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Czy media regionalne są dobrym strażnikiem demokracji? 

Przegląd problemów dla debaty oksfordzkiej 

 

Kryzys czy ewolucja 

Media regionalne w Polsce od kilku lat przeżywają poważny kryzys, który objawia się z m n i e j s z e n i e m  
t y t u ł ó w  prasy regionalnej, m n i e j s z ą  i l o ś c i ą  stacji radiowych i telewizyjnych, także tych nadających tylko w 

przestrzeni Internetu. Jedyny wyjątek to portale lokalne, związane jednak głównie z władzą samorządową, rzadko 

kiedy czysto informacyjne lub publicystyczne. Ciekawą nową formą swoistej publicystyki regionalnej s ą  b l o g i  

a u t o r s k i e , poświęcone tylko w pewnej części tematyce lokalnej, regionalnej. Nastąpił spadek znaczenia mediów 

regionalnych, co może wpływać na stan demokracji deliberatywnej i w tym względzie Polska została odnotowuje 

regres w stosunku do znaczenia mediów regionalnych na zachodzie Europy. Przykładowo w 1997 roku w 

województwie zachodniopomorskim działo 11 rozgłośni lokalnych, w tym 4 w samym Szczecinie. Obecnie na tym 

rynku n i e  m a  a n i  j e d n e j  samodzielnej rozgłośni lokalnej, wszystkie istniejące stały się częścią sieci 

ogólnopolskich, nie emitują programów lokalnych, a jedynie wymagane koncesjami ich niezbędne „cząstki”.  

Dziennikarze mediów regionalnych są zazwyczaj bardzo nisko opłacani, gazety które jeszcze 5 lat temu były 
tabloidami średniego rynku (middle-market), dziś zorientowały się na rynku dolnym, na mniej wymagających 

czytelnikach. Normą jest opieranie nawet całych redakcji na dziennikarzach bez doświadczenia, normą jest wysoka 

rotacja personelu. Model biznesowy wielu redakcji oparty jest na maksymalnie l i c z n y m  z a t r u d n i a n i u  

s t a ż y s t ó w , praktykantów, studentów, celem zmniejszenia kosztów redagowania. Takie podejście z pewnością nie 

wzmacnia pozycji mediów, n i e  b u d u j e  i c h  n i e z a l e ż n o ś c i  od jakiejkolwiek władzy, w tym samorządowej.  

Kto finansuje media regionalne? 

Wspomniany powyżej kryzys wytłumaczyć można sytuacją rynkową. Media regionalne nie są w stanie utrzymać się 

na rynku ekonomicznym przy zasięgu tylko ograniczonym do stosunkowo wąskiego terytorium. Stąd proces 

przejmowania poszczególnych tytułów lub rozgłośni przez dużych makroregionalnych, ogólnopolskich inwestorów, 

najczęściej mocno już osadzonych w świecie mediów. Taka sytuacja powoduje z jednej strony redukcję kosztów 
inwestora, zmniejszenie zespołów redakcyjnych, ilości wiadomości i programów poświęconych tematyce lokalnej, z 

drugiej przejęcie części, niekiedy zdecydowanie większej części łam lub programu przez tematykę ogólnopolską, 

uniwersalną, ponad regionalną. Okrojone z tożsamości, ale i lokalności media, c o r a z  r z a d z i e j  sięgają po tematy 

kontrowersyjne, polemiczne, będące np. krytyką lokalnych władz.  

Czy można wydawać media będąc w opozycji w stosunku do władz państwowych, samorządowych etc.? 

Poniżej dwa przypadki konfliktu dziennikarzy z przedstawicielami władzy lokalnej. To odmienne historie, pokazujące 

niejako dwie strony pozornego konfliktu.  

Żary. Oto krótka internetowa notka z Zielonej Góry (gazeta.pl. Zielona Góra) z 20 grudnia 2012 r. roku: Norberta 

Królika z „Gazety Regionalnej” z Żar, policja wyprowadziła z ratusza w kajdankach. – Burmistrz chciał mi pokazać 

żebym nie podskakiwał – mówi dziennikarz. Burmistrz: – Moich strażników nazwał burakami, a mnie nęka. 

Redaktor Norbert Królik: kiedy wynosił mnie strażnik…uderzyłem głową o drzwi i nogą o futrynę. Z wypowiedzi 

burmistrza Wacława Maciuszonka: Królik „organizował na niego nagonkę”. Biega za nim z aparatem, nagrywa na 

ulicy. – Na meczu strzela mi zdjęcia albo zakrada się do urzędu i kręci filmy. Człowiek nie może nawet spokojnie pójść 

do toalety. Jesteśmy zaszczuci. 

Sprawa zaczęła się od wizyty dziennikarza w Urzędzie Miasta. „Ku mojemu zdziwieniu na ogólnodostępnym 

korytarzu, oprócz mebli leżały jeszcze sterty w żaden sposób niezabezpieczonych dokumentów urzędowych” – 

powiedział dziennikarz w rozmowie z W24.  Jednak, jeśli dziennikarz mówi prawdę, dokumenty te powinny być 

zabezpieczone, pochowane, a red. Królik zaproszony na kawę, pochwalony za czujność i obywatelską postawę, a nie 

przeganiany, obsztorcowywany, a w końcu zakuty w kajdanki. Tymczasem burmistrz Wacław Maciuszonek i obecna 

także w tym miejscu sekretarz miasta Ewa Bortnik nie chcieli odpowiadać na pytania dziennikarza, dlaczego tak to się 
dzieje. Wezwano za to dwóch strażników straży miejskiej, którzy, opierającego się dziennikarza, siłą wyprowadzili z 

gabinetu i ulokowali w swojej dyżurce. Stamtąd wezwano policję, która dziennikarza wyprowadziła w kajdankach z 

ratusza i zawiozła na komendę. 

Problem ułożenia relacji między władzą (nie tylko w małych miejscowościach) i dziennikarzami (nie tylko prasy 

lokalnej) jest dzisiaj kwestią nadal bardzo trudną. Nie bez winy są zapewne niektórzy dziennikarze, ale też  wielu 
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burmistrzów, wójtów i prezydentów ma inklinacje do tzw. zamiatania pod dywan, ukrywania niemiłych dla siebie 

faktów itp. Nie do końca dociera do nich, że mają nie tylko dostarczać dziennikarzom informacje, ale też pomagać w 

zbieraniu informacji i opinii, interesujących lokalne społeczności. Nie jest to tylko przypadek burmistrza Żar, ale wielu 

innych – w całym kraju.  

Sprawa żarska miała swój ciąg dalszy. Postawiono mi trzy zarzuty – wyjawia Norbert Królik. – Wtargnięcia do 
gabinetu sekretarz Bortnik i nie reagowania na nakazy wyjścia, art. 193kk w związku z art. 57a paragraf 1 kk. 

Ubliżania strażnikom miejskim art. 226 par. 1 kk w związku z art. 57a par. 1 kk. Oraz ataku na strażnika i utrudniania 

działań art. 222 par. 1kk i art. 224 par.2 kk w związku z art. art. 57a par. 1 kk. 

Dziennikarzowi groziła 3-letnia odsiadka w więzieniu, ale strażnikom – jeśli sprawa zakończy się w sądzie na korzyść 

red. Królika – nawet 5 lat. Sprawa po sześciu miesiącach śledztwa została przez prokuraturę umorzona. Nie 

potwierdziły się zarzuty urzędników. Prokurator nie odniósł się jednak także do czynności, jakie czynili oni wobec 

dziennikarza. 

Police. Andrzej Marek jako redaktor naczelny „Wieści Polickich” w 2001 r. opisywał nieprawidłowości w Urzędzie 

Gminy w Policach w związku z zatrudnieniem Piotra M. na stanowisku Naczelnika Wydziału Promocji i Informacji UG 

w Policach. W publikacjach tych posługiwał się określeniami typu: „szantaż” oraz „partyjne szachy”. Zarzucał Piotrowi 
M. niekompetencję, oraz że został powołany na swoje stanowisko po znajomości. Twierdził także, iż M. zniechęca 

reklamodawców do współpracy z czasopismem redagowanym przez Andrzeja Marka. 

Piotr M. wystąpił do sądu z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko dziennikarzowi. Sąd Rejonowy w Szczecinie 

uznał, iż Andrzej Marek nie dochował obowiązku należytej staranności, nie sprawdził prawdziwości podanych 

informacji i przekroczył granice dopuszczalnej krytyki. Wyrokiem z dnia 8 listopada 2002 r. sąd wymierzył Andrzejowi 

Markowi karę trzech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i nakazał opublikować przeprosiny. 

Od tego wyroku Andrzej Marek wniósł apelację do Sądu Okręgowego w Szczecinie, który wyrokiem z listopada 2003 

r. podtrzymał zaskarżone rozstrzygnięcie.  Marek nie wykonał prawomocnego orzeczenia w części obejmującej 

publikację przeprosin. W związku z tym, postanowieniem z 6 lutego 2004 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie postanowił 

zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności. Zanim jednak skazany zaczął odbywać karę, sąd uwzględnił jego 
wniosek o odroczenie ze względu na stan zdrowia ciężarnej żony. W sprawie interweniował jeszcze Rzecznik Praw 

Obywatelskich, jednak Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 22 czerwca 2004 r. oddalił jego kasację jako 

bezzasadną. 

Wówczas sprawą zajął się Trybunał Konstytucyjny, który po raz drugi uchronił A. Marka od odbywania kary. W 

styczniu 2006 r. zdecydował bowiem o zastosowaniu na czas rozpoznania sprawy środka tymczasowego w postaci 

wstrzymania wykonania kary. Kilka miesięcy później TK rozpoznał inną sprawę, w której przedmiotem zaskarżenia 

były te same przepisy co objęte skargą konstytucyjną w sprawie A. Marka. W tej sytuacji, rozpoznanie skargi w 

sprawie A. Marka stało się bezprzedmiotowe i postanowieniem z 3 listopada 2006 r. Trybunał umorzył postępowanie 

w sprawie. W czerwcu 2007 r. dziennikarza ostatecznie ułaskawił Prezydent RP Lech Kaczyński. 

Andrzej Marek w związku z wydanym wyrokiem skazującym wystąpił ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, podnosząc w niej naruszenie art. 10 EKPC (prawa do wolności słowa). Skarżący podkreślił w nie przede 

wszystkim, iż zasądzona wobec niego sankcja była nieproporcjonalna do czynu, który miał popełnić. Ostatecznie 

ugodą zakończyło się postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka ze skargi dziennikarza Andrzeja 

Marka, skazanego przez szczecińskie sądy na 3 miesiące więzienia za publikacje prasowe. Strona polska przyznała, że 

doszło do naruszenia prawa do wolności słowa i zobowiązała się do zapłaty zadośćuczynienia 1,5 tys. euro. 

Pytany po 10 latach od opisanych wydarzeń o kondycję lokalnych mediów, Andrzej Marek wykazuje pesymistyczną 

ocenę sytuacji: - Media lokalne są na przegranej pozycji. Utrzymanie niezależności jest właściwie niemożliwe, może 

kilku ludzi jest naprawdę niezależnych. Może Tygodnik Podhalański, ale on już dawno nie jest prasą lokalną. 

Natomiast typowe lokalne gazety, niskonakładowe, nie dadzą sobie rady bez pieniędzy reklamodawców. Natomiast 

samorząd, czy jakiś inny duży sponsor zawsze zacznie takim pismem sterować. 

Jakie są podstawowe zadania mediów, w tym mediów regionalnych? 

-  f u n k c j a  i n f o r m a c y j n a  - podstawowe zadanie mediów lokalnych, sprowadzające się do dostarczania 

odbiorcom informacji dotyczących życia lokalnej społeczności oraz prezentowania najważniejszych zjawisk i tendencji 

z zakresu miejscowej rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej 

-  f u n k c j a  o p i n i o t w ó r c z a  – blisko powiązana z funkcją informacyjną, polega na kształtowaniu lokalnej opinii 

publicznej. Zadanie to w praktyce realizowana jest w trzech wymiarach: poprzez prezentowanie w mediach lokalnych 
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rozmaitych opinii dotyczących miejscowej rzeczywistości społecznej, poprzez stymulowanie odbiorców do 

wypracowania własnego stanowiska odnośnie poszczególnych problemów oraz poprzez stworzenie im forum dla 

wyrażania swoich poglądów, przez co odbiorcy mediów stają się pełnoprawnymi uczestnikami dialogu publicznego. 

-  f u n k c j a  k o n t r o l n a  – często towarzyszy wspomnianym powyżej zadaniom mediów lokalnych, przy czym 

można ją rozpatrywać w dwojakim zakresie. Rozumiana wąsko, oznacza monitorowanie działalności władzy 
samorządowej oraz innych instytucji publicznych. W ujęciu szerokim, obejmuje wszystkie działania zmierzające do 

wykrywania i nagłaśniania rozmaitych nieprawidłowości z zakresu lokalnego życia społecznego. 

-  f u n k c j a  s o c j a l i z a c y j n o - w y c h o w a w c z a  - jednym z jej elementów jest przekazywanie wartości, norm, 

poglądów i wzorców postępowania, które obowiązują w danej lokalnej społeczności i których przyswojenie jest 

niezbędne do pełnego uczestnictwa w jej życiu. Lokalne środki przekazu stanowią również instrument kontroli 

społecznej, ponieważ w swoim przekazie nagradzają za właściwe relacje jednostki ze środowiskiem oraz karzą za 

przyjmowanie postaw uznawanych za niewłaściwe. Ze względu na swoją zdolność do kształtowania i przekształcania 

świadomości odbiorców, media lokalne nie tylko utrwalają wartości, normy i wzory kulturowe akceptowane w danej 

społeczności, ale również dokonują ich twórczej weryfikacji poprzez inicjowanie procesów przemian społecznych, 

które w konsekwencji zmieniają standardy obowiązujące w danej społeczności. 

-  f u n k c j a  i n t e g r o w a n i a  s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n e j  - budowanie poczucia więzi członków lokalnej 

społeczności z ich „mała ojczyzną” oraz kształtowanie poczucia dumy z przynależności do niej. W praktyce zadanie to 

realizowane jest przez wspomniane już promowanie wspólnych dla danego środowiska wzorów, norm, ideałów i 

wartości. Media lokalne często podkreślają również odrębność i wyjątkowość charakteru danej społeczności, m. in. 

wspierając rozwój lokalnej kultury oraz kultywując miejscowe tradycje i zwyczaje. W obrębie tej funkcji mieści się 

także budowanie poczucia solidarności członków lokalnej społeczności wobec problemów tak miejscowych, jak i 

zewnętrznych (spoza obszaru lokalnego). 

-  f u n k c j a  p r o m o w a n i a  i n i c j a t y w  l o k a l n y c h  - jej istotę stanowi motywowanie odbiorców mediów 

lokalnych nie tylko do zainteresowania się problemami miejscowej rzeczywistości społecznej i zajęcia wobec nich 

stanowiska, ale również do aktywnego włączenia się w ich rozwiązywanie. Media lokalne często nie ograniczają się 
wyłącznie do zachęcenia czytelników do działania, ale same występują z konkretnymi inicjatywami lokalnymi, dla 

których szukają poparcia wśród swoich odbiorców. 

-  f u n k c j a  r o z r y w k o w a  – dostarczanie czytelnikom szeroko pojmowanej rozrywki. 

-  f u n k c j a  r e k l a m o w o - o g ł o s z e n i o w a  - zapewnianie możliwości zamieszczania komunikatów przez 

podmioty lokalnego życia publicznego, takie jak miejscowe przedsiębiorstwa, fundacje i organizacje czy lokalne 

władze. 

Jak media regionalne mogą strzec demokracji? 

Odpowiedź wydaje się prosta – poprzez własną niezależność finansową wydawca mediów jest zainteresowany 

systematycznym podnoszeniem jakości życia na terytorium, na którym nadaje jego medium. Dla tego celu zatrudnia 

najlepszych dostępnych na rynku dziennikarzy, którzy z kolei z tych samych powodów jak powyżej, przypatrują się 
lokalnej demokracji, na ile dobrze ona funkcjonuje.  

Warsztatowo cele te można osiągać poprzez: 

- wiadomości 

- reportaże 

- publicystykę 

- sondy uliczne wśród mieszkańców 

Media na straży zasad demokracji czy manipulowanie opinią publiczną? 

Paradoksalnie, ale to właśnie dziennikarze pracujący w mediach regionalnych mogą być władcami dusz i mogą mieć 

wpływ na to, kto zostanie wybrany burmistrzem czy radnym. Trzeba przypomnieć, że wiele miast jest rządzonych 

przez tą samą osobę od kilkunastu lat (a zdarzają się przypadki, że jeszcze od poprzedniego ustroju), powstaje lokalny 
układ władzy, którego nie da się rozbić. Burmistrz (prezydent) ze swoim środowiskiem kontroluje największe firmy, 

trzyma wszystkich w kieszeni, a opozycja jest za słaba i rozbita. Ludziom brakuje świadomości, że może i powinno być 

lepiej. Bo lokalne media nie zwracają uwagi na nieprawidłowości władzy.  



 4

Na lokalnym poziomie między mediami a władzą powstaje symbioza, która przynosi korzyści obu stronom. Ale to gra 

o sumie zerowej, więc ktoś musi tracić – tym kimś jest lokalna społeczność. Transakcja jest prosta: lokalny 

dziennikarz przymyka oko na potknięcia czy bezczynność władzy. Zajmuje się jedynie drobnymi sprawami, takimi jak 

dziura w drodze, która dzięki bohaterskiej interwencji burmistrza zostaje naprawiona. W zamian dostaje kroplówkę 

w postaci ogłoszeń urzędu miasta i samorządowych spółek. Poza tym to on pierwszy wie o nowych decyzjach, które 
zapadły w zaciszu gabinetu. W dobie Internetu taka informacja jest na wagę złota. 

Ale tak naprawdę Internet poprawia pluralizm mediów lokalnych. – Wiem z rozmów z lokalnymi dziennikarzami, że 

dużo łatwiej utrzymać medium internetowe – mówi Katarzyna Dzieniszewska-Naroska, ekspert od mediów lokalnych 

z Instytutu Spraw Publicznych. – Powstają nie tylko portale internetowe, ale także radia i telewizje. Chociaż trzeba 

pamiętać, że dla ludzi po 40. czy 50. roku życia nie ma innej alternatywy jak media drukowane. Co więcej, internet 

ma już stosunkowo długą tradycję, więc widać pewne trendy: popularność tracą fora dyskusyjne zakładane przez 

gminy, coraz więcej jest tych niezależnych. To znak, że ludzie potrzebują niezależnych mediów – ocenia badaczka. 

Jeśli nawet jednak powstaje medium, którego nie wydaje gmina czy burmistrz, o niezależność trudno. – Myślę, że na 

poziomie gminy nie możemy w ogóle mówić o niezależności mediów. Tak jak na poziomie ogólnopolskim, tak i w 

gminach, media są sprofilowane. Dlatego, im jest ich więcej, tym łatwiej wyrobić sobie niezależne zdanie. Jest 
pluralizm. Nie ma na ten temat twardych badań, ale jest wiele ciekawych przykładów. Często te lokalne media 

zakładają nieprofesjonaliści – właściciele zakładów poligraficznych czy drobni przedsiębiorcy. I to nie przeszkadza im 

startować na radnego. A że na takim poziomie radnymi zostają po prostu najbardziej aktywni obywatele, to tacy 

ludzie radnymi zostają. I jeśli są w klubie wójta, to przecież nie będą o nim pisać źle – relacjonuje Katarzyna 

Dzieniszewska-Naroska. 

Ale nie wszędzie tak jest. Są też miejsca, gdzie media wcale nie muszą walczyć o przetrwanie. Gdzie to naczelni są 

władcami dusz i nie muszą się przymilać prezydentowi czy burmistrzowi. Może nie stać ich na budowanie siedzib ze 

szkła i stali, ale mają stabilne źródło dochodów, które pozwala pracownikom niewielkiej redakcji utrzymać się na 

przyzwoitym poziomie. A tym, który wkupuje się w łaski jest lokalny polityk, bo to od naczelnego zależy, czy będzie 

się o nim pisało dobrze czy źle. Jeśli źle, to czterech lat ciągłego bombardowania informacjami nie naprawi kilka 
spotkań z wyborcami i obklejenie słupów elektrycznych setką plakatów. 

Niestety całkowita niezależność mediów to rzadkość, choć są tacy, którym udaje się ja obronić. – Zdarzają się próby 

nacisku władz, ale to raczej przeszłość. Lokalni politycy wiedzą, że to nie ma żadnego sensu, bo naszą naczelną 

zasadą jest obiektywizm – mówi Michał Rytlewski, kierujący około 30-osobową redakcją "Czasu Chojnic", tygodnika 

w powiecie chojnickim na Pomorzu. – Na mnie i naszych dziennikarzach żadne groźby polityków, szczucie sądem, nie 

robią wrażenia. Nikt też nie przyjaźni się z politykami – ani władzy, ani opozycji. Poza tym nasz wydawca dba o 

sztywny rozdział między redakcją a działem sprzedaży. I dotyczy to nie tylko polityków, ale i firm. Czasem, kiedy 

napiszemy o wypadku na budowie, za kilka dni przychodzi handlowiec i mówi, że firma wycofała przez to reklamę. 

"No trudno, to twój problem". Całe szczęście nie dotknął nas mocno kryzys – sprzedaż rośnie, reklam przybywa, więc 

nie musimy nikomu się przymilać, żeby się utrzymać – deklaruje nasz rozmówca. 

Kto decyduje o obiektywizmie mediów: prezes wydawcy, dyrektor finansowy, redaktor naczelny, wydawca, 
szeregowy dziennikarz? 

Wszyscy po trochu, ale zdecydowanie najważniejsza jest struktura właścicielska medium: na ile jest ona niezależna 

od władzy lokalnej. Bardzo istotne znaczenie ma także opinia odbiorców mediów, niestety stosunkowo rzadko jest 

wykorzystywany ten czynnik. Ciągle zbyt słabe jest w Polsce lobby konsumenckie, w tym wypadku lobby odbiorców 

mediów – telewidzów, słuchaczy radia, czytelników pracy i portali internetowych.  

Problem obiektywizmu w przekazywanych informacjach ma bardzo długą tradycję, bo korzeniami sięga aż do czasów 

sprzed 2400 lat. Wtedy to już Tukidydes zaczął poważnie się zastanawiać, czy możliwe jest o b i e k t y w n e  

r e l a c j o n o w a n i e  rzeczywistych wydarzeń. Zauważył również, że te same incydenty są opisywane i 

przedstawiane w różny sposób przez różnych ludzi. W książce "Handworterbuch der Massenkommunikation und 
Medienforschug” (1982), starano się podać definicję obiektywizmu, który uważano za przedstawianie rzeczywistości 

taką, jaką ona jest. Było to jednak błędne sformułowanie, ponieważ nie ustalono kryteriów, które wskazywałyby na 

prawdziwość danego zdarzenia, a tym samym na jego obiektywizm. Inaczej rzecz miała się w krajach socjalistycznych. 

Obiektywizm równał się przynależności partyjnej, zgodnie z którą, obiektywne było to, co utożsamiano z jej 

założeniami ideologicznymi. Każdy więc, kto głęboko wierzył w ówczesny system władzy cechował się 

obiektywizmem. Oczywiście, takie pojmowanie obiektywizmu było zupełnym zaprzeczeniem jego funkcjonalności i w 

rzeczywistości posiadało znamiona dużej dozy subiektywizacji. Czy dzisiaj nie występuje już taka pokusa wśród 

niektórych ideologów, aby tak redukować obiektywizm? 
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W 1974 roku Urlich Saxer przeprowadził w kilku niemieckich redakcjach badania nad obiektywizmem. Wyniki były 

zaskakujące. Okazało się, iż inny rodzaj obiektywizmu prezentowali dziennikarze piszący "na miejscu", bez 

opuszczania swoich stanowisk pracy, a korzystający jedynie z rozmów telefonicznych od tych, którzy pracowali w 

terenie, spotykali się "oko w oko" z ludźmi, byli tam, gdzie coś się działo. U tych ostatnich Saxer zaobserwował 

większą wiarygodność relacji, ponieważ opierali się oni na wypowiedziach kilku stron konfliktu, prezentowali różne 
punkty widzenia sprawy, co przyczyniło się do zwiększenia obiektywizacji tekstu. Bo trzeba pamiętać, iż 

najważniejszą cechą obiektywizmu jest nie uleganie i nie prezentowanie stanowiska tylko jednej osoby lecz wielu. 

Obok tego - na równi - stoją: bezpartyjność, wolność od manipulacji, sprawdzenie wiarygodności świadków i 

oddzielenie informacji od komentarza. O sformułowanie zasad obiektywizmu - dla wielu najważniejszego punktu 

rzetelnego dziennikarstwa - pokusił się w 1982 roku Gunter Bentel. Wśród nich wyróżnił m.in. wszechstronność 

prezentowanych opinii, rzeczowość, używanie neutralnych określeń, a więc takich, które są pozbawione 

wartościowania i wyrazów emocyjnych, ujawniających stosunek piszącego do danego tematu.  

O tym, że media konstruują świat dla nas - odbiorców nie ma najmniejszych wątpliwości. Ale trzeba pamiętać też o 

tym, że większość widzów, słuchaczy, czy czytelników nie dysponuje bezpośrednim dostępem do większości 

problemów, o których jest mowa w relacjach. Jest on dla nich, rzecz jasna, faktyczną realnością, ale realnością z 
drugiej ręki. 

W 1922 roku Walter Lipmann uznał, iż o wartości informacji decyduje kilka faktów, które przyczyniają się do jej 

opublikowania. Po pierwsze: czynnik zaskoczenia, który można utożsamiać z tak popularnym dziś nagłówkiem : 

"Tylko u nas", a więc atrakcyjność tematu, jego niepowtarzalność. Po drugie: geograficzna bliskość. Im wydarzenia są 

bliższe czytelnikowi, dotyczą jego miasta, wsi, dzielnicy, zakładu pracy, czy szkoły, do której chodzi jego dziecko, tym 

większe prawdopodobieństwo, że zainteresuje się on tym tematem, że kupi gazetę, oglądnie program, wysłucha 

audycji. 

Czy polskie prawo oraz prawo międzynarodowe chroni wydawców mediów jako strażników demokracji? 

Ogólnie rzecz biorąc, w Polsce istnieją prawne gwarancje wolności słowa. Zapewnia je Konstytucja RP, która 

dodatkowo umocowuje kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jako organu stojącego na straży wolności 
słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Kompetencje KRRiT doprecyzowuje 

ustawa o radiofonii i telewizji, według której KRRiT „stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności 
nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji”. Konstytucja 

RP zakazuje również cenzury oraz koncesjonowania prasy (art. 54 ust. 2), dopuszczając koncesjonowanie stacji 

radiowych i telewizyjnych, z czego ustawodawca polski korzysta, udzielając prawa przyznawania koncesji KRRiT. 

Konstytucja RP dopuszcza również (art. 31.3) ograniczenie wolności i praw (w tym wolności słowa), ale tylko na mocy 

ustawy, kiedy chodzi o ochronę bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, ochronę środowiska, zdrowia i 

moralności publicznej lub wolności i praw innych osób. Przy czym te ograniczenia „nie mogą naruszać istoty wolności 
i praw”. Warto również dodać, że Polska jest stroną umów międzynarodowych, które mają gwarantować 

przestrzeganie podstawowych praw i wolności obywatelskich – Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i 
Obywatelskich oraz Europejskiej 

Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, której art. 10 gwarantuje 

wolność słowa. Prawo gwarantuje również dostęp do informacji publicznej oraz ochronę 

tajemnicy dziennikarskiej.  

Należy zwrócić uwagę, że istnieją także przepisy stanowiące zagrożenie dla wolności dziennikarskiej czy niezależności 

nadawców. Najwięcej kontrowersji w polskim prawie budzi art. 212 kodeksu karnego, który pozwala na oskarżanie 

dziennikarzy o zniesławienie z oskarżenia prywatnego. Według Izby Wydawców Prasy i Helsińskiej Fundacji Praw 

Człowieka jest to instrument wielokrotnie wykorzystywany do zastraszania dziennikarzy i ograniczający wolność 

wypowiedzi dziennikarskiej. 

Z kim media regionalne mogą owocnie współpracować na rzecz zasad demokracji?  

Podstawowym odbiorcą mediów są ludzie, naród, społeczeństwo. To dla nich media są przygotowywane, bez nich 

czyli odbiorców media przestają funkcjonować. Tu też tkwi podstawowa siła mediów, im więcej odbiorców tym 

większa ich siła oddziaływania. Media powszechnie nazywane dziś „czwartą władzą” bezsprzecznie mają ogromny 

wpływ na postawy i zachowania ludzi. Także w obronie demokracji, także w propagowaniu demokracji czy też 

edukacji w tym zakresie. Oczywiście mogą stać się także zagrożeniem dla procesów demokratycznych, ale to zupełnie 

odrębna sprawa.  
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Partnerami w strzeżeniu zasad demokracji mogą i powinny być także władze samorządowe. Posiadają możliwość 

wspomagania finansowego mediów poprzez płatne ogłoszenia i audycje. Poszczególni przedstawiciele władz 

lokalnych – prezydenci, burmistrzowie mogą reagować na krytykę prasową z poszanowaniem niezależności mediów i 

przyjmując istnienie swojej władzy jako służenie społeczności lokalnej. To oczywiście zależy w istocie rzeczy od 

kultury politycznej przywódców lokalnych i traktowania wyróżnienia swego władztwa, jako służbę publiczną. 

Istotna sojusznikiem niezależnych mediów i ich dziennikarzy są organizacje pozarządowe. Wyróżniają się wśród nich 

organizacje strażnicze, odnotowujące naruszenia demokracji i praw obywatelskich.  

Sojusznikiem niezależności mediów są też instytucje zajmujące się badaniami demoskopowymi, które mogą poprzez 

prezentacje wnikliwych badań wpływać na percepcję niezależności mediów. 

Sojusznikiem niezależności mediów są wreszcie ideowo rozbudzeni studenci dziennikarstwa. 

Czy można wychować, wykształcić świadomego odbiorcę mediów? 

Ogromna popularność wszelakich akcji społecznych wywoływanych przez media, wspieranych przez media, czy tylko 

przez nich nagłaśnianych, udowadnia jak wielką siłą społeczną może być sojusz ośrodków medialnych i szeroko 

rozumianego społeczeństwa. W tym kontekście powstaje pytanie, czy media mogą kształtować, niejako wychowywać 

swoich odbiorców? Pierwszym sprawdzianem jest lojalność odbiorców wobec danego medium, czy korzystamy z 
niego permanentnie, czy tylko okazyjnie. Jak wielu naszych czytelników nabywa nasz tytuł na drodze prenumeraty? 

Czy stacja radiowa jest jedyną, jaka słucham itd. Katarzyna Kamińska z UG zwraca uwagę na ciekawy przykład Estonii, 

gdzie, było nie było, w kraju postsowieckim, o bardzo niewielkim doświadczeniu demokratycznym, bardzo szybko po 

1991 roku udało się wykreować obiektywnego, wyczulonego na obiektywizm mediów odbiorcę, który swoim 

zakupem gazety lub włączeniem radia decyduje bezpośrednio o jego być albo nie być na rynku ekonomicznym. Czy u 

nas, w Polsce są takie media, czy funkcjonują one również wśród mediów lokalnych – to ważne, niejako 

fundamentalne kwestie.  

 

Cel debaty: 

- ukazanie problemów mediów regionalnych Pomorza w budowaniu demokracji lokalnej 

Tezy do debaty: 

- Źródła finansowania mediów lokalnych, regionalnych decydują o ich niezależności. 

- Dobre, obiektywne medium jest krytyczne wobec każdej władzy. 

Granice pomiędzy konstruktywnym krytycyzmem a służalczością wobec władz lokalnych ulegają rozmazaniu. 

- Ochrona prawna niezależności polskich dziennikarzy jest niewystarczająca. 

- Oddziaływanie mediów na rzecz realizacji zasad demokracji natrafia na poważne bariery. 

- Największą siłą niezależnych mediów są ich odbiorcy: czytelnicy, słuchacze, widzowie, internauci.- Dziennik Bałtycki 
spełnia cechy czwartej władzy i stoi na straży demokracji lokalnej 

Miejsce debaty :  

Uniwersytet Gdański  

Październik - listopad 2014 r. 

Współpraca: 

- dr Katarzyna Kamińska - nauka, Uniwersytet Gdański; 

- 3 studentów afirmujących tezy o tym, że media są dobrym strażnikiem demokracji; 

- 3 studentów opozycji, nastawionych krytycznie do głównej tezy debaty; 

- zaproszenia na spotkanie 40 studentów. 

Materiały pomocnicze: trójmiejskie media; prasa, telewizja, radio, portale internetowe 

 

Opracowanie: Adam Hlebowicz 


