się kultury ulega
rozszerzeniu. Nie jest już podporządkowany jedynie do poziomu odbioru,
interpretacji i kreowania dóbr kulturowych. Obecnie celem nadrzędnym
jest budowanie relacji między jednostkami społecznymi. Umiejętności takie jak: zdobywanie informacji i zakorzenianie ich w świadomości kulturowej determinują sposób w jaki człowiek uczestniczy w procesie tworzenia kultury196.
Coraz częściej zbiorowość staje przed wyborem w jaki sposób spędzić swój wolny czas, w jaki sposób zdobywać dostęp do elementów kultury oraz w jaki sposób zdobyte zasoby kulturowe udostępnić innym, uczestnicząc tym samym w procesie wymiany doświadczeń. Zmieniające się realia rzutują na wprowadzanie innowacji do dotychczasowych schematów
postępowania, skłaniając tym samym do podjęcia inicjatyw umożliwiających propagowanie kultury197.
M. Krajewski, W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze,
http://www.academia.edu/2399126/W_kierunku_relacyjnej_koncepcji_uczestnictwa_w_k
ulturze, stan na: 05.03.15.
195 Tamże.
196 Golka M., Od reprodukcji kultury do kreacji [w:] edukacja poprzez kulturę, red. D. Ilczuk,
S. Ratajski, Warszawa 20011, s. 58.
197 A. Tyszka, Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, Warszawa 1971, s. 32.
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Dla funkcjonowanie podmiotów kultury o charakterze lokalnym mają znaczenie decyzje władz. Działania podejmowane prze nie są formą szeroko rozumianej polityki kulturalnej. Niekiedy mają formę oficjalnego dokumentu zawierającego założenia misji i sposoby ich realizacji w dążeniach
do upowszechniania kultury. W przypadku Zgierza polityka kulturalna
skłania się ku stosunkom pomiędzy zainteresowanymi nią podmiotami
czyli jej kształt jest zależny od danych pól społecznych 198. Pola społeczne
są niczym innym jak częścią społecznej rzeczywistości. Do ich ukierunkowania dochodzi poprzez cele, idee czy wartości199.
Zdarza się, że cele władz samorządowych różnią się od potrzeb kulturalnych mieszkańców. Skutkuje to przedkładaniem dobra ogółu nad realizowanie prywatnych interesów, bądź politycznych nacisków. Oferta kulturalna jest uzależniona od personalnych powiązań. Szereg układów na
szczeblu władzy uniemożliwia obiektywne spojrzenie na problemy sfery
kulturalnej. Widoczny jest też brak dostosowania do praktyk zgodnych
z ideą kontynuowania polityki kulturalnej o charakterze państwowym
i marginalizacja pewnych aspektów z nią związanych.
Czynnikiem utrudniającym wypełnianie strategii polityki kulturalnej w sposób właściwy jest też niekompetencja ze strony urzędników. Niedbałość o wypełnianie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej skutkuje
obniżonym zaangażowaniem w życie środowiska lokalnego. Nadawanie
wydarzeniom zabarwienia politycznego zniechęca mieszkańców. Negatywny charakter ma także podporządkowanie instytucji kulturalnych działaniom partii rządzącej oraz lekceważenie ich funkcji w integrowaniu oraz
edukowaniu miejscowej ludności. Opisywane przykłady wypaczeń zdarzają się w życiu społeczności lokalnej coraz częściej.
Samorząd lokalny pozbawiając instytucji o charakterze kulturalnym
wsparcia skazuje je na degradację. Może wynikać to z faktu, że władze nie
utożsamiają się z przestrzenią lokalną na tyle, by wyrazić chęć niesienia jej
pomocy lub nie korzystały nigdy z jej dobrodziejstw, więc nie mają wiedzy
o tym, w jaki sposób dana instytucja funkcjonuje i w jakim stopniu aktywizuje mieszkańców200.
Typem instytucji stymulującej zgierską społeczność lokalną do działania jest Miejski Dom Kultury. Stanowi on nie tylko pomost między zróżnicowanymi grupami. Jego zasięg oddziaływania nie dyskryminuje żadnej

198 V. Turner, Gry społeczne, pola i metafory: symboliczne działanie w społeczeństwie, tłum.
E. Nowicka-Rusek, Kraków 2005, s. 105.
199 A. Nijander-Dudzińska, Władza lokalna i społeczeństwo lokalne w perspektywie analizy
pola społecznego [w:] Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego,
red. J. Kurczewska, Warszawa 2008, s. 260.
200 G. Prawelska-Skrzypek, Polityka kulturalna polskich samorządów, Kraków 2003,
s. 74-96.
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z grup – zrzesza w sobie zarówno ludzi młodych, jak i starszych, ludzi dobrze sytuowanych oraz tych znajdujących się w niestabilnej sytuacji finansowej. Nie różnicuje ludzi na jednostki uprzywilejowane oraz dyskryminowane.
Współcześnie domy kultury są nie tylko miejscem, w którym się kulturę konsumuje, ale też ośrodkiem jej tworzenia. Stanowisko mieszkańców
nie odnosi się jedynie do bycia widzem lub biernym obserwatorem interakcji wchodzących w skład procesu kulturowego. Społeczność lokalna
zaczyna włączać się w życie środowiska: tworzy, animuje201.
Funkcjonowanie domów kultury zmieniło się diametralnie. Stał się
skarbnicą pomysłów: nierzadko wyszukiwane są projekty realizowane
przez różne grupy, a ich twórców zaprasza się do współpracy. W rozwój
obszaru można włączyć jednostki kreujące sztukę tj. lokalni artyści. Instytucja ta nie odczuwa zagrożenia z związanego z ich konkurencyjnością.
Domy kultury przeznaczone są dla ludzi wyrażających wolę uczestniczenia
w procesie tworzenia kultury. Zadania konstytuujące jego rolę są sumą
potrzeb i pomysłów miejscowej społeczności.
Gdy dom kultury wywiązuje się z przyświecających mu celów w życie zostają wcielane inicjatywy, dążące nie tylko do wymiany zasobów, ale
także doświadczeń. Relacje zachodzące pomiędzy jednostkami służą poszukiwaniu odbiorców, którzy mogliby wzbogacić życie miasta. Niektórzy
mieszkańcy na co dzień mają utrudniony dostęp do wytworów kultury,
domy kultury przychodzą im z pomocą.
Instytucje kulturalne znają mieszkańców terytorium, nad którym
sprawują pieczę. Znają ich profil osobowościowy, potrafią wyłonić spośród
nich liderów i nakłonić ich do podjęcia współpracy. Niezwykle korzystnym
rozwiązaniem jest planowanie zabiegów o nacechowaniu interdyscyplinarnym. Połączenie kilku dziedzin nie tylko pozwala na urzeczywistnianie
się procesów socjalizacji i integracji, ale także daje sposobność
na przedsięwzięcia międzypokoleniowe, w których młodzi ludzie poznają
punkt widzenia przedstawiony przez starsze pokolenie, ucząc się historii
i tradycji w sposób praktyczny, stając się tym samym centrum życia miejscowości.
Maciej Nowak zauważa, ze przestrzeń domów kultury w Polsce nie
zmieniła się tak bardzo po 1989 roku, jak sądzą niektórzy badacze. Jego
zdaniem przestrzeń instytucji jest nadal separowana od ludzi, co nie sprzyja powstawaniu interakcji. Jako drogę rozwoju dążenie do wprowadzenia
zmian powodujących, ze dom kultury będzie miejscem gościnnym, pełnym
M. Białek-Graczyk, Dlaczego postanowiliśmy zrobić zoom na domy kultury?,
http://www.zoomnadomykultury.pl/data/files/zoom.pdf, stan na: 30.03.15.
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otwartości i przyjaznej atmosfery. Gwarantem sukcesu jest koncepcja domu kultury jako platformy do rozmowy oraz wspólnego działania202.
Taki model sprawdzał się w przypadku Miejskiego Domu Kultury
w Zgierzu, dopóki władze samorządowe nie podjęły decyzji o jego przeniesieniu, a tym samym zmianie jego pierwotnych założeń. Pomysł ten nie
spodobał się wielu mieszkańcom, którzy zauważyli, że urzędnicy nie kierują się dobrem wspólnoty, tylko kierują swoje działania przeciwko opozycji
Kultura jest wartością, której rozwój może dokonywać się wszędzie
 taką tezę wysunęła M. Szewczyk w artykule „O kulturze słów kilka…”.
Wprowadzenie stanowi porównanie kultury do dobrej, żyznej gleby, będącej fundamentem dla szybkiego wzrostu roślin. Takim gruntem dla procesu
ewolucji społeczności lokalnej może być opisywana w tekście wartość. Już
w pierwszym akapicie autorka stwierdza: „Pragnienie sięgania po estetyczny czy intelektualny sztandar, zadawanie pytań o sens i głębię życia,
urozmaicenie egzystencji w metaforze, symbolu, alegorii codzienności.
Stanowi też warunek konieczny cywilizacyjnego rozwoju”. W słowach tych
zostały ujęte podstawowe założenia istnienia procesu kulturowego 203.
W dalszej części publikacji M. Szewczyk daje wyraz oburzeniu wynikającemu z nieodpowiedzialnej likwidacji dorobku kulturowego kilku
pokoleń przez władzę nieumiejętnie korzystającej ze swoich przywilejów.
Chęć uczynienia dochodowego interesu z wytworów kultury budzi wielki
niesmak. Dość powszechne jest także przeobrażanie instytucji kulturalnych
w obszar o charakterze czysto ekonomicznym. Pośredni wpływ na takie
oddziaływanie ma powielanie schematów zachowań stosowanych wśród
polskich polityków na arenie ogólnokrajowej. Brak poszanowania dla norm
moralnych oraz sfery uważanej przez mieszkańców za sacrum przyczynia
się do niszczenia tego, na co wielu mieszkańców pracowało latami204.
W celu przejaskrawienia zjawiska osoba wypowiadająca się przyrównuje jednostki dotknięte problemem do ofiar poddawanych egzekucji
na oczach tłumu traktującego proces jako formę rozrywki. Igranie samorządu ze społeczeństwem lokalnym przynosi zgubne efekty dla obu stron.
Choć takie operacje jawią się jako najszybsza droga do osiągnięcia celu,
pociągają za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Pozbawiają miejscowej ludności wartości kultywowanych od pokoleń, unicestwiają w zalążku
możliwość zaistnienia postępu w środowisku lokalnym.
Refleksje o charakterze filozoficzno-obyczajowym zmieniają się
w apel do społeczeństwa. Liczne wykrzyknienia zwracają uwagę czytelnika
M. Nowak, Wyzwolenie MDK. Idealny Dom Kultury,
http://www.zoomnadomykultury.pl/data/files/zoom.pdf, stan na: 10.04.15.
203 Por. M. Szewczyk, O kulturze słów kilka… MDK, „Gazeta bez Cenzury” 2004, nr 1, s. 6.
204 Tamże.
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na rangę poruszanej kwestii. Autorka ta wyraża pogląd, że los przestrzeni
lokalnej jest w rękach obywateli i tylko od nich zależy, czy pozwolą na jej
degradację. Każda oznaka tłumienia przejawów kultury powinna spotkać
się z interwencją mieszkańców. Wzmocnieniu tożsamości z miejscowym
środowiskiem jest przywołanie przez M. Szewczyk opisu tego, jak sytuacja
wyglądała kiedyś, a jakie zmiany zaszły w niej obecnie. W tonie wypowiedzi widać spore nacechowanie emocjonalne. Ciężko zrozumieć decyzję
o poczynaniach mających za zadanie osłabienie aktywności podejmowanych przez Miejski Dom Kultury, szczególnie w obliczu jego kulturowego
rozkwitu. Nasuwa się fakt, że władza dąży do za wszelką cenę do jego likwidacji. Ważne jest jednak przeciwstawianie się dyrektywom władzy stojącym w sprzeczności z własnym sumieniem i dbanie o ciągłość istnienia
tak ważnej dla istnienia przemian społecznych instytucji kulturowych205.
Ośrodki publiczne o charakterze kulturowym są trzonem w podtrzymywaniu wartości wspólnych dla zbiorowości lokalnej. Ich ukierunkowanie na dobro mieszkańców wspomaga w nawiązywaniu więzi, a następnie podtrzymywaniu ich. Zadziwiające jest, że władze na szczeblu lokalnym zamiast dokładać starań, by instytucje tego typu miały zapewnioną
swobodę działań i stabilność finansową, dopuszczają do tak negatywnych
pociągnięć, prowadzących do zubożenia struktur społeczno-kulturowych.

3.5. Historia Zgierza i postaci z nim związanych

„Gazeta bez Cenzury” to czasopismo, w którym dużą rolę odgrywa przybliżanie sylwetek postaci, które miały udział w tworzeniu historii, nie zawsze
w sposób bezpośredni. Redakcja wyraża przekonanie, że utrwalanie pamięci o dawnych czasach jest obowiązkiem każdego obywatela, a przywoływanie minionych wydarzeń ma na celu zwiększenie świadomości historycznej mieszkańców oraz okazanie szacunku dla dorobku przeszłości
Analizowane czasopismo lokalne wyraża tendencję do opisywania
tematów ściśle związanych z historią Zgierza. Przeszłość miasta jest charakteryzowana w taki sposób, by starsze pokolenie mogło poczuć, że są
jeszcze ludzie, którzy pamiętają o tym, co było kiedyś i potrafią opowiedzieć o następstwach tych wydarzeń. Nadaje to sentymentalnego wydźwięku. Dla młodych ludzi, których pamięć nie sięga dawnych czasów
takie informacje są źródłem wiedzy o przeszłości i jej dorobku. Dzięki takim komunikatom społeczność lokalna odczuwa większa tożsamość z danym obszarem terytorialnym i wartościami reprezentowanymi przez niego.
205

Por. M. Szewczyk…, dz. cyt., s. 6.
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Świadectwem tamtych czasów można nazwać materiał opublikowany przez redakcję w lutym 2005 roku. „Wyzwolenie miasta Zgierza” to
spis wspomnień Karola Rybczyńskiego z 17 stycznia 1945 roku. Przytoczona data wiąże się z wyzwoleniem miasta przez Armię Czerwoną. Autor
zapisu dzieli się własnymi przeżyciami z tamtego okresu. Wartość kulturowa tej narracji jest niezwykle wysoka206.
Autor retrospekcji był zatrudniony na poczcie jako „polnische Jungs
hilfsarbeiter”. Oprócz Karola Rybczyńskiego pracowało na tym stanowisku
jeszcze dziesięciu Polaków. Specyfika tej pracy polegała na tym, że przed
południem wypełniali zakres powinności należący do listonosza, po południu zaś trudnili się ekspedycją paczek. Nadzorowaniem jednostek zajmowali się Niemcy niezdolni do służby wojskowej lub przebywający w danym
czasie na urlopie zdrowotnym. Ta druga grupa charakteryzowała się
szczególnym okrucieństwem w traktowaniu Polaków207.
Mężczyzna szczegółowo opowiada o tym, jak doszło do tych zdarzeń. Już początek dnia zwiastował coś niepokojącego: gesty niemieckich
żołnierzy wyrażały zdenerwowanie, a pracownikom poczty odmówiono
przyjęcia przesyłek na dworcu kolejowym, ponieważ pociągi były zajęte
przez wojsko. Kilka godzin później Niemcy wykonali telefon na dworzec
w Zgierzu, lecz telefon nie odpowiadał. Taka sama sytuacja miała miejsce
w Strykowie208.
Kilka godzin później w stronę głównych drzwi wyjściowych poczty
oddano strzały, słychać było dźwięki sunących czołgów. Polskim pracownikom udało się wyjść z opresji i schronić w zaułku. Kanonada trwała do
północy, a z daleka widniała łuna ognia. Później okazało się, że żołnierze
radzieccy podpalili dworzec kolejowy oraz budynek będący bazą niemieckiego posterunku wojskowego. Kilka godzin później przyszły wieści –
Zgierz został odbity przez Armię Czerwoną. Na ulicach można było dostrzec radzieckie czołgi, roiło się także od ciał zabitych żołnierzy – zarówno
niemieckich, jak i radzieckich. Żołnierzy Armii Czerwonej pochowano
w okolicy Placu Kilińskiego, a po jakimś czasie dokonano ekshumacji zwłok
i przeniesiono je na cmentarz radziecki209.
Przedstawiona przez K. Rybczyńskiego relacja pozwoliła na zobrazowanie rzeczywistości w obliczu tak dramatycznych wydarzeń. Ukazała
mentalność ludzi, którzy musieli poddać się reżimowi, by móc dalej żyć.
Świadomość tego jak wielkie brzemię musieli dźwigać Polacy w tamtym
okresie sprawia, że czytelnik zaczyna doceniać to, co oferuje mu teraźniejszość – poczucie wolności. Pogłębienie wiedzy z zakresu historii budzi
Por. K. Rybczyński, Wyzwolenie miasta Zgierza, „Gazeta bez Cenzury” 2005, nr 2, s. 3.
Tamże.
208 Tamże.
209 Tamże.
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w odbiorcy zwiększone poczucie przynależności do danego środowiska
społecznego i poszanowania idei z nim związanych.
W tym samym numerze czasopisma pojawił się tekst, na którego
powstanie miało wpływ echo smutnego zdarzenia. 27 grudnia 2004 roku
zmarł ojciec Stefan Miecznikowski. Jezuita był jednostką wybitną, cieszącą
się dużym poważaniem społeczeństwa. W okresie stanu wojennego organizował wielokrotnie pomoc dla represjonowanych zgierzan.
Artykuł, którego autorem jest S. Łodwig to próba opisania realiów
tamtego okresu. Stan wojenny wprowadził w życie chaos. Reakcją na niego
był wzrost ruchów oporu. 1 i 3 maja 1982 to daty mające związek z protestami w Zgierzu i Łodzi: zatrzymano wielu działaczy, którzy nie godzili się
na zaistniałą rzeczywistość. Osadzono ich w więzienia, pozbawiając tym
samym wielu rodzin wsparcia. Powstawały więc próby pomocy jednostkom. W tym celu utworzono w Łodzi Ośrodek Pomocy Uwięzionym i Internowanym przy kościele Ojców Jezuitów przy ul. Sienkiewicza. Jego kierownikiem został ojciec Stefan Miecznikowski. W ten sposób zatrzymani z Łodzi i okolic mogli liczyć na otuchę dodawaną im przez ojca210.
Wśród osadzonych znaleźli się również Zgierzanie – najczęściej pracujący w ZPB „Boruta”, ZUT „Transportech”, ZPB im. Marchlewskiego Łódź
czy łódzkiego „Stomilu”. Pomoc swoim zasięgiem nie obejmowała jedynie
represjonowanych, na wsparcie mogły liczyć także rodziny ofiar systemu.
Misja jakiej podjął się jezuita nie należała do łatwych. Pierwszym
krokiem do jej realizacji było dotarcie do rodzin osadzonych i przeprowadzenie z nimi wywiadu sytuacyjnego, wymagającego wielkiego wyczucia:
poziom przerażenia i obawa przed kolejnymi działaniami wymierzonymi
ku nim uniemożliwiała sprawną komunikację. Lista zatrzymanych musiała
być nieustannie weryfikowana, a następnie docierały do niej pomocowe
materiały211.
Materiały pomocowe były zdobywane przez Miecznikowskiego od
darczyńców. Pomagali nie tylko ludzie z Polski, ale także z zagranicy. Przywożone do Zgierza paczki ulegały przepakowaniu i w kolejnej fazie docierały do potrzebujących, których liczba stale powiększała się. Internowani
mogli także liczyć na niewielką pomoc finansową212.
Uzupełnieniem inicjatywy podjętej przez jezuitę, była pomoc pochodząca od innego duchownego. Tym duchownym był wikary z parafii
Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. Ks. Henryk Eliasz wspierał więźniów
Por. S. Łodwig, Pomoc internowanym ze Zgierza w 1982 r., „Gazeta bez Cenzury”
2005, nr 2, s. 7.
211 Tamże.
212 Tamże.
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i ich rodziny artykułami otrzymywanymi przez parafię od darczyńców zagranicznych213.
Pomoc niesiona internowanym nie była krótkotrwała. Podjęto decyzję o rezygnacji z niej wówczas, gdy zatrzymani wrócili do domów, czyli
w lipcu 1982 roku. Skala działań była imponująca. Liczba dostarczonych
materiałów pomocowych wynosiła 18 paczek, co w tamtym czasie wydawało się niemal rzeczą niemożliwą. Finansowe wsparcie obejmowało zaś
15 tysięcy złotych214.
Tekst S. Łodwiga jest swoistym podziękowaniem nieżyjącemu jezuicie. Autor wyraża konstatację, że gdyby nie wsparcie Stefana Miecznikowskiego, otaczająca rzeczywistość byłaby jeszcze trudniejsza do przyswojenia nie tylko dla ludzi represjonowanych, ale także ich rodzin, które przeżywały katusze. Autor ten podkreśla, że tak wybitna jednostka, dla której
dobro drugiego człowieka było wartością priorytetową, zasługuje na uznanie i dozgonną wdzięczność. Trud podejmowanych czynności wiązał się
z wielką odwagą i determinacją. Jezuita nie poddawał się nawet wtedy, gdy
sytuacja wydawała się bez wyjścia. Godna uznania jest także umiejętność
zorganizowania się w tak niesprzyjających temu warunkach215.
Z powyższej refleksji wynika przesłanie: nawet teraz, w czasach
sprzyjających demokracji, mieszkańcy powinni podejmować aktywność
zmierzającą do bycia wsparciem dla osób potrzebujących pomocy. Nie
można zaprzepaścić norm działania i idei przyświecających ludziom
w tamtych czasach. Oznaczałoby to brak poszanowania dla poczynań, których konsekwencją jest funkcjonowanie wolnej Polski.
Świadectwem przeszłości jest rozmowa A. Zająca z M. Kobosem,
prezesem Zgierskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Już na wstępie zostało zawarte motto rozmówcy brzmiące: „Twoim zadaniem jest, aby być zaradnym, gospodarnym Polakiem; godnie reprezentować nasz kraj wśród innych nacji, będących z nami w Unii”. W udzielonym
wywiadzie zostały poruszone niezwykle ważne kwestie związane
z wydarzeniami historycznymi. Stanowiły one konfrontacje tego, co jest
zawarte w opracowaniach książkowych z relacjami człowieka, który był
uczestnikiem tych wydarzeń. Zapis wspomnień staje się niezwykle ważnym źródłem, naświetlającym młodym pokoleniem bieg historii. M. Kobos
odpowiedział na pytania dotyczące działań zbrojnych oraz prób przywrócenia polskości nazywanych przez niego „sprawdzianem”. Prezes wspomina o tym, że nie jest jedynym Zgierzaninem będącym świadkiem wydarzeń
z sierpnia 1944 roku. Jedną z takich osób jest emerytowana nauczycielka
Por. S. Łodwig…, dz. cyt., s. 7.
Tamże.
215 Tamże.
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Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu, Maria Gajowczyk, która przeżyła Powstanie Warszawskie, biorąc w nim czynny udział. Uczestnikiem tych zdarzeń był również Włodzimierz Sobański, major w stanie spoczynku216.
Podczas rozmowy bohater charakteryzuje również organizację, której jest prezesem. Podkreśla, że jej celem jest zrzeszanie ludzi, których łączą wspólne doświadczenia i walka o wyzwolenie kraju. Na początku
Zgierskie Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej liczyło
70 osób, obecnie jest ich mniej. Z wypowiedzi wypływa nadzieja na utworzenie wspólnej organizacji kombatanckiej, będącej swoistą federacją.
Trudnością w zrealizowaniu inicjatywy jest fakt, że część osób po wojnie
określiła swoją przynależność do aparatu nacisku, co stoi w sprzeczności
z wyznawanymi przez członków Zgierskiego Koła zasadami217.
Szkoła Podstawowa nr 12 w Zgierzu nosząca nazwę Armii Krajowej
jawi się w oczach prezesa jako miejsce, w którym od najmłodszych lat wpajane są pojęcia tj. miłość do Ojczyzny czy ofiarność. Pragnąłby także, by
świadomość wydarzeń, które odcisnęły piętno na jego psychice była czymś
oczywistym, by ukazać młodym ludziom, że ich kraj nie zawsze był wolny,
demokratyczny218.
Podsumowaniem są słowa M. Kobosa: „Patriotyzmem jest to, że
garniesz się do nauki, zdobywasz wiedzę jak największą, jak najgłębszą,
którą spożytkujesz dla dobra Polski i jej mieszkańców. Chodzi tutaj o to, że
każde osiągnięcie w nauce jest przejawem patriotyzmu. Obowiązkiem jest
zdobywanie jak najlepszych ocen. Ofiarność to pomoc koledze w nauce,
pomoc osobie starszej”. Uzupełnienie stanowią słowa: „Bo Zgierz to przecież nasza mała ojczyzna. Gdy będziemy o tym pamiętali to wszystkim nam
będzie żyło się lepiej”219.
Znajomość wydarzeń historycznych wiążących się z zamieszkiwanym przez jednostki terytorium oraz świadomość tego, że na ich rozwój
wpływ miały jednostki wybitne, mające odwagę działać, bez względu na
konsekwencję. Inicjatywy podejmowane przez nie, pozwoliły na ukształtowanie się teraźniejszej rzeczywistości. To dzięki nim mieszkańcy mogą
cieszyć się wolnością i suwerennością. Pamięć o tym, co było powinna być
podtrzymywana w każdy możliwy sposób i przekazywana z pokolenia na
pokolenie. Dzięki temu przynależność do danego terytorium wśród mieszkańców stanie się silniejsza, a świadomość historii pobudzi do działania
również dzisiaj, w obliczu demokracji220.
Por. A. Zając, Wywiad z dr Marianem Kobosem, „Gazeta bez Cenzury” 2004, nr 4, s. 6.
Tamże.
218 Tamże.
219 Tamże.
220 Tamże.
216
217
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ZAKOŃCZENIE
„Gazeta bez Cenzury” jest przykładem czasopisma o charakterze społeczno-politycznym wykraczającym poza schematy innych pism lokalnych. Wyróżnia go specyficzne podejście do wolności słowa. W przeciwieństwie do
innych tytułów lokalnych ukazujących się na terenie powiatu zgierskiego,
„Gazetę bez Cenzury” wyróżnia krytyczne podejście do nieprawidłowości
pojawiających się w środowisku lokalnym. Wyrazem sprzeciwu dla wypaczeń w funkcjonowaniu systemu są artykuły będące swoistym manifestem
wolności wypowiedzi. Widoczna jest niezależność w głoszonych przez redakcję poglądach. Aspekt ten jest związany z bezpłatnym charakterem pisma – brak wpływu warstw rządzących na strukturę czasopisma spowodował zarówno u dziennikarzy, jak i odbiorców brak obawy przed konsekwencjami wypływającymi z deprecjonowaniem podejmowanych przez
nią decyzji.
Czasopisma lokalne wypełniają zapotrzebowanie informacyjne społeczności na zagadnienia z obrębu funkcjonowania zamieszkiwanego przez
nią terytorium. Stanowią również cenne źródło o problemach pojawiających się w otaczającej rzeczywistości. W przypadku „Gazety bez Cenzury”
najczęściej podejmowanymi wątkami są te o zabarwieniu społecznopolitycznym. Społeczeństwo chce być na bieżąco ze sprawami mogącymi
w znaczący sposób odmienić jego sytuację na płaszczyźnie wielu dziedzin.
Polityka i społeczeństwo są treściami o nierozerwalnym charakterze. Działania władzy zawsze budziły w odbiorcy wiele emocji – czasem
spełniały jego oczekiwania, innym razem podlegały krytyce. Społecznopolityczne czasopisma lokalne wypełniają nie tylko podstawowe funkcje
jakimi jest dostarczanie informacji oraz kontrolowanie poczynań miejscowego samorządu. Istotna jest także ocena ich działań pod względem słuszności i poszanowania zasad etycznych. Niezależnie od poziomu zadowolenia z działań lokalnego samorządu „Gazeta bez Cenzury” skłania czytelnika
do ożywiania w sobie aktywności. Jedynie pobudzenie do działania daje
szansę na wprowadzanie zmian korzystnych dla rozwoju społeczności lokalnej i rozwiązanie wszelkiego rodzaju napotkanych kryzysów.
Charakteryzowany typ czasopism jest nieocenionym filtrem informacyjnym w obliczu wyborów samorządowych. Nie tylko komentują postępowanie polityków, ale także przybliżają ich sylwetki umożliwiając społeczności lokalnej ukształtowanie poglądów na ich temat. Zwiększanie
świadomości dotyczącej osiągnięć kandydatów w perspektywie rozwoju
środowiska lokalnego pomaga w podjęciu decyzji, komu wyborcy przyznają swój głos. Media lokalne przypominają również o obietnicach przedwyborczych składanych przez pretendentów do objęcia władzy i dbają o ich
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dotrzymanie. W przypadku nie wprowadzenia ich w życie prasa interweniuje dbając o interesy mieszkańców. Stoi na straży etyki, przybliżając społeczności zasięg przysługujących im praw oraz podkreśla rangę wywiązywania się z obowiązków. Zakłada także, że tylko integralność tych dwóch
aspektów jest w stanie zapewnić ład społeczny będący kluczem do zapewnienia miejscowej ludności poczucia bezpieczeństwa.
Miejsce wydawania czasopisma określiło kierunek realizowania niniejszej problematyki na obszar aglomeracji łódzkiej. Już w początkowej
fazie istnienia pisma zostały określone jego założenia programowe, do których należało wprowadzanie mieszkańców w sferę życia obywatelskiego,
informowanie ich o postępach w działaniach władzy, ale także rozwoju
życia społecznego czy sprawach ekonomicznych lub gospodarczych mających pośredni związek z przestrzenią polityczną. W zamierzeniach redakcji
pismo miało także za zadanie promowanie społeczności lokalnej na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim, a także wspieranie kulturalnych inicjatyw lokalnych, dlatego też autorka postanowiła potraktować problematykę
kulturalną jako uzupełnienie treści o charakterze społeczno-politycznym.
Kultura jest fundamentem ludzkiej egzystencji, dlatego też nie pominięto jej w niniejszym opracowaniu. Problematyka kulturalna jest ujęta
w dwojaki sposób – wykazano zarówno zabiegi mające na celu propagowanie lokalnych zasobów, jak i próby aktywizacji samorządu w celu rozwoju kulturalnego regionu. Podano także przykłady przedsięwzięć podjętych przez samorząd, które uniemożliwiły wzrost innowacyjności wśród
jednostek społecznych.
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Wykaz 1. Zbiór artykułów z roku 2004 dotyczące problematyki kulturalnej
Nr
wydania
kwi–04

Autor

Jerzy Frankiewicz
Jerzy Frankiewicz
J.F.K.
VENTYL
Mirosław Kolenda

maj–04

cze–04

Nazwa artykułu

Szanowni czytelnicy
"Gazety bez Cenzury"
Wywiad z Przewodniczącym Stowarzyszenia
Obywatelskiego
p. Andrzejem
Łaszczewskim
Równi i równiejsi
Zgierska Oczyszczalnia
Ścieków – "cud techniki"
do modernizacji
Park Kulturowy "Miasto
Tkaczy" – konieczność
czy tylko szansa?

Małgorzata Szewczyk

O kulturze słów kilka….
MDK

Andrzej Zając

Majowa refleksja

Redakcja

"Przyganiał kocioł
garnkowi"

Andrzej Zając

Postrzeganie etyki

Mirosław Kolenda

A jednak Marszałek!

Mażenna Gruszecka
J.F.K.

Michał Domińczak

Dziennikarze Gazety
Młodzieżowej
"Kramadio", wydawanej przy MDK

Miasto Tkaczy 1
Galeria czy prywata?
Konieczna szansa
Młodzież a MDK na Sokołowskiej

Rada Osiedla Nowe
Miasto

Piknik osiedlowy

Mirosław Kolenda

Sztuka bliżej nas

Jerzy Ogrodowczyk

Rada Osiedla
Proboszczewice
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Słowa kluczowe

Prasa lokalna, Gazeta bez
Cenzury

Stowarzyszenie Obywatelskie, Andrzej Łaszczewski,
Pro Publico Bono

Analiza podatków od nieruchomości na terenie miasta
Zgierza
Budowa nowoczesnej
oczyszczalni ścieków

Zabytki, posiadanie zabytkowej budowli, przepisy

Młodzieżowy Dom Kultury,
samowola Starostwa
Powiatowego
Sprzątanie Zgierza, posesja
Radnego
3 Maja, Kombatanci,
Sybiracy
Dziennikarstwo, zaufanie
społeczne, artykuły
Zabytki, Park Kulturowy,
referendum
Budowa pomnika,
Rada Kultury, lokal,
działalność
Zabytki, Park Kulturowy,
opracowania
architektoniczne
Przeprowadzka, budowa,
poglądy młodzieżowe, rozwijanie zainteresowań

Dzień Dziecka, Dzień Samorządowca, 40 lat działania
świetlicy osiedlowej
Festyn, występy młodzieży
24–29 maja 2004, Międzynarodowy plener malarski

lip–sier
04

wrz–04

paź–04
lis–04

Redakcja
Andrzej Zając

Wywiad z dr Marianem
Kobosem.

Andrzej Zając

Wrześniowa refleksja…

Mirosław Kolenda

Uroczysty festyn

–––––––

Redakcja
Redakcja

Mirosław Kolenda
Władysław Barański

––––––
Witaj jutrzenko
wolności
Zbiórka na pomnik
Marszałka
Ściśle tajne przez
poufne
Czy w Zgierzu powstanie
rosarium
legionistów?

Andrzej Zając

Następny cud Zgierza?

Jerzy Frankiewicz

Świąteczna refleksja

Andrzej Zając

gru–04

List otwarty do Prezydenta Miasta Zgierza
i Radnych Miasta
Zgierza

Zarząd Koła
Terenowego ZIP–H
Zgierzanin

Święto myśliwych

Prezenty pod choinkę
Akcja w urzędzie
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Pomnik Marszałka J. Piłsudskiego, projekt zagospodarowania Starego Rynku

Armia Krajowa, Powstanie
Warszawskie, Powstańcy ze
Zgierza
17 września 1939,
Kombatanci
Stowarzyszenie Hospicjum
im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci,
zbiórka pieniędzy
Dzień Niepodległości,
uroczystości
Inicjatywa, pomnik, Stary
Rynek w Zgierzu
Rewitalizacja centrum
miasta Zgierza, pytania
o koncepcję
legioniści, niepodległość,
inicjatywa
Rewitalizacja Starego
Rynku, projekt

Święto Huberta, łowiectwo
Uroczystości Państwowe,
symbole narodowe
Festyn, Mikołajki, MDK

Młodzież, duchowieństwo

Wykaz 2. Zbiór artykułów z roku 2005 dotyczące problematyki kulturalnej
Nr
Autor
Nazwa artykułu
Słowa kluczowe
wydania
sty–05

lut–05

Władysław Barański
Henryk Urbanowski
Piotr Zentera

Karol Rybczyński

Stanisław Łodwig

mar–05

Mirosław Kolenda

kwi05

Andrzej Zając

maj–05

Redakcja

Mirosław Kolenda
lip–05

Andrzej Zając

Stowarzyszenie
Obywatelskie
Andrzej Zając

Mirosław Kolenda
sie–05

Mirosław Kolenda

wrz–05

––––––

paź–05

Mentor

Henryk Urbanowski
Andrzej Zając

Walerian Łukasiński
1786–1868

Pierwsza Zgierzanka

Postać historyczna,
więzienie, pomnik
Początki, historia

Pomnik założyciela
Założycielstwo, historia,
Aleksandrowa
nowy pomnik
Wyzwolenie Miasta
Armia Czerwona,
Zgierza
17.01.1945
Pomoc internowanym
Stan wojenny, represje,
ze Zgierza w 1982 r.
historia
Wywiad z Bernardem
Zboińskim  kandydaSztuka, pasja, zasługi,
tem do tytułu
rzeźba
"Zasłużony dla Miasta
Zgierza"
Straciliśmy Ojca, mamy
Historia, Jan Paweł II,
Świętego
papież
Wyróżnienia w Związku Zakończenie II wojny świaInwalidów Wojennych towej, odznaczenia, uroczyRP
stości
Prezentacja, wystawa,
W 70 rocznicę śmierci
książka, odbudowa
cmentarzy legionistów
Zgierska refleksja
Obchody, historia
3 Majowa
Nasze pytania
Pomnik, sprzeciw,
do prezydenta
kontrowersje
Obchody, policjanci,
Święto zgierskiej policji
odznaczenia
Bezprawna inwazja
Sztuka, świątki,
świątków. Czy rzeźby
architektura
nadal "zdobią" Miasto ?
Powiatowe obchody
uroczystość, 85 rocznica
Święta Wojska
Bitwy Warszawskiej,
historia
Polskiego
Wymowa sierpniowych Refleksja, rocznica, pamięć
wydarzeń i rocznic
narodowa
–––––

Uroki Zgierza
Jubileusz 15–lecia
Związku Kombatantów
RP i BWP
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Rekreacja, turystyka, rewitalizacja zabytków
Obchody, historia,
prezentacje, pokolenie,
niepodległość

Mirosław Kolenda
Mirosław Kolenda
Mentor

lis–05

Andrzej Zając

gru–05

––––––––

Andrzej Zając

Jubileusz Koła Łowieckiego – poświęcenie
sztandaru
Jan Paweł II – Orędownik Prawdy
Zachować dziedzictwo
Ojca Św. Jana Pawła
Wielkiego
Narodowe Święto
Niepodległości
Ogólnopolski Kongres
Włókienników
–––––––––––

120

Uroczystość, myśliwi,
odznaczenia, opowieści

Msza święta, beatyfikacja,
"Barka", "dzieło papieskie"
Modlitwa, dziedzictwo,
dorobek, duchowość

Obchody, niepodległość,
historia
Region, włókiennictwo,
dziedzictwo, rzemiosło

Wykaz 3. Zbiór artykułów z roku 2006 dotyczące problematyki kulturalnej
Nr
Autor
Nazwa artykułu
Słowa kluczowe
wydania
Słaby występ Orkiestry
Wielka Orkiestra Świąteczsty–06 Henryk Urbanowski
z winem w tle
nej Pomocy, koncert, artyści
Marazm zgierskiego
lut–06 Henryk Urbanowski
Sport, stagnacja, inicjatywa
sportu
Ojciec Święty, wierni,
mar–06
Redakcja
SANTO SUBITO !
Święta Księga
Szlakiem sukcesów
Park Kulturowy Dom Tkaczy,
Henryk Urbanowski
władz Zgierza
Galeria rzeźb, rewitalizacja
Chciałbym coś zrobić dla Fontanna, rozwój, pran zaMirosław Kolenda
tego miasta
gospodarowania
Zasłużony dla Miasta
Mirosław Kolenda
Zasługi, sukcesy, sport
Zgierza
Mirosław Kolenda
Mentor
kwi–06

Mirosław Kolenda
Mirosław Kolenda

maj–06

Andrzej Zając
Józef Bereżewski

cze–06

Obserwator
Katarzyna Warchala
Redakcja
Andrzej Zając

Czyżby zgierski
Central Park

Rok po odejściu Jana
Pawła II
Wołałem Was… Teraz
Wy przyszliście do mnie

Park miejski, fontanna,
zmiany

Jan Paweł II, idee, zjednoczenie

Jan Paweł II, wspomnienia,
wierni

II Biały Marsz w Zgierzu Pochód, pamięć, Jan Paweł II
Maj, maj, maj …
IV Rajd
Przedsiębiorców
Strażacka majówka

Kiedy życie staje się
książką, a książka –
życiem
Zasłużony dla Miasta
Zgierza
Piknik na
"Nowym Mieście"

121

Uroczystości, patriotyzm,
historia

Impreza lokalna, integracja,
mieszkańcy
Tradycja, obchody, Straż
Pożarna, lokalność

Wywiad, Katarzyna Grochola, literatura, pasja
Zasługi, działalność
artystyczna, nominacja
Rozwój, integracja,
mieszkańcy

lip–sier
06

Mirosław Kolenda

wrz–06

Andrzej Zając

paź–06
lis–06

gru–06

Andrzej Zając
Andrzej Zając

Mirosław Kolenda
––––––––

Mirosław Kolenda
Andrzej Zając

II Turniej Piłkarski
im. Marka Krzewiny
XIII pielgrzymka
zgierska
"Wielka Pardubicka"
po zgiersku
Kombatanci 2006

Uroczystość, patron, sport
rozwój, krzewienie kultury
Tradycja, obchody, religia,
historia
Historia, uroczystość,
refleksja

Inscenizacja potyczki
pod Kęblinami
–––––––––––

Bitwa, historia, kompania

Dzień Edukacji
narodowej w Zgierzu
To już 50 lat …
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Bohaterowie, żołnierze,
historia, zasługa
Nauczyciele, obchody,
starania

50 – lecie, Koło Łowieckie,
obchody

Wykaz 4. Zbiór artykułów z roku 2007 dotyczące problematyki kulturalnej
Nr
wydania

Autor

Nazwa artykułu

sty–07
lut–07

––––––––
numer niedostępny

–––––––––––
numer niedostępny

kwi–07

Andrzej Zając

Nadchodzi maj !

mar–07

maj–07

cze–07
wrz–07

Stowarzyszenie
Obywatelskie

Mentor

Andrzej Zając
Andrzej Zając

Henryk Urbanowski
Redakcja

Mirosław Kolenda
Andrzej Zając
Redakcja

paź–07

Mirosław Kolenda

gru–07

Henryk Urbanowski

lis–07

Andrzej Zając

Andrzej Zając

Stuknęła 40–ka

O lustracji – inaczej
Majowy dzień konstytucji
Gaudeamus igitur
Zasłużyli się
Zasłużonym?
Zasłużony dla Miasta
Zgierza
Dzień Dziecka
I forum prasy regionalnej i lokalnej województwa łódzkiego
Konkursy
Wyścig z czasem
Listopadowa refleksja
Nowe "Stare Miasto"
i stare "Nowe Miasto"
Płk. Mgr inż. Jan Sobotka (1949–2007)
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Słowa kluczowe
numer niedostępny
Uroczystość, jubileusz,
Towarzystwo Przyjaciół
Zgierza
Konstytucja, patron Polski,
Unia Europejska,
uroczystości
Jan Paweł II, etyka,
szacunek, ideały
Historia, konstytucja,
poszanowanie
uroczystości, jubileusz,
muzyka
Nagroda, sztuka,
niedocenienie
Uznanie, nagroda, zasługi

Dzieci, występy, integracja
Wydawcy, dorobek,
lokalność
Festyn, integracja,

Rewitalizacja, Nowe Miasto,
mieszkańcy
Niepodległość, historia,
obchody
Zmiany, rewitalizacja,
dzielnice
Pamięć, wybitna jednostka,
pomoc, historia

Wykaz 5. Zbiór artykułów z roku 2008 dotyczące problematyki kulturalne
Nr
Autor
Nazwa artykułu
Słowa kluczowe
wydania
Zasłużony dla Miasta
sty–08
"Szpila"
Kogo uhonorować ?
Zgierza, Honorowy Obywatel Zgierza
17 stycznia – zapomniaWyzwolenie miasta,
Redakcja
historia, Armia Czerwona
na rocznica
Wyzwolenie, historia,
lut–08
Henryk Urbanowski
Wyzwólmy Zgierz!
refleksja
Wystawa, historia,
Redakcja
Zgierska wystawa
Anna Frank
mar–08
––––––––
–––––––––––
kwi–08

maj–08
cze–08

Mentor

Jan Paweł II
66. rocznica rozstrzelania 100 Polaków
w Zgierzu

Andrzej Zając

3 Maja w Zgierzu

Mirosław Kolenda
Andrzej Zając
––––––––

"Młodość po grudzie"
–––––––––––
Historyczna, Nadzwyczajna Sesja Rady
Miasta Zgierza

Mentor

Habemus Papam

wrz–08

Mirosław Kolenda

lis–08

Mirosław Kolenda

Nie zmarnujmy tego

gru–08

Redakcja

Piękny jubileusz

paź–08

Andrzej Zając

Dzień św. Huberta
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Papież, dziedzictwo, pamięć
Historia, lokalność, pamięć
Historia, tradycja, pamięć
narodowa
Literatura, pasja, historia

Uroczystość, olimpijczycy,
sukcesy

Jan Paweł II, wartość,
modlitwa
Plac Jana Pawła II, rewitalizacja, rozwój, atrakcja
Patron, uroczystość,
myśliwi
Obchody, instytucja kulturalna, biblioteka

Wykaz 6. Zbiór artykułów z roku 2004 dotyczące problematyki
społeczno-politycznej
Nr
wydania
kwi-04

Autor

Nazwa artykułu

Andrzej Łaszczewski

Bez komentarza

Kazimierz Kubiak
Kazimierz Kubiak
J.F.K.
J.F.K.
J.F.K.

maj-04

Władza winna być mądra i przedsiębiorcza
Co się święci? Łzy optymizmu
PAJACE
"O temp ora o mores”
Inne spojrzenie na miejski budżet

Andrzej Zając

Żywoty poczciwe w PRL

Andrzej Łaszczewski

Bez komentarza c.d.

Andrzej Łaszczewski

Zgierz na czele!!!

Mirosław Kolenda

Dzień Ziemi w Zgierzu

Redakcja

Kącik samorządowy

J.F.K.

Dość słów!!

J.F.K.

Sukces czy manipulacja?

Andrzej Łaszczewski
Redakcja

J.F.K.

Przystanek

Czyżby władze miasta
chciały zamienić Marszałka na jeża?

Z życia wzięte
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Słowa kluczowe

Administracja samorządowa, roczne sprawozdania
budżetowe, porównanie
miast
Rozwój społecznogospodarczy Zgierza,
Samorząd
Czas przedwyborczy,
dywagacje nad wyborami

Podpisywanie aktów prawnych, dywagacje nad wyborami
wybory samorządowe,
Starostwo Powiatowe
Budżet Zgierza, Rada Miasta, kalkulacja wydatków

15-letnie przemiany
gospodarcze, ocena polityki
Państwa
Administracja samorządowa, roczne sprawozdania
budżetowe, porównanie
miast
deficyt, budżet, klasyfikacja
gmin
przepisy, ul. 1 Maja 40,
przystanek autobusowy
dzikie wysypiska, władze
Zgierza, uczniowie szkół
Józef Piłsudzki, jeż, promocja miasta
Rady Osiedlowe, działalność, problemy
mieszkańców
drogi komunikacyjne, stan
nawierzchni, Prezydent
Miasta
Pensje radnych, Ilustrowany Tygodnik Zgierski,
budżet
Opady śniegu, stan dróg,
nazwy ulic

Andrzej Zając

Jerzy Frankiewicz

cze-04

BENO
J.F.K.

Andrzej Łaszczewski
Andrzej Łaszczewski
Andrzej Łaszczewski
BENO

lip-sier
04

Dzieci ulicy
Jak Kali ukraść krowę…
Jak dobrze być radnym
w tej bezradności!!
Brawo Panie
Przewodniczący
APEL
Bomba z opóźnionym
zapłonem
Klepnęli…
Nędza na co dzień i obok
nas

Bieda, dzieci, środowiska
patologiczne
17 kwietnia 2004, Zgierska
Telewizja Centrum, linia
programowa
Sumienność radnych, korzyści radnych, zakres obowiązków radnych
Zakaz Handlu, stacja benzynowa,
Elektroniczny system głosowania, indywidualizacja
głosowania
Budżet Zgierza, Rada Miasta, kalkulacja wydatków
Modernizacja skrzyżowania, uchwała, sesja Rady
Miasta
Bezdomni, chrześcijaństwo

27 maja 2004, Sesja Rady
Miasta Zgierza, brak zgody
Jerzy Frankiewicz W głowie się nie mieści!!!
na dopuszczenie mieszkańców do głosu
Wyniki wyborów
PETEREK
Przekręt stulecia
Samorządowych
Spotkanie "Przeszłość
Ciekawość niezaspokojoJerzy Frankiewicz
i przyszłość Miasta Zgierza",
na
refleksje Prezydenta Miasta
Stacja benzynowa, Przewodniczący Rady Miasta,
Jerzy Frankiewicz
Prawo czy bezprawie!!
brak inwentaryzacji powykonawczej
Składowisko odpadów,
bezprawna zgoda władz,
Zgierz skrzyżowanie
Jerzy Frankiewicz
Miejscowy Plan ZagospodaEuropa?
rowania Przestrzennego
Miasta Zgierza
Realizacja budżetu za
Andrzej Łaszczewski
Sukces czy ?
2003r., projekt budżetu
Andrzej Łaszczewski
J.F.K.

Mirosław Kolenda

Pośpiech wskazany
przy…

Żółta kartka dla Przewodniczącego !
Ignorancja czy coś
więcej?
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Absolutorium z wykonania
budżetu Prezydenta Miasta
Zakaz Handlu, usługi, Przewodniczący Rady Miasta
Wybór dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, komisja
konkursowa

Mirosław Kolenda

Mieszkańcy Miasta
Zgierza, właściciele
nieruchomości znajdujących się w zasięgu oddziaływania
inwestycji na ul.
Jagiełły
Obserwator

wrz-04

Stanisław Łodwig
Jerzy Ogrodowczyk
Andrzej Łaszczewski
Jerzy Frankiewicz
Obserwator

Maria Kwiatkowska
J.F.K.

paź-04

Zofia Niechciał
J.F.K.
Andrzej Łaszczewski
Jan Roliński

lis-04

Jerzy Ogrodowczyk
J.F.K.

Co dalej z handlem w dni
wolne?

Uchwała Rady Miasta, uchylenie przez Wojewodę, zaskarżenie

Opłaty adiacenckie - i co
dalej ?

Budowa sieci kanalizacyjnej, wybory, opłata
adiacencka

Kto rządzi w Zgierzu z
listów czytelników

Dualizm władzy, pominięcie
władzy samorządowej,
ankieta
Kompetencje władzy samorządowej lata 1990-1998,
sprostowanie
Pytania do Rady Miasta,
relacja ze spotkania
z Władzami Miasta
Nowa jednostka pomocnicza osiedla Kurak, zasięg
jednostki pomocniczej

Doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Z życia Rady Osiedla
Proboszczewice
Naszym Zdaniem
Czerwona kartka
dla pana
Przewodniczącego!
Co z rzecznikiem…
Redakcja Gazety
"Bez Cenzury"
Straż Miejska - czy przewoźnik komunalnej władzy?
Czy odwołają przewodniczącego?
Czy Zgierz będzie popularniejszy od Wąchocka?
Opłaty adiacenckie ciąg
dalszy
Pirolizernia w Aleksandrowie
Pryzmy energetyczne "duma Miasta"??!
Jak po "maśle"
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Przewodniczący Rady Miasta Zgierza, korupcja, MPGK
Dualizm władzy, rzecznik,
wybory samorządowe
Fontanna, Plac Kilińskiego,
rabaty kwiatowe,
Zakres statutowy Straży
Miejskiej, przekraczanie
obowiązków
Wniosek o odwołanie,
Przewodniczący Rady Miasta, obrady Rady Miasta
Zakaz handlu, promocja
miasta, wyrok Naczelnego
Sądu Administracyjnego
Budowa sieci kanalizacyjnej, przepisy, opłata adiacencka
Zużyte opony, uszkodzone
drogi, koszty
eksploatacyjne
Wysypisko śmieci, III kadencja Rady Miasta, odrzucone uwagi
MPGK, śnieg, zgierska
tradycja

Jerzy Frankiewicz
Henryk Urbanowski

Kolcami Jeża

Jerzy Frankiewicz

Nabici w opłatę ?

Redakcja

Woda ścieki c.d.

Zgierzanka

Uzależniona telewizja

Zgierzanin

Platforma "dał głos"

Stowarzyszenie
Obywatelskie w
Zgierzu

Stowarzyszenie Obywatelskie oskarża

Jerzy Frankiewicz

Gwałt na TBS-ie

Andrzej Zając

Alicja Szewczyk

gru-04

Czy w Zgierzu powstanie
spalarnia odpadów medycznych?

Andrzej Łaszczewski

Andrzej Łaszczewski
Andrzej Zając

Aleksandra Kapczyńska

Magia cyrku

Bez tytułu

Podatki po zgiersku

Podatki po zgiersku c.d.
Zgierz Mekką Lotów
Samorządowych
Wbrew prawu
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Wniosek, spalarnia odpadów, konsultacje

Obrady Rady Miasta Zgierza, Proboszczewice, zaniedbania inwestycyjne
Samorząd, symbol Zgierza,
jeż
Święto Zmarłych, opłaty,
bezprawie
Dyskryminacja,
pomówienie, przymus
Podatki, budżet miasta,
Prezydent Miasta Zgierza
Dzień bez samochodu, porównanie programów telewizyjnych, Wice-Prezydent
Miasta Zgierza
Oświadczenie, przewodniczący Rady Miasta
Uchwały, utajnienie,
Prezydent Miasta Zgierza
Prezydent Miasta Zgierza,
Rada Miasta Zgierza, oskarżenie, deficyt
Uchwały, utajnienie, Prezydent Miasta Zgierza
Nepotyzm, TBS, zarzuty
Samorząd, Zakład Utylizacji
Odpadów Komunalnych,
zagospodarowanie
Brak reakcji, Prezydent
Miasta Zgierza, organizacje
pozarządowe

Wykaz 7. Zbiór artykułów z roku 2005 dotyczące problematyki
społeczno-politycznej
Nr
wydania
sty-05

lut-05

Autor

Zgierzanin

Henryk Urbanowski
Andrzej Zając
Redakcja

mar-05

Andrzej Łaszczewski

maj-05

Jerzy Frankiewicz

lip-05

sie-05

wrz-05

paź-05

Redakcja

Jerzy Frankiewicz
Stowarzyszenie
Obywatelskie

Nazwa artykułu

Nie tylko o telewizji
Połowa kadencji
- połowa prawdy
Spojrzenie z nieba
Co się dzieje w TBS
Spółka z o.o.
w Zgierzu ?
Przeźroczysty
samorząd
Gdyby głupota miała
skrzydła
Prezydenckie "gorzkie
żale"
Czy Zgierz straci setki
tysięcy złotych?
Bez tytułu

Stowarzyszenie
Obywatelskie

"Fantasmagorie" ludzi
prezydenta

Mirosław Kolenda

Winni radni ?

Henryk Urbanowski

Dylematy wyborców

Aleksandra
Kapczyńska

Samorządność
a polityka

Andrzej Zając

Henryk Urbanowski
Redakcja

Henryk Urbanowski
J.F.K.

Andrzej Łaszczewski
A.B.

Bomba w górę !
Białoruskie metody
Nie mógł, ale mógł, bo
zdążył wyciąć
Pieski urząd
A miało być inaczej !
Samowola czy pazerność
Powyborcze dylematy
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Słowa kluczowe

Lokalna telewizja, polityka,
promocja
Koszty działalności administracji, zadłużenie miasta
Zaniedbanie, szpital, władza
TBS, udziałowcy,
administracja

Sytuacja Zgierzan, problemy, Prezydent Miasta
Zgierza
Samorząd, bezprawie,
parkingi
Gazeta bez Cenzury, niepokorność, brak podległości
władzy
Topole, kara, starosta,
władze Zgierza
Zażalenie, podejrzenie
przekroczenia uprawnień,
Wojewoda Łódzki
Perswazja, ustalenia,
wytyczne
Wybory, populizm, decyzje,
kandydaci
Oskarżenie, brak konsekwencji, niedopełnienie
obowiązków
Władza, sprzeciw,
nieprawidłowości
Kampania wyborcza, obywatele, rywalizacja
Prasa, polityka, cenzura
Administracja, prawo,
topole

Władze, schronisko,
znieczulica
Prezydent Miasta Zgierza,
budżet, zaniedbania
Władza, uprawnienia, błędy,
niekompetencja
Wybory, wyniki, przepisy

A.B.
Andrzej Zając
lis-05

Henryk Urbanowski
Henryk Urbanowski
Henryk Urbanowski
Henryk Urbanowski

gru-05

Czy zastępca rządzi
w szkole nieprawnie
Panu prezydentowi
i rządzącym pod
rozwagę
Nowy znak
ostrzegawczy
Bezradni radni
Jakie urząd, takie
drzewka
Przypadek czy perfidna
manipulacja

Andrzej Łaszczewski

Powyborcze refleksje !

Andrzej Łaszczewski

Głową w mur

J.F.K.

Kogo dotyczy prawo i
sprawiedliwość !

Andrzej Łaszczewski

Polemika
Szopka Noworoczna napisana "kolcami jeża"

Mirosław Kolenda

Inne spojrzenie

Henryk Urbanowski
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Nepotyzm, sankcje, decyzje

Przestroga, samorząd, kompetencje
Sesja Rady Miasta, ataki
na prasę
Bezprawie, prezydent, niezadowolenie mieszkańców
Władza, krytyka, ekologia

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza, mieszkańcy,
pytania
Wyniki wyborów,
zwycięzcy, elektorat
Budżet miejski, brak
zezwolenia, łamanie prawa
Sesja Rady Miasta, pytania,
brak odpowiedzi
Taryfy, władza, jawność
Bezkarność, samowola,
niekompetencja
Sprawozdanie, budżet,
władza

Wykaz 8. Zbiór artykułów z roku 2006 dotyczące problematyki
społeczno-politycznej
Nr
wydania
sty-06

Autor

Jerzy Ogrodowczyk

Pytania do prezydenta

Mirosław Kolenda

Wspólny problem

Mirosław Kolenda

Mirosław Kolenda
Andrzej Zając

Jerzy Frankiewicz
lut-06

J.F.K.

Henryk Urbanowski

Andrzej Łaszczewski
Bezpartyjny i niestowarzyszony
Jerzy Frankiewicz

mar-06

Jerzy Frankiewicz

Mirosław Kolenda
Mirosław Kolenda

kwi-06

Nazwa artykułu

Andrzej Łaszczewski
Jerzy Frankiewicz
Jerzy Frankiewicz

Inne spojrzenie cz.2

Czyżby początek
kampanii wyborczej
"W samo południe"
A po nas, to choćby
potop
Czy w Zgierzu objawił
się Prorok ?
"Mędrzec ze Wschodu"
czy Judasz
To się musi udać !
"SOSiK" po zgiersku
Niewiedza, upór czy….
Czy aby nie za późno ?!
Czyj problem
- wszystkich, tylko nie
radnych ?
"Najgorszym
panującym jest taki,
który nie panuje nad
sobą"
Wspólny problem - cz. 3
Sukces czy manipulacja?
Dobrze o Prezydencie

Andrzej Zając

Karuzela, karuzela …

Henryk Urbanowski

Zimowe Refleksje

Andrzej Zając

Tramwaj Regionalny
c.d.
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Słowa kluczowe

Dobro wspólne, szkoła,
władza
Zgierski tramwaj regionalny, władza, wydatki
Porządek, ustawa,
kompetencje
Wybory, budżet, uchwała
Stowarzyszenie, pomoc,
mieszkańcy

Obietnice przedwyborcze,
rzeczywistość, mieszkańcy
Prezydent, obowiązki,
inicjatywa
Brak porozumienia,
autorytet, prezydent
Mieszkańcy, oczekiwania,
polityka
Niezgoda, wybory,
frekwencja

Samorząd, prawo,
kompetencje
Samorząd, bezpieczeństwo,
mieszkańcy
Komplikacje, radni, projekt
uchwały
Sesja Rady Miasta, zaniedbania, emocje

Gmina, samorząd, uchwała

Bezrobocie, samorząd osiągnięcia
Pochwała, władza, działania
Stanowisko, konkurencja,
władza
Budżet, przedsięwzięcie,
komunikacja
Sesja Rady Miasta, statut,
rozwiązanie

maj-06

Jerzy Frankiewicz

Henryk Urbanowski
Henryk Urbanowski
Henryk Urbanowski
Andrzej Zając

cze-06

J.F.K.

Jerzy Frankiewicz

Henryk Urbanowski
Redakcja

lip-sier
06

Andrzej Zając

Jerzy Frankiewicz

Fiki miki

Jerzy Frankiewicz

Urzędnicza beztroska

Henryk Urbanowski

Lipne lipy

Henryk Urbanowski
Andrzej Łaszczewski
wrz-06

Przeprosiny, sprostowanie,
władza
decyzje, politycy,
Wolnomyśliciel
mieszkańcy
Przewidywania, dyskusja,
Sennik zgierski
władza
Prezydent, działania,
Pochwała Prezydenta
zadowolenie
Niekompetencje,
Tokowanie muchy
manipulacja, władza
Polityka, niespełnione
Rozrywkowy Naczelnik
oczekiwania, rozwój
Władza, partie, niewłaściwe
Nie wie prawica
zarządzanie, nie znajomość
prawa
Załamany prezydent
Stagnacja, zaniedbanie,
i łamiący się radni
obojętność, kultura
Wybory, wizerunek,
Prawda czy fałsz ?
kandydaci
Udawanie "świętego",
Działania, naprawa, przyczy kłopoty
szłość, kandydat
z pamięcią ?
Mea culpa

Krystyna Laskowska
Jerzy Frankiewicz
Jerzy Frankiewicz

Henryk Urbanowski
Henryk Urbanowski
Dota

Redakcja

Moja błękitna
szczoteczka

Ciemnogród
Park czy kpina ?
Pożegnanie Lata czy
Piknik Wyborczy ?
Prawda czy fałsz ?
Czekanie na cud
Rozpad zgierskiego
zespołu "Ich Troje"
Obiecanki cacanki !
I co dalej ?
Wspólnie zadecydujemy o Zgierzu ?
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Władza, strategia, obietnica
Samorząd, niezadowolenie,
społeczeństwo, decyzja
Aktywność obywateli, władza, działanie
Obietnice, bezprawie,
konsekwencje
Niedopatrzenia,
niekompetencje, politycy
Samorząd, konstytucja,
prawo, inicjatywa
Piknik, wybory,
nieuczciwość
Korupcja, likwidacja,
działania
Zmiany, władza, działania,
oczekiwania
Rozpad, polityka, zmiany
Wybory, bezsilność,
kampania

Ogłoszenia wyborcze,
krytyka, nieprawidłowości

paź-06

Redakcja

Komitet Wyborczy
wyborców "Gazety
bez Cenzury"

Henryk Urbanowski
Henryk Urbanowski
Henryk Urbanowski
Andrzej Zając

Jerzy Frankiewicz
lis-06

Jerzy Frankiewicz
Jerzy Frankiewicz
Jerzy Frankiewicz

Henryk Urbanowski
Henryk Urbanowski
Henryk Urbanowski

Andrzej Łaszczewski
Andrzej Zając

gru-06

Andrzej Zając
Doty
Doty

Henryk Urbanowski

Kalendarz wyborczy
i "Oni"
Dlaczego sami ?
Wybieramy "kadrę"
radnych
Duel egzotyczny
Zgłosił się bz
wezwania
Lubię rozmawiać
z ludźmi
"Nie" - dla partii
politycznych
Grupy wyborcze czy
wyborcze cwaniactwo?
Prezydenckie "Granie
na nosie"

Prezydent, radni, wybory,
przyszłość
Ordynacja wyborcza,
kontrowersja, łamanie
przepisów, koalicja
Wybory, porównanie,
kandydaci
Kandydaci, rywalizacja,
poparcie
Prezydent, działania,
nadgorliwość

Szansa, wybory aktywność

Partie polityczne, prawo,
obowiązki
Nieprawidłowości,
samorząd, wybory
Prezydent, niezadowolenie,
mieszkańcy
Budżet, kampania
Kto za to zapłaci ?
wyborcza, mieszkańcy
Partie, działania władzy,
Warto było czekać
refleksje
Cisza wyborcza po
Wybory, nieuczciwość,
zgiersku
wybory, kandydaci
Choroby prezydentów Sukces, porażka, prezydent
Wybory, mieszkańcy,
Bogactwo urodzaju
mandaty
Łamanie prawa, urzędnicy,
"Wyrobnicy"
promocja
Wybory, obietnice, zaufanie,
Karciane sztuki
mieszkańcy
Mieszkańcy, nowe władze,
Po - wyborcza refleksja
rokowania
Samorząd, działania,
Co z tym Zgierzem ?
powyborcze problemy
Wszyscy chcą być
Hasła wyborcze, wybory,
bliżej
kandydaci, polityka
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Wykaz 9. Zbiór artykułów z roku 2007 dotyczące problematyki
społeczno-politycznej
Nr
Autor
Nazwa artykułu
Słowa kluczowe
wydania
sty-07
Doty
Łapu capu
Kontrola, władza, media
Henryk Urbanowski

lut-07

mar-07

kwi-07

maj-07

cze-07

wrz-07

Zmiany terminów

Likwidacja, święta, władza
Podsumowanie, politycy,
Henryk Urbanowski
Wydarzenia roku
działania
Jerzy Frankiewicz
Falstart na starcie
Prezydent, budżet, uchwała
Nowy prezes - stare naNiekompetencja,
Jerzy Frankiewicz
wyki
przygotowania, mieszkańcy
numer niedostępny
numer niedostępny
numer niedostępny
Stowarzyszenie
Politycy, uchwały, projekty,
Beznadzieja ciąg dalszy
Obywatelskie
Komisja Europejska
Obietnice, obietnice,
Obietnice przedwyborcze,
Mirosław Kolenda
obietnice …
kandydaci, rzetelność
Opozycja pilnie poszuki- Sesja Rady Miasta, koalicja,
Henryk Urbanowski
wana
wspólnota
"Szpila"
My hołota?
PRL, premier, socjalizm
To wszystko przewidziaPrzyszłość, politycy,
Henryk Urbanowski
łem
wybory
"Szpila"
Na chłopski rozum
Ustawa, sejm, symbole
Projekt, Fundusz Spójności,
Redakcja
Miało być
inwestycje, władza
Bezrobocie, przedsiębiorDoty
Statystyka …
stwa, budżet, samorząd
Mieszkańcy, pytania, inweAndrzej Łaszczewski
Po ludzku
stycja, władza
Sondaże przedwyborcze,
Henryk Urbanowski
Dylematy wyborców
kandydaci, oczekiwania
Strategia, stosunki międzyHenryk Urbanowski Miłość Wielkiego Brata
narodowe, pomoc
Mała pochwała władz
Henryk Urbanowski
Działania, porządek, ład
Zgierza
Władza, obowiązki,
Jerzy Frankiewicz
Grochem o ścianę !
oczekiwania
Co jest grane ?
Plan inwestycyjny, budżet,
Redakcja
Czyli Pozoracja
projekt, Rada Miasta
Mirosław Kolenda
Opowiedz mi dziadku …
Opłaty, gmina, obrady
Czym jest inicjatywa na
Rozwój, ul. Długa, zaangaMirosław Kolenda
rzecz ulicy Długiej
żowanie, aktywność
Monotematycznie…
Doty
(może wreszcie to do
Gmina, porządek, czystość
kogoś przemówi)
Paranoja polityczna
"Szpila"
Wybór, kandydaci, kryzys
i teatr absurdu
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Andrzej Łaszczewski

Widziane z tarasu

Jerzy Frankiewicz

Władza to potrafi

Henryk Urbanowski

paź-07

Henryk Urbanowski
Jerzy Frankiewicz
Jerzy Frankiewicz

Andrzej Łaszczewski

lis-07

Andrzej Zając

Jerzy Frankiewicz

Henryk Urbanowski

Największe osiągnięcia
rządu PiSu
Prawdziwe oblicze
M. Matuszewskiego
Ważne zmiany dla
członków spółdzielni
mieszkaniowych
Strona 13 a beztroska
radnych
Myślenie popłaca
A czasu coraz mniej
Co zasłonić a odsłonić
w Zgierzu
Folwark zwierzęcy
i ptasia koalicja
Wygrała Polska
Podwyżka cen wody
i ścieków

Niezgoda, trudna rzeczywistość, zmiany
Problemy, bezrobocie, obciążenie
Partia, sukcesy, zmiany

Sylwetka polityka, osąd,
działania
Przepisy, mieszkańcy,
zmiany

Samowola, radni, budżet

Niedbałość, awaria, telewizja STVK "Centrum",
władze
Obietnice wyborcze,
obowiązki, politycy
Samorząd, decyzje, media

Koalicja, zasady, partie
polityczne
Henryk Urbanowski
Zwycięstwo, partie, wybory
Rada Miasta, uchwała, cena,
Mirosław Kolenda
obrady
Sesja Rady Miasta, obrady,
Henryk Urbanowski Zdarzyło się w Zgierzu …
zmiany, projekt
Punkt widzenia a miejsce
Radni, uchwała, projekt,
Andrzej Łaszczewski
siedzenia
taryfy
Przepraszam
Prezydent RP, przeprosiny,
"Szpila"
Prezydenta
krytyka
Prezydent Zgierza, plan
Jerzy Frankiewicz
Tytani czy … ?
inwestycyjny, decyzja
Henryk Urbanowski

gru-07

Idę strajkować

Przedsięwzięcie,
inwestycja, inicjatywy
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Wykaz 10. Zbiór artykułów z roku 2008 dotyczące problematyki
społeczno-politycznej
Nr
Autor
Nazwa artykułu
Słowa kluczowe
wydania
Oszczędzanie czy obłuBudżet, zadłużenie,
sty-08
Jerzy Frankiewicz
da rządzących
priorytety, samorząd
Koniec gry
Uchwała budżetowa,
Mirosław Kolenda
w chowanego
głosowanie, Rada Miasta
Andrzej
A oni ciągle gonią
Działalność, władza, pozory
Łaszczewski
Aktywność, rozwój, problelut-08 Henryk Urbanowski Dokąd zmierza Zgierz ?
my, władza, rozwiązania
Sesja Rady Miasta, termin,
Mój Ci "ustawowy terHenryk Urbanowski
ustawa, społeczeństwo,
minie"
obywatele
Problemy, władza, życie
Doty
Śmiać się czy płakać ?
miasta
"Nocna zmiana"
Modyfikacja, zarząd,
Jerzy Frankiewicz
w Zgierzu
wyjaśnienie
mar-08 Henryk Urbanowski
Urząd zakupi jacht ?
Samorząd, inicjatywa, rozwój
Nowy, kontrowersyjny
Podatek, samorząd,
Henryk Urbanowski
podatek zgierski
mieszkańcy, zmiany
Co robi Prezydent
prezydent, działalność,
Redakcja
Sokół?
zarządzenia
Samorząd, mieszkania koByły obiecanki … a co
kwi-08
Jerzy Frankiewicz
munalne, społeczność
jest ?
lokalna
Spółdzielczy śmiech na Ustawa, spółdzielnia mieszJerzy Frankiewicz
Sali
kaniowa, rada nadzorcza
Władza, problem, działanie,
Andrzej Zając
Pieskie życie
rozwiązanie
Oświadczenia majątkowe,
maj-08
Redakcja
Dochody radnych
funkcje publiczne, społeczność lokalna
Ostatni bastion
Komunizm, władza,
"Szpila"
komunizmu
przeszłość
Grzechy Rady Miasta
Obietnice, bezradność
cze-08 Henryk Urbanowski
Zgierza
niekompetencja
Współpraca, aktywność
Silne jednostki
Henryk Urbanowski
obywatelska, społeczność
pomocnicze
lokalna
Spółdzielcze prawo
Niesprawiedliwość, władze
Efka
i bezprawie
spółdzielcze, mieszkańcy
Andrzej ŁaszczewParowanie czy kurczeBudżet, straty, kryzys
ski
nie ?
Niewywiązywanie się z oboAndrzej Łaszczewwrz-08
Co z Was pozostało ?
wiązków, komplikacje,
ski
samorząd
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Nareszcie Ktoś
to zobaczył
Czy Prezydent Sokół wie
Mirosław Kolenda ? Czy jego zastępca robi
co chce ?
Pechowy Prezydent
Henryk Urbanowski
Zgierza
Mirosław Kolenda
Półmetek
Zdzisław Sobczak

paź-08

Jerzy Frankiewicz

lis-08

gru-08

Efka

Andrzej
Łaszczewski

Andrzej
Łaszczewski
Jerzy Frankiewicz
Andrzej
Łaszczewski

Mirosław Kolenda

Henryk Urbanowski
Henryk Urbanowski

A miało być tak dobrze
Idzie stare
Gazeta bez Cenzury
a społeczeństwo
obywatelskie
Wydatki 2007
Piaskiem po oczach
Pijar po zgiersku
Debata

Zgierska szopka noworoczna
Andrzejkowe wróżby
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Interpelacja, dochody,
samorząd

Samowola, podejrzenia,
straty

Komplikacje, Prezydent
Miasta, mieszkańcy
Kadencja, debata, prezydent
Skargi, prezydent,
mieszkańcy utrudnienia
Zmiany, spółdzielnia
mieszkaniowa, kierownictwo
Społeczeństwo, aktywność,
interesy ogółu

Wydatki, administracja samorządowa, działalność
Budżet, władza, deficyt
Wizerunek, samorząd,
mieszkańcy
Telewizja, samorząd,
podsumowanie
Samorząd, nieprawidłowości,
społeczność lokalna
Przyszłość, rokowania,
samorząd

ZAŁĄCZNIK 1. Rozmowa z Anną Gabarą, Redaktorem Wydania
„Gazety bez Cenzury” przeprowadzona przez
Annę Pomiankowską-Wronkę
z dn. 21.03.2015 r.
Jaki cel przyświecał powstaniu „Gazety bez Cenzury” i z czyjej inicjatywy czasopismo powstało?
Twórcy Stowarzyszenia Obywatelskiego zakładali, że będzie ono prowadzić
działalność wydawniczą. Jest o tym mowa w statucie organizacji. Miał być to
główny sposób realizacji celów m. in. działania na rzecz ochrony środowiska,
upowszechniania kultury i sportu regionalnego, wspierania rozwoju samorządności oraz inicjatyw gospodarczych i społecznych, upowszechniania
wiedzy o Unii Europejskiej.
„Gazeta bez Cenzury’ jest gazetą utrzymującą się głównie z wpływów
z reklam. Czy surowe oceny zamieszczane na jej łamach maja wpływ
na liczbę reklamodawców?
Istotna raczej była systematyczność i częstotliwość ukazywania się gazety
oraz cena ogłoszenia. Zamieszczały je również krytykowane osoby, np. Wiceprezydent Miasta Zgierza.
Czy społeczność lokalna aktywnie uczestniczy w tworzeniu „Gazety
bez Cenzury”, czy jest raczej bierna?
Społeczność lokalna nie bierze czynnego udziału w tworzeniu "Gazety bez
cenzury". Nie odnotowywano w ostatnim czasie komentarzy ani próśb o rozszerzenie czy poruszenie konkretnych tematów. Nastawienie mieszkańców
wydaje się raczej roszczeniowe. Chętnie po nią sięgają, kiedy się ukaże. Sami
nie nadsyłają materiałów. Mało ich interesuje działanie na rzecz ogółu.
W sprawach prywatnych - zgłaszają je i oczekują interwencji dziennikarzy.
Jak wysoka jest aktywność społeczności lokalnej?
Aktywność społeczności się zwiększa w przypadku sytuacji, kiedy sprawa
dotyczy rejonu miasta, gdzie są lokalni działacze. Często skupiają się oni
w radach osiedli. To oni motywują pozostałych do działań. Tak było w przypadku spalarni odpadów niebezpiecznych. Zupełnie inaczej - z mniejszym
zainteresowaniem zgierzanie zareagowali, gdy chodziło o wypełnianie ankiet dotyczących przyspieszenia budowy obwodnicy S14, chociaż przecież jest
to duży problem wszystkich mieszkańców.
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Widoczne jest zaangażowanie redakcji w sprawy dotyczące rozwoju
środowiska lokalnego. Czy interwencja redakcji „Gazety bez Cenzury”
przyniosła kiedyś namacalne efekty w postaci zmiany postaw lokalnego samorządu?
Gazeta zwykle nie występowała jako jedyna w konkretnych sprawach. Tematy podejmowali również radni, konkretni mieszkańcy, inne media (np. lokalna telewizja). Należy jednak stwierdzić, że w ostatnich latach odbyły się społeczne konsultacje w sprawie zatwierdzenia planu ochrony środowiska na
lata 2014 - 2020 i nie został on uchwalony w przedstawionej formie przez
Radę Miasta Zgierza, zorganizowano konsultacje społeczne związane z likwidacją straży miejskiej. Mieszkańcy zadecydowali, że jest potrzebna i nadal funkcjonuje. Władze miasta kontrolowały i zabezpieczały zamknięte wysypisko, gdzie nadal wyrzucano śmieci. Można więc stwierdzić, że "Gazeta
bez cenzury" ma jakiś wpływ na decyzje podejmowane przez władze Zgierza.
Liczą się one również z tym, że w przypadku nieprawidłowości zostaną one
wyciągnięte na światło dzienne.
Jakie cele programowe są dla twórców „Gazety bez Cenzury” priorytetem? Które z wyznawanych wartości uważają za najważniejsze? Co
wpływa na dobór tematów pojawiających się na łamach pisma?
W trakcie kampanii wyborczych „Gazeta bez Cenzury” stanowi dla
społeczeństwa niezwykle ważne źródło informacji o poczynaniach
władzy. Z czego wynika niepokorny charakter gazety wyróżniającej
się na tle innych gazet lokalnych?
Stowarzyszenie jako organizacja dąży do propagowania społeczeństwa obywatelskiego. Jego członkowie uważają, że należy zwiększać wpływ mieszkańców na decyzje, które dotyczą ich miasta, gospodarki i ochrony środowiska
na terenie powiatu zgierskiego, czy kierunki rozwoju. Ma służyć temu z jednej strony dostarczanie wiedzy a z drugiej prowokowanie do działania. Osoby, które ją tworzyły i tworzą nie są bezpośrednio zależne od przedstawicieli
władz miasta.
Na jakie informacje społeczność lokalna odczuwa największe zapotrzebowanie?
Wydaje się, że największe zainteresowanie wzbudzają sensacyjne doniesienia
o przekrętach, nielegalnych przedsięwzięciach, koligacjach. Mieszkańcy
chętnie oglądają samych siebie w gazecie.
Jak liczny jest zespół redakcyjny? Czy od początku istnienia pisma,
skład zespołu uległ zmianie?
Zespół redakcyjny liczy trzy osoby i trzy dość systematycznie współpracujące.
Od początku istnienia pisma wymieniła się połowa z nich.
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STRESZCZENIE
Tematem niniejszej monografii jest próba scharakteryzowania czasopism
lokalnych o charakterze społeczno-politycznym na przykładzie "Gazety bez
Cenzury". Jako pismo samofinansujące się i utrzymujące jedynie z wpływów z reklam jest ono pozbawione nacisków ze strony władzy. Już na samym wstępie redaktor naczelny określił jego program podkreślając wolność od wpływów środowiska zewnętrznego, szczególnie sfery oddziaływania o zabarwieniu politycznym. Już sam tytuł jest swoistym manifestem
idei głoszonych przez zespół redakcyjny.
Tematy poruszane na łamach "Gazety bez Cenzury" mają na celu
zaspokajanie potrzeb informacyjnych społeczności aglomeracji łódzkiej
i zachęcanie jej do uczestnictwa w życiu obywatelskim regionu. Promowanie aktywnej postawy wśród mieszkańców realizuje się poprzez zastosowanie zwrotów służących podkreśleniu tożsamości redakcji z poruszanymi
problemami oraz licznymi apelami skierowanymi do jednostek społecznych. Partycypacja w zakresie decyzji podejmowanych przez lokalnych
samorząd zwiększa świadomość mieszkańców i daje im szansę na ukształtowanie postaw i modyfikację głoszonych poglądów.
Dogłębna analiza treści analizowanego czasopisma pozwoliła wyłonić spośród całości publikacji, wątki o charakterze dominującym. Zauważalna jest przewaga artykułów o zawartości społeczno-politycznej. Wynika
to z faktu, że polityka jest dziedziną rzutująca na jakość życia codziennego
jednostek. Niespełnione oczekiwania prowadza do wzrostu frustracji i napięcia społecznego, co wpływa negatywnie na interakcje międzyludzkie Ich
uzupełnienie stanowi problematyka kulturalna, która jest ściśle związana
z pierwiastkiem społecznym, a nierzadko procesami życia politycznego
determinującego kształtowanie czynników kulturotwórczych.
Aby usystematyzować treści autorka podzieliła prace na 3 części.
Pierwsza z nich stanowi swoiste wprowadzenie do tematu mediów lokalnych. Mnogość definicji poświęconych temu pojęciu sprawiła, że uporządkowano je, by wykrystalizować jego cechy charakterystyczne majce wpływ
na rozwój dalszej części pracy. Omówienie funkcji pras lokalnej wyjaśniło
podstawy jej funkcjonowania jej funkcjonowania. Część przypisanych jej
ról zostało szerzej opisanych w rozdziałach poświęconych problematyce
społeczno-politycznej i kulturalnej. Na tym etapie zaprezentowano także
krótki zarys omawianego pisma, mający na celu przybliżenie jednostki badań.
Drugi rozdział odzwierciedla problematykę społeczno-polityczną
poruszaną na łamach "Gazety bez Cenzury". Zagadnienia polityczne tak
bardzo splatają się z wątkami społecznymi, ze niezwykle trudne byłoby
oddzielenie ich od siebie. W tym przypadku można mówić o realizacji za140

równo funkcji informacyjno-kontrolnej, jak i aktywizującej. Autorka
wspomina również o tym, ze czasopisma lokalne o tematyce społecznopolitycznej strzegą poszanowania zasad etycznych na różnych płaszczyznach, przybliżają społeczności lokalnej przysługujące jej prawa i nawołują
do wypełniania obywatelskich obowiązków.
Ostatnia część pracy porusza problemy natury kulturalnej. Choć
iluzorycznie tematyka ta jest daleka od aspektów społeczno-politycznych,
autorka udowodniła związek pomiędzy nimi. Kultura jest obecna na każdym etapie życia człowieka i przez swój fundamentalny charakter jest podstawą innych obszarów ludzkiej egzystencji.
Problematyka podjęta przez autorkę niniejszej pracy oddaje charakter czasopism lokalnych podejmujących tematykę społeczno-polityczną,
a omówione zagadnienia składają się na całościowy obraz zjawiska umiejscawiając go na tle innych czasopism o tym charakterze.
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SUMMARY
The subject of this study is to characterize the socio-political local magazines leading by example the „Gazeta bez Cenzury". As the magazine is selffinanced and sustained only from advertising revenue it is devoid of pressure from the authorities. At the very beginning the editor in chief emphasized its freedom from the influence of the external environment, particularly politically oriented. The name of the magazine itself is a kind of manifesto of the ideas shared by the editorial staff.
The topics discussed in „Gazeta bez Cenzury" are aimed at meeting
the information needs of Lodz agglomeration community and encouraging
it to participate in the civic life of the region. Promoting the active attitude
among residents is carried out through the use of phrases that emphasize
the identity of the editorial board with the problems raised and numerous
appeals addressed to social entities. Participation in decisions making by
local government increases the awareness of citizens and gives them
a chance to shape attitudes and to modify their views.
An in-depth analysis of the contents of the magazine showed dominant topics. There is a noticeable predominance of articles on sociopolitical content. This is due to the fact that politics is a field that has a huge
impact on the quality of daily life of individuals. Unmet expectations lead to
increased frustration and social tension, which affects negatively on human
interaction. Complementing them are cultural issues, which are closely
linked to the social element, and also political processes that are often determining factors of culture-shaping.
To systematize the content the author has divided the work into
3 parts. The first is an introduction to local media. A multitude of definitions devoted to this concept, required for selection of its characteristics
that are affecting rest of the work. Overview of the local press explained
the basis of its operations. Part of its roles have been described in more
detail in the chapters devoted to the socio-political and cultural problems.
At this stage, a brief outline of analyzed magazine was presented.
The second section reflects the socio-political issues raised by
„Gazeta bez Cenzury". Political issues are so intertwined with the social
threads that it would be extremely difficult to separate them from each
other. In this case, you can talk about the implementation of both: information and control functions, as well as encouraging the citizens to become
more active. The author also shows that the local socio-political magazines
champion the respect for ethical principles in various areas, make the local
community more aware of its rights and call for the fulfillment of civic duties.
142

The last part of the work tackles the problems of a cultural nature.
Although on the first glance the subject is far from socio-political topics, the
author demonstrated the relationship between them. Culture is present at
every stage of human life and by its fundamental nature is the basis for
other areas of human existence.
This work reflects on the character of local magazines that write
about socio-political issues. The topics which were analyzed create a comprehensive picture of the phenomenon, and its position among other magazines of this nature.
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