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Wstęp
Uzasadnienie wyboru tematu
O wyborze tematu tej pracy zadecydowała chęć zbadania przemian, jakie zachodzą
w zawodzie dziennikarza w tym przełomowym dla niego okresie. Celem pracy jest
ukazanie czynników, które wpływają na codzienną pracę dziennikarzy i w efekcie
zmieniają pierwotny charakter tej profesji.
Zawód dziennikarza przechodzi obecnie bardzo dynamiczną transformację
związaną przede wszystkim z konwergencją oraz nakładającym się na nią kryzysem
ekonomicznym. Codzienna praca dziennikarza całkowicie zmienia swoją formę − pod
względem jej charakteru, czasu, wymagań dotyczących wielozadaniowości w sferze
technicznej i merytorycznej. Wpływ na to mają czynniki ekonomiczne, oczekiwania
odbiorcy oraz przede wszystkim nowe technologie, które determinują produkcję,
konsumpcję i dystrybucję mediów. Proces przemian w zawodzie dziennikarza jest
obecnie w środkowej fazie i − jak szacują eksperci − może on potrwać jeszcze około
10 lat. Wszystko wskazuje na to, że zniknie klasyczne dziennikarstwo, jakie uprawiano
jeszcze 10−20 lat temu, a w wyniku przemian powstanie nowa grupa zawodowa.
Wybór tematu spowodowany jest potrzebą zbadania reakcji pracowników mediów
na

wdrażanie

strategii

konwergencji.

Zmiany

wynikające

z procesów

konwergencyjnych dotyczą bowiem codziennej rzeczywistości osób należących do tej
grupy, co ma wpływ na ich poczucie bezpieczeństwa, komfort pracy oraz satysfakcję
zawodową. Wydaje się, że szczególnie istotne są zmiany związane z integracją
produkcji,

wielozadaniowością

oraz

wymaganiami

spowodowanymi

nowymi

cyfrowymi gatunkami dziennikarskimi i wielokanałową dystrybucją.
Niewątpliwie także w Polsce należy podjąć refleksję naukową nad istnieniem
nowych, będących wynikiem konwergencji, form dziennikarstwa, które obserwowane
są na świecie. Koniecznie wydaje się sprawdzenie, w jakim zakresie w Polsce
funkcjonują nowe typy dziennikarstwa: dziennikarstwo hybrydowe, korporacyjne czy
też

dziennikarstwo

będące

na

pograniczu

- 11 -

pracy

analitycznej,

w związku

z powstawianiem ośrodków analitycznych przy opiniotwórczych gazetach, takich jak
np. The Economist Inteligence Unit przy tygodniku „The Economist”.
Podjęcie tego tematu wydaje mi się nie tylko wyjątkowo interesujące, ale
i konieczne ze względu na fakt, że tematyka ta jest stosunkowo mało zbadana
w polskim dorobku naukowym. Wybrane przeze mnie zagadnienie jest unikalne ze
względu na fakt, że łączy kilka kwestii badawczych − konwergencję i zarządzanie
w mediach oraz profesję dziennikarza. Praca ta wniesie oryginalny wkład w badania
nad ewolucją zawodu dziennikarza, która jest wynikiem konfrontacji trzech czynników:
przeobrażeń

na

rynku

mediów

elektronicznych

spowodowanych

nowymi

technologiami, biznesowych potrzeb właścicieli mediów oraz wymogów etycznego
i profesjonalnego dziennikarstwa. Jest to związane z koncepcją dualnego zarządzania
(managing dualities), która skłania do refleksji na temat coraz większego rozdźwięku
między profesjonalizmem dziennikarskim a celami komercyjnymi mediów.
Podsumowując, trzeba stwierdzić, że waga analizowanego problemu przemawia za
podjęciem jej wielopłaszczyznowego badania także na gruncie polskim. Jego celem jest
poszerzenie i wzbogacenie dotychczasowej wiedzy w aspekcie przemian w zawodzie
dziennikarskim w dobie konwergencji.

Określenie przedmiotu, celu oraz pytań badawczych
Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest odpowiedź na sformułowane przeze
mnie główne pytanie badawcze:


Czy zjawisko konwergencji wpłynęło na zawód dziennikarza?

Niemniej

analiza

tytułowego

zagadnienia

wymaga

postawienia

wielu

szczegółowych pytań badawczych:
 W jakim stopniu zjawisko konwergencji wpłynęło na zawód dziennikarza?
 Jaki jest stosunek dziennikarzy do wdrażanych strategii konwergencyjnych?
 Jak

oceniają

dotykający

ich

problem

wielozadaniowości

w warstwie

produkcyjnej, tematycznej i medialnej?
 Jaki mają stosunek do zmian w zakresie produkcji i dystrybucji mediów?
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 Co sądzą o procesie poszerzania środowiska dziennikarskiego w wyniku
konwergencji (paradziennikarze, dziennikarze obywatelscy, blogerzy)?
 Jakie z ich perspektywy są największe problemy środowiska dziennikarskiego?
 Czy zauważają jakieś nowe trendy w dziennikarstwie ery konwergencji?
 Jaki jest ich pogląd na temat przyszłości dziennikarstwa i mediów?
Celem niniejszej pracy jest uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania poprzez
analizę i krytykę źródeł oraz projekt badawczy z wykorzystaniem metodologii badań
jakościowych.
W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że brak postawionych hipotez jest wynikiem
przyjętej metodologii badawczej. Założono tu przeprowadzenie badania przy
wykorzystaniu założeń metodologii teorii ugruntowanej, która zakłada, że badania
jakościowe należy rozpocząć bez przyjmowania wstępnych hipotez. Dzięki temu
obserwowane zjawiska badacze mogą postrzegać bez założonych z góry teorii, co daje
im możliwość wysnucia całkiem nowych tez. Teza niniejszej rozprawy doktorskiej
zostanie sformułowania dopiero po analizie materiału jakościowego i stanowi przedmiot
rozważań jednego z rozdziałów w części III.

Zdefiniowanie terminów użytych w pracy
W celu jak najlepszego dookreślenia tematyki należy zdefiniować tu najważniejsze
terminy

użyte

na

potrzeby

niniejszej

rozprawy

doktorskiej:

„dziennikarz”,

„konwergencja” oraz „zarządzanie w mediach”. Definicje te tych terminów są bardzo
ogólne ze względu na fakt, że szczegółowe rozważania na ich temat znajdują się
odpowiednio w części I i II niniejszej pracy.

Dziennikarz
W tym miejscu należy się skupić wyłącznie na przytoczeniu definicji prawnych
i słownikowych określających zawód dziennikarza − ze względu na fakt, że pojęcie
„dziennikarz”

niesie

wiele

niejasności

terminologicznych,

teoretycznych

i definicyjnych, które − tak jak zapowiedziano − zostaną omówione w części I pracy.
Według prawa prasowego „dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem,
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tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku
pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia
redakcji”1. Zgodnie z tą definicją dziennikarzem jest zarówno osoba pracująca na etacie,
tj. „pozostająca w stosunku pracy z redakcją”, jak też będąca współpracownikiem.
„Kodeks dobrych praktyk wydawców prasy”, przyjęty pod koniec 2005 r. przez Izbę
Wydawców Prasy, doprecyzowuje to pojęcie, określając dziennikarza jako „osobę
zajmującą się zbieraniem, pisaniem, ocenianiem lub redagowaniem materiałów
prasowych, pozostającą w stosunku pracy z wydawcą, bądź działającą na rzecz lub
z upoważnienia redakcji; w szczególności dziennikarzem jest osoba związana ze
zlecającym stosunkiem prawnym określającym warunki wykonania tych czynności,
przeniesienia praw autorskich, wynagradzania i odpowiedzialności

zlecającego

wykonanie tych czynności wobec osób trzecich”2. Nieco lakoniczna wydaje się
definicja dziennikarza w Słowniku języka polskiego PWN3 − „dziennikarz to pracownik
redakcji prasowej, radiowej lub telewizyjnej zajmujący się zbieraniem informacji,
pisaniem artykułów i przeprowadzaniem wywiadów”. Cele dziennikarstwa, a tym
samym i samych dziennikarzy trafnie sformułowane zostały przez autorów książki
Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach. Jest to „informowanie
i pobudzanie do refleksji, debaty i działania w sprawach politycznych, społecznych
i gospodarczych”4.
Trzeba tu zaznaczyć, że ta praca zajmować się będzie wyłącznie dziennikarstwem
w klasycznym tego słowa znaczeniu. Głównym kryterium będzie czynnik zlecenia
czynności dziennikarzowi przez redakcję, zgodnie z przytoczoną już powyżej definicją
Izby Wydawców Prasy, która podkreśla, że dziennikarzem jest „osoba związana ze
zlecającym stosunkiem prawnym określającym warunki wykonania tych czynności,
przeniesienia praw autorskich, wynagradzania i odpowiedzialności

zlecającego

wykonanie tych czynności wobec osób trzecich”5.

1

Art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26.01.1984 r. − Prawo prasowe, Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Wydawców Prasy z dnia 16.11.2005 r.
w sprawie Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy, poz. 6.4, s. 17.
3
Zob. http://sjp.pwn.pl/szukaj/dziennikarz [dostęp: 21.02.2013 r.].
4
P.J. Anderson, G. Ward (red.), Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach, Wydawnictwo
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 24.
5
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Wydawców Prasy z dnia 16.11.2005 r.
w sprawie Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy.
2

- 14 -

Konwergencja
Niezwykle istotnym pojęciem, wielokrotnie przytaczanym w niniejszej pracy, jest
termin „konwergencja”. Jako podstawowa zostanie tu przyjęta definicja teorii
konwergencji autora chyba najgłośniejszej książki na ten temat, pt. Kultura
konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, medioznawcy z Massachusetts
Institute of Technology – Henry’ego Jenkinsa. Głosi ona, że konwergencja to „przepływ
treści pomiędzy różnymi platformami medialnymi, współpraca różnych przemysłów
medialnych oraz migracyjne zachowania odbiorców mediów, którzy dotrą niemal
wszędzie, poszukując takiej rozrywki, na jaką mają ochotę. Konwergencja to termin
charakteryzujący

zmiany,

jakie

zachodzą

w technice,

przemyśle,

kulturze

i społeczeństwie”. Jenkins dodał też, że „dzisiaj nie mówimy już o rewolucji cyfrowej,
która przewidywała, że stare media zostaną zastąpione nowymi. Teraz mówimy
o konwergencji mediów, gdzie stare i nowe media wchodzą w coraz bardziej
skomplikowane interakcje. Gdzie każda opowieść, marka, dźwięk, obraz, relacja
znajdzie odzwierciedlenie w maksymalnej liczbie kanałów i platform medialnych”6.
Bardzo wszechstronnie definiuje konwergencję Katarzyna Kopecka-Piech, która
przyjmuje, że „konwergencja jest zasadą funkcjonowania środowiska medialnego
opierającą się na upodabnianiu się lub zbliżaniu takich jednostek mediów jak
urządzenia, sieci, rynki i zawartości oraz że jej egzemplifikację stanowią strategie
komunikacyjne projektowane przez nadawców i odbiorców”7. Szerzej zjawisko
konwergencji zostanie opisane w części II niniejszej pracy, gdzie poświęcono tej
kwestii cały rozdział.
Zarządzanie w mediach
Zagadnienia dotyczące zarządzania w mediach dołączone zostały do rozważań nad
zawodem dziennikarza w dobie konwergencji ze względu na zespół cech, które
odróżniają zarządzanie w firmach medialnych, a więc i pracę w nich, od zarządzania
klasycznym biznesowym przedsiębiorstwem. Istotną cechą mediów jest ich dualizm −
oprócz celów biznesowych odgrywają one także istotną rolę społeczną − kształtują

6

H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwo Akademickie
i Profesjonalne, Kraków 2007, s. 9.
7
K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji mediów, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 3 (46), s. 13.

- 15 -

postawy odbiorców. Zależność ta ma, a przynajmniej powinna mieć, ogromny wpływ
na pracę samych dziennikarzy.
Warto w tym miejscu przytoczyć definicje zarządzania w mediach (mediami)
stworzone przez badaczy polskich, którzy w tej dziedzinie mają istotny dorobek
naukowy − Tadeusza Kowalskiego i Bogusława Nierenberga. Według definicji
Tadeusza Kowalskiego zarządzanie w mediach (media management) to „pewien
złożony, kompleksowy zespół czynności zarządczych, wiążących się z jednej strony
z zagospodarowywaniem talentów twórczych, z drugiej zaś zorganizowaniem zbiorowej
konsumpcji wytworów pracy twórczej. Podstawowe czynności zarządcze obejmują
planowanie działalności, podejmowanie decyzji, organizowanie oraz przewodzenie,
a więc kierowanie ludźmi i kontrolowanie”8. Natomiast Bogusław Nierenberg
proponuje następującą definicję: „zarządzanie mediami (w ujęciu systemowym) jest to
zespół wzajemnie powiązanych procesów i czynności obejmujących planowanie,
organizowanie, przewodzenie, motywowanie i kontrolowanie, odnoszących się do
wszystkich przejawów i poziomów systemu medialnego”9. Istotne dla niniejszej pracy
jest także przytoczenie pięciu charakterystycznych cech, które wyróżniają media
spośród innych przemysłów stworzonych przez pionierów badań nad zarządzeniem
w mediach J.M. Lavine’a oraz D.B. Walkmana. Wyróżniają oni następujące cechy:
produkty medialne to produkty „łatwo psujące się”, media zatrudniają pracowników
twórczych, media mają specyficzną strukturę organizacyjną (charakteryzującą się
elastycznością oraz szczególnym znaczeniem więzi poziomych), media odgrywają
szczególną rolę społeczną (oddziałują na społeczeństwo), granice pomiędzy
poszczególnymi rodzajami tradycyjnych mediów są nieostre10. Szczególność tych cech
powoduje, że na media nie można patrzeć jak na zwykłe przedsiębiorstwo, a na
dziennikarzy − jak na typowych pracowników.
Zagadnienie wpływu zarządzania w mediach na pracę dziennikarza opisane zostało
szerzej w części II niniejszej pracy.

8

T. Kowalski, Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce,
Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 16.
9
B. Nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2011, s. 79.
10
T. Kowalski, Między twórczością a biznesem…, op. cit., s. 13, za: J.M. Lavine, D.B. Walkman,
Managing Media Organizations, White Plains, Longman, New York 1988.
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Określenie metodologii pracy i techniki badawczej
Metodologia niniejszej dysertacji doktorskiej opiera się na dwóch wzajemnie się
uzupełniających systemach pracy − analizie i krytyce źródeł, zestawionych z wynikami
badań jakościowych prowadzonych na dziennikarzach.
Praca ta powstawała przez cały 2013 r. W kręgu zainteresowań autorki były zmiany
w zawodzie dziennikarza w przeciągu ostatnich 5 lat − pod tym kątem prowadzona była
analiza w prasie (w szczególności zaś lata 2012 i 2013) i o taki zakres czasowy pytano
dziennikarzy, z którymi przeprowadzane były rozmowy.
Analiza i krytyka źródeł
Wybrana na potrzeby niniejszej rozprawy doktorskiej metodologia opiera się na
analizie

i krytyce

źródeł

z wykorzystaniem

metody

porównawczej.

W części

teoretycznej analizą objęte zostały publikacje naukowe w formie książek, jak również
czasopism naukowych z zakresu badań nad dziennikarzami, konwergencji mediów oraz
zarządzania w mediach. Śledzono źródła pierwotne i wtórne dotyczące badań
czytelnictwa, słuchalności, widowni oraz odsłon w internecie. Przedmiotem analizy
były także akty prawne związane z zawodem dziennikarza oraz polskim i europejskim
systemem prawnym dotyczącym mediów. Korzystano również z materiałów, które
przybliżały wiedzę praktyczną o rynku medialnym i środowisku dziennikarskim. Były
to czasopisma branżowe: miesięcznik „Press” oraz kwartalnik „Nowe Media”, a także
newslettery i serwisy internetowe Presserwis, Wirtualnemedia.pl oraz Wiadomości
PRoto.pl.
Trzeba zaznaczyć, że media branżowe były dla autorki nieocenioną pomocą przy
badaniu rzeczy drażliwych, jak redukcje w zatrudnieniu, przejęcia w mediach czy
przekształcenia spółek medialnych (np. Gremi Media). Wiedzę na ten temat czerpano
właśnie z nich i w związku z tym pytania drażliwe i sensacyjnie nie były przedmiotem
autorki rozmów z dziennikarzami.

Teoria ugruntowana
W części badawczej niniejszej pracy skorzystano z założeń jednej z najbardziej
dynamicznie rozwijającej się strategii prowadzenia badań jakościowych − teorii
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ugruntowanej. Jedną z kluczowych światowych postaci zajmujących się teorią
ugruntowaną jest amerykańska badaczka Kathy Charmaz11, która tak oto charakteryzuje
tę metodę badawczą: „teoria ugruntowana jest sposobem poznawania badanych
rzeczywistości i metodą budowania teorii potrzebnych do ich zrozumienia”12. Charmaz
zaznacza także, że teoria ugruntowana zakłada, iż zebrane w wyniku procesu
badawczego dane prowadzą do powstania „interpretacyjnego obrazu świata” nie zaś do
dokładnego

jego

odzwierciedlenia.

W Polsce

najbardziej

znanym

badaczem

zajmującym się zagadnieniami teorii ugruntowanej jest Krzysztof Tomasz Konecki
z Uniwersytetu Łódzkiego13.
Poniżej przedstawiono trzy główne zasady teorii ugruntowanej, którymi się
kierowała autorka, realizując projekt badawczy na potrzeby niniejszej rozprawy
doktorskiej. Pierwsza z nich zakłada, że badania należy rozpoczynać bez przyjmowania
wstępnych hipotez. Jak wskazuje Krzysztof Konecki, „twórcy metodologii teorii
ugruntowanej traktują budowanie teorii jako proces, nie jest to więc weryfikacja
wcześniej zbudowanych hipotez na podstawie później zebranych danych. Zbieranie
danych, budowanie hipotez i ich weryfikacja nie są wyraźnie rozdzielone w czasie, jak
ma to miejsce w tradycyjnych badaniach, ale są procedurami, które wzajemnie
wielokrotnie się przeplatają w czasie długiego procesu generowania teorii”14. Dzięki
temu obserwowane zjawiska badacze mogą postrzegać bez założonych z góry teorii, co
daje im możliwość wysnucia całkiem nowych unikalnych wniosków. Druga zasada
mówi, że aby uporządkować i zinterpretować materiał badacze, powinni posługiwać się
kodami i kategoriami, z których zostanie zbudowana teoria dotycząca badanego
zjawiska. Ostatnia, trzecia zasada polega na teoretycznym pobieraniu próbek, czyli na
takim wybierani osób i grup do badania, aby poszerzyły one znajomość problemu (aż
do pożądanego stanu nasycenia teoretycznego − theoretical saturation) nie zaś, jak
w metodach klasycznych, by uzyskać próbę reprezentatywną15. Jak zaznacza Konecki,
„metodologia teorii ugruntowanej nie ogranicza się do zbierania jednego rodzaju
danych, bowiem analityk może skorzystać z różnego rodzaju materiałów, np. danych

11

Biogram Kathy Charmaz zob. http://www.sonoma.edu/sociology/faculty/kathy-charmaz.html.
K. Charmez, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 18.
13
Biogram naukowy Krzysztofa T. Koneckiego zob. http://krzysztofkonecki.prv.pl/.
14
K.T. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 27.
15
B. Glinka, P. Hansel, Teoria ugruntowana, w: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia
i teorie, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 89.
12
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z obserwacji, wywiadów, dokumentów, opublikowanych analiz przypadku oraz danych
statystycznych”16.

Technika badawcza
Zastosowana tu technika badawcza to indywidualne wywiady pogłębione tzw. IDI
(ang. individual in-depth interview) w formie wywiadu swobodnego (z zarysowanym
scenariuszem). Są to wywiady niestandaryzowane − autorka sama w trakcie rozmowy
decydowała, w jakiej kolejności będą zadawane pytania. Ze względu na treść
zadawanych pytań wybrana została forma wywiadu nieustrukturyzowanego, tj.
zadawano pytania otwarte, na które rozmówca mógł odpowiadać w swobodny sposób
i w dowolnej formie17.
Badania jakościowe jako metoda badawcza wybrane zostały w tej pracy ze względu
na możliwość poznania badanych zjawisk z perspektywy wewnętrznych przeżyć
podmiotów badania, jakimi są dziennikarze18. Metoda ta pozwoliła autorce szerzej
poznać opinie, motywacje oraz wartości, którymi kierują się dzisiejsi dziennikarze.
Umożliwiła ona także dostrzeżenie mechanizmów, którymi kierują się w codziennej
pracy redakcje, a które są wynikiem szerszej strategii firm medialnych w czasach
przemian spowodowanych konwergencją. Takich możliwości nie dałoby standardowe
badania kwestionariuszowe. Zgodnie z teorią badania jakościowe (metody jakościowe)
stosowane są, w sytuacji gdy badacza interesuje pogłębiona wiedza na jakiś temat
i dotarcie do sedna problemu, kiedy niekonieczna jest reprezentatywność wyników, lecz
raczej poznanie istoty zjawiska.
Badanie przeprowadzano w sierpniu i wrześniu 2013 r. na terenie Warszawy. Czas
jednego wywiadu był bardzo zróżnicowany − od 30 minut do 2 godzin. Zdarzało się, że
wracałam do badanych dziennikarzy i dopytywałam o kwestię, które były dla mnie
niejasne lub budziły moją ciekawość. Wszystkie wywiady zostały nagrane, a następnie
spisane. Na podstawie zebranego materiału przeprowadzono analizę problemu
badawczego, którego to wyniki − po procesie kodowania i wyszczególnia kategorii −
przedstawione zostały w części

III niniejszej pracy. Większość wypowiedzi

16

K.T. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych…, op. cit., s. 31.
S. Gudkova, Wywiad w badaniach jakościowych, w: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody
i narzędzie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 113−117.
18
U. Flick, O serii Niezbędnik badacza, w: G. Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 13.
17
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dziennikarzy była autoryzowana. Tylko 6 osób zrezygnowało z takiej możliwości.
W wybranych fragmentach wywiadów z dziennikarzami celowo nie poczyniono zbyt
daleko idącej redakcji tekstu, gdyż założeniem było zachowanie naturalnego charakteru
wypowiedzi. Celem autorki było nadanie cytatom charakteru języka mówionego, który
kontrastuje z naukowym tonem pracy oraz odzwierciedla indywidualny styl
wypowiedzi każdego dziennikarza, charakterystyczny dla medium, w którym pracuje.
W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że autorka jest w posiadaniu transkrypcji
wszystkich 29 wywiadów. Nie zostały one dołączone do niniejszej pracy z dwóch
powodów. Po pierwsze, są one bardzo obszerne i szczegółowe, co dodatkowo
zwiększyłoby objętość i tak już dość obszernej pracy. Po drugie, zawierają one
fragmenty wypowiedzi off the record, które na prośbę moich rozmówców zostały
zanonimizowane w niniejszej pracy. Transkrypcje mogą zostać udostępnione osobom
zainteresowanym.

Charakterystyka badanej grupy
Celem autorki było, aby stworzona przez nią grupa badawcza była jak najbardziej
różnorodna, żeby można było spojrzeć na zagadnienie zmian w zawodzie dziennikarza
z jak

największej

liczby

perspektyw.

Analizą

objętych

zostało

ostatecznie

29 dziennikarzy.
Dlatego też do badania zaprosiłam przedstawicieli tej profesji zarówno z mediów
publicznych, jak i prywatnych. Są wśród nich przedstawiciele telewizji, radia, prasy
i internetu.

W grupie

motoryzacyjnego,

objętej

badaniem

są

przedstawiciele

dziennikarstwa

gospodarczego, informacyjnego, jak również rozrywkowego

i lifestyle’owego. Badaniem objęci zostali dziennikarze pełniący różne funkcje:
redaktorzy prasowi, reporterzy, redaktorzy prowadzący wydania, producenci, a także
dyrektorzy i redaktorzy naczelni. Starano się, aby badani stanowili różnorodną grupę
pod

względem

doświadczenia

zawodowego

oraz

zaawansowania

w procesy

konwergencyjne podczas codziennej pracy. Celem autorki było także ukazanie
w równym wymiarze kobiecego i męskiego punktu widzenia − niestety nie udało się
tego dokonać, gdyż kilka pań odmówiło wzięcia udziału w badaniu. Jedna
z dziennikarek wycofała się z projektu na etapie autoryzacji.
Zadbano także o to, aby dziennikarze pochodzili z różnych koncernów medialnych,
a co za tym idzie − reprezentowali nie tylko inne tytuły, ale przede wszystkim inne
modele biznesowe.
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Autorka niniejszej pracy nie zawęziła, jak niektórzy badacze, zawodu dziennikarza
wyłącznie do tych zajmujących się dziennikarstwem informacyjnym. Uważała za
istotne włączenie do niniejszego badania tzw. media workerów, pracujących dla
przemysłu rozrywkowego, ze względu na fakt, że stanowią oni dużą część grupy
zawodowej, o której traktuje niniejsza praca. Poza tym, to właśnie oni − ze względu na
specyfikę swojej pracy − bardzo często korzystają z udogodnień technologicznych,
które są wynikiem procesu konwergencji.
Biogramy dziennikarzy zawierające szczegółowe informacje na temat ich ścieżki
zawodowej znajdują się w aneksie na końcu niniejszej rozprawy doktorskiej.
Scenariusz swobodnego wywiadu pogłębionego
Scenariusz został podzielony na kilka bloków tematycznych, każdy dotyczy innego
zagadnienia. W celu wprowadzenia tematycznego porządku i zachowania konsekwencji
w przedstawianiu poszczególnych zagadnień podzielono scenariusz na trzy bloki
tematyczne. Pierwszy blok dotyczył zagadnień związanych ogólnie z zawodem
dziennikarza oraz stosunku badanych do procesów konwergencyjnych. Druga część
zawierała pytania odnoszące się bezpośrednio do zmian spowodowanych zjawiskiem
konwergencji: integracji produkcji, wielozadaniowości dziennikarskiej, aktywizacji
odbiorców oraz wielokanałowej dystrybucji. Trzeci panel poświęcony został
zagadnieniom związanym z przyszłością zawodu dziennikarskiego i samych mediów.
Przeprowadzając badanie, starano się zastosować indywidualne podejście do
każdego z rozmówców i dowolnie dobierano wątki i pytania ze scenariusza. Byli
dziennikarze, którzy byli bardzo rozmowni i kontaktowi, a także i tacy, którzy
niechętnie udzielali odpowiedzi na pytania. Jedni tylko odpowiadali na zadane pytania,
inni dużo mówili off the record.
Cały scenariusz jest dołączony jako załącznik do niniejszej pracy.

Teoria strukturacji A. Giddensa
Niezwykle interesująca w kontekście badania zjawiska konwergencji w firmach
medialnych jest teoria strukturacji Anthony’ego Giddensa. Zakłada ona, że niezbędnym
czynnikiem umożliwiającym poznanie zjawisk, które nie są w pełni określone
i zdeterminowane jest analiza praktyk społecznych. Ta teoria społeczna dotyczy
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następujących kwestii: „na czym polega natura ludzkiego działania i działającego
podmiotu; jak winna być skonceptualizowana interakcja oraz jej relacja do instytucji;
jak przedstawić powiązania analizy społecznej z praktyką19. Autor ten uważa, że
struktury nie należy rozumieć, jako środka przymusu, wywieranego na podmiot, ale
jako czynnik tworzący możliwość takiego działania”. Innymi słowy − „badanie
strukturacji praktyk społecznych oznacza poszukiwanie wyjaśnienia, jak dochodzi do
tego, iż struktura jest konstytuowana przez działanie oraz odwrotnie − jak działanie jest
tworzone pod wpływem struktury” (określa to mianem dualności struktury)20.
Anthony Giddens w swoich pracach dotyczących teorii strukturacji daje
wskazówki, jak badać zmianę społeczną. Uważa on, że „beznadziejne jest poszukiwanie
teorii zmiany społecznej”, tj. wyjaśnianie zmiany społecznej przez odwoływanie się do
jakiegoś jednego mechanizmu. Za kluczowe uważa on to, że „rozumienie wiedzy, jaką
dysponują ludzie o swoich dziejach, współdecyduje tym, czym są owe dzieje, oraz
o czynnikach, które zdolne są je zmienić”21. Znaczną rolę w teorii strukturacji
odgrywają

badania

empiryczne,

których

celem

jest

wydobycie

„logicznych

konsekwencji badań przedmiotu, którego częścią jest sam badacz, oraz ustalenie
desygnatów pojęć działania i struktury”22. Giddens uważa, że „zanurzenie się w formę
życia jest koniecznym i jedynym środkiem, za pomocą którego obserwator jest w stanie
stworzyć opis” przekształcany następnie w naukowy dyskurs23. Badania te mają
szczególne znaczenie w wypełnianiu „luk informacyjnych”, tj. dostarczaniu nowej,
dotąd niedostępnej wiedzy. Giddens uważa bowiem, że wszyscy aktorzy społeczni
funkcjonują „w określonych okolicznościach czasoprzestrzeni”, więc to, co nowe
i niezrozumiałe dla jednych, może być już doświadczone i poznane przez innych24.
Uprzedza on, że badacz społeczny musi być świadomy, iż „wszyscy aktorzy społeczni
są teoretykami: modyfikują oni swoje teorie w świetle własnego doświadczenia i biorą
pod uwagę informacje uzyskane w toku własnej działalności”. Badaczy interesować
powinna praktyczna użyteczność tej wiedzy25.
Założenia teorii strukturacji A. Giddensa uwzględniono podczas tworzenia
scenariusza wywiadu pogłębionego oraz rozmów z dziennikarzami.
19

A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 15.
A. Giddens, Nowe zasady metody socjologicznej, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2001, s. 226.
21
A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa, op. cit., s. 27.
22
Ibidem, s. 29.
23
A. Giddens, Nowe zasady metody socjologicznej, op. cit., s. 227.
24
A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa, op. cit., s. 386.
25
Ibidem, s. 386.
20
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Ograniczenia w procesie badawczym
Określone ograniczenia badawcze implikują trzy czynniki: zasięg terytorialny
badania, rodzaj uprawianego dziennikarstwa oraz ograniczenia prawne. Kluczowa część
tej pracy − analiza i krytyka źródeł oraz badania jakościowe są ograniczone do
terytorium Polski. Przemawiają za tym dwa argumenty. Po pierwsze, głównym celem
rozprawy jest zbadanie wpływu wdrażania strategii konwergencji na polskich
dziennikarzy. Kolejnym argumentem jest brak możliwości rozwinięcia badania na inne
kraje ze względów technicznych i osobowych. Badanie prowadzone jest osobiście przez
autorkę i nie jest ono częścią większego międzynarodowego projektu. W części stricte
teoretycznej dotyczącej konwergencji, zarządzania mediami oraz badań nad zmianami
w dziennikarstwie powołano się na doświadczenia badaczy międzynarodowych ze
względu na dużo większy dorobek naukowy niż w Polsce oraz w celu pokazania
szerszej perspektywy badawczej. Chodziło też o pokazanie trendów w zawodzie
dziennikarza, które nie są charakterystyczne jedynie dla ludzi parających się tą profesją
w naszym kraju.
Kolejnym ograniczeniem jest skupienie się w pracy na dziennikarzach mediów
ogólnopolskich. Media regionalne i lokalne stanowią niezwykle rozległą tematykę
badawczą, która posiada inną specyfikę pracy i na którą działają inne czynniki natury
ekonomicznej, politycznej czy też społecznej. Do badania nie zostali zaproszeni
pracownicy agencji prasowych ze względu na fakt, że stanowią mały odsetek
środowiska dziennikarskiego oraz z uwagi na charakter ich pracy, który odbiega od
pracy standardowego dziennikarza.
W trakcie procesu badawczego dokonano omówienia i wyeliminowania takich form
dziennikarstwa, które nie spełniają przyjętej w pracy prawnej definicji dziennikarza −
„dziennikarzem

jest

osoba

zajmująca

się

redagowaniem,

tworzeniem

lub

przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją
albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji” (art. 7 ust. 2
pkt 5 ustawy − Prawo prasowe). Badania nie obejmują nowych rodzajów
dziennikarstwa, jak: dziennikarstwo obywatelskie, dziennikarstwo uczestniczące
(participatory journalism), MoJo (mobile journalism), pack journalism, jak też
dziennikarzy blogerów. Szerzej nowe rodzaje dziennikarstwa scharakteryzowano
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w rozdziale I. Jeszcze raz trzeba podkreślić, że w zakresie badań są przede wszystkim
media i dziennikarze w tradycyjnym tego słowa znaczeniu.
W pracy nie zajęto się dziennikarstwem obywatelskim, gdyż zgodnie z opiniami
prawnymi nie można go traktować jako uprawiania dziennikarstwa. Jak twierdzi
prawniczka

Joanna

paradziennikarstwem:

Taczkowska,

która

„publikowanie

nie

dziennikarstwo
jest

obywatelskie

równoznaczne

nazywa

z uprawianiem

dziennikarstwa, podobnie jak twórczością nie jest każde dzieło, które posiada autora.
Dostarczanie materiałów prasowych na rzecz redakcji oraz publikowanie zdjęć
i informacji w środkach masowego przekazu niestanowiących prasy nie oznacza
wykonywania zawodu dziennikarza”26. W swojej argumentacji powołuje się na wyrok
Sądu Najwyższego, który wskazał, że: „nie każdy materiał ukazujący się w internecie
należy uznać za materiał prasowy, podobnie jak internetu nie można uznać za prasę”27.
Do zakresu niniejszej pracy nie włączono także nowych typów dziennikarstwa, jak
MoJo czy pack journalism, głównie z jednego powodu − są one efektem konwergencji.
Stanowią formy pracy dziennikarskiej, które wykształciły się z powodu przeobrażeń
w mediach będących wynikiem przenikania się mediów. Są one stosunkowo nowe i nie
należałoby ich badać w konwencji zmian i ewolucji zawodu − one się tworzą, a nie
przeobrażają. Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest bowiem zbadanie wpływu
zjawiska konwergencji na zawód dziennikarza. Nie bez znaczenia dla badania jest także
fakt, że jest to środowisko niezwykle zróżnicowane i niejednorodne (blogerzy i MoJo),
do którego bardzo trudno dotrzeć.
Konkludując wątek teorii, metodologii i technik badawczych, trzeba podkreślić, że
w ocenie autorki wszystkie przyjęte w niniejszej dysertacji metody badawcze
wzajemnie

się

uzupełniają

i umożliwiają

pełniejsze

ukazanie

wymiaru

wyselekcjonowanej problematyki.

Struktura pracy
Dysertacja doktorska została podzielona na trzy części − dwie pierwsze mają
charakter teoretyczno-metodologiczny, trzecia zaś jest analityczno-badawcza. Na każdą
z nich składają się od dwóch do czterech rozdziałów, których łącznie jest dziewięć.
26

J. Taczkowska, Zawód dziennikarza w Polsce. Między misją a posłannictwem, Wydawnictwo
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012, s. 394.
27
Postanowienie SN z dnia 26.07.2007 r., IV KK 174/07, OSP 2008, nr 6, poz. 60, za: J. Taczkowska,
Zawód dziennikarza w Polsce…, op. cit., s. 394.
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Część I
Część I niniejszej pracy doktorskiej w całości poświęcona jest zagadnieniu zawodu
dziennikarskiego w ujęciu teoretycznym.
Rozdział

pierwszy

zawiera

rozważania

nad

niedoskonałością

definicji

„dziennikarza” w aspekcie prawnym. Poruszono w nim temat braku precyzyjnego
określenia przez ustawodawstwo, kto może wykonywać zawód dziennikarza (można
nim zostać bez względu na wykształcenie, kwalifikacje, uzyskiwane w ten sposób
przychody czy też systematyczność działania). Omówiono tam także kwestię
negatywnych konsekwencji takiego stanu rzeczy (m.in. obniżenie prestiżu zawodowego
oraz słabą pozycję pracowników mediów w relacji z pracodawcą). Wspomniano
o proponowanych rozwiązaniach prawnych tego problemu. Oddzielny podrozdział
stanowi typologia zawodu dziennikarskiego, podzielono dziennikarzy ze względu na:
treści i formy przekazu, jaki reprezentuje dziennikarz, rodzaj pełnionej funkcji
w strukturze redakcji, rodzaj środka przekazu, posiadanie specjalistycznej wiedzy czy
też posiadanie predyspozycji do pełnienia wyznaczonej funkcji w strukturze
organizacyjnej przedsiębiorstwa medialnego. Zarysowano podział na dziennikarzy
zawodowych i media workerów, na celebrytów i bezimiennych pracowników
newsroomów. Zaprezentowane zostały nowe formy dziennikarstwa, które rozwinęły się
na bazie konwergencji: dziennikarstwo obywatelskie, dziennikarstwo uczestniczące
(participatory journalism), MoJo (mobile journalism), „dziennikarstwo plecakowe”
(backpack journalism), „dziennikarstwo przedsiębiorcze” (entrepreneurial journalism),
„dziennikarstwo danych” (datajournalism), jak też blogi i blogerów. Omówiono także
charakterystykę środowiska dziennikarskiego pod kątem jego integracji (stowarzyszenia
dziennikarskie, nagrody dziennikarzy i inne wspólne inicjatywy).
W rozdziale drugim zaprezentowane zostały natomiast dotychczasowe badania
przeprowadzone na temat zawodu dziennikarskiego. Omówiono wybrane aspekty
dorobku naukowego znanych badaczy dotyczące badań nad zawodem dziennikarskim
w Polsce. Przywołano wyniki badań: Jane Leftwich Curry, Zbigniewa Bajki, Walerego
Pisarka, Jerzego Olędzkiego czy Stanisława Mocka. W szczególności uwzględnione
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zostały najnowsze badania dotyczące dziennikarzy autorstwa Agnieszki Stępińskiej,
Szymona Ossowskiego oraz Bogusławy Dobek-Ostrowskiej i jej zespołów.

Część II
Część II to prezentacja zjawiska konwergencji i jej konsekwencji dla mediów.
W rozdziale trzecim zdefiniowana została konwergencja oraz wskazano jej
przyczyny, typy oraz fazy. Znalazł się tam także opis pionierów konwergencji na
świecie oraz wskazany został wpływ tego zjawiska na tradycyjne media. Podjęto też
próbę pokazania powiązania zjawiska konwergencji z przemianami ekonomicznymi,
regulacyjnymi i technicznymi. Jeden z podrozdziałów prezentuje wyniki badań nad
procesami konwergencyjnymi na świecie. Zanalizowano międzynarodowe badania
dotyczące konwergencji − zarówno te odnoszące się do stopnia zaawansowania
konwergencji (Gracie Lawson-Borders), jak i te badające wpływ wdrażania strategii
konwergencji

na

dziennikarzy

w Hiszpanii

(Pere

Masip

i inni)

i w Stanach

Zjednoczonych (Mark Deuze).
W rozdziale czwartym natomiast pokazany jest wpływ tego zjawiska na wiele
aspektów mediów: gatunki dziennikarskie, odbiorców, nadawców oraz język
i zawartość mediów. Jeden z podrozdziałów poświęcony został bardzo istotnej kwestii −
wpływowi zjawiska konwergencji na koncepcje zarządzania w mediach. Pokazane tu
zostały teorie, strategie oraz koncepcje zarządzania w mediach, w których istnieje
pierwiastek zjawiska konwergencji. Zgodnie z teoriami zarządzania w mediach cechą
wyróżniającą media spośród innych przedsiębiorstw jest ich dualizm − oprócz
realizowania celów biznesowych odgrywają one także istotną rolę społeczną przez
kształtowanie postaw odbiorców i wywieranie na nich wpływu. Zależność ta ma,
a przynajmniej powinna mieć, ogromny wpływ na pracę samych dziennikarzy.
Rozdział piąty miał na celu pokazanie, że to właśnie konwergencja jest także
czynnikiem sprawczym zmian własnościowych i strategii rozwoju koncernów
medialnych i telekomunikacyjnych w Polsce. Część z tych zmian udaje się realizować
z powodzeniem (Grupa Polsat, Orange), część niestety ciągle nie została wdrożona
(Agora, Grupa ITI) − wszystkie te działania są omówione w tym rozdziale. Poruszono
w nim także temat bardzo dynamicznie rozwijających się usług medialnych − zarówno
na rynku telewizyjnym, radiowym, jak i − przede wszystkim − prasowym. Podjęto
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również wątek polityki komunikacyjnej i medialnej realizowanej przez podmioty
państwowe w Polsce.

Część III
Część III w całości stanowi materiał analityczno-badawczy uzyskany w wyniku
przeprowadzania badania jakościowego na grupie współczesnych dziennikarzy.
Rozdział szósty zawiera sformułowaną tezą niniejszej pracy oraz tezy szczegółowe,
które udało się określić w wyniku nasycenia teoretycznego (theoretical saturation) pod
wpływem analizy materiału badawczego, zgodnie z założeniami teorii ugruntowanej.
Rozdział siódmy

zawiera wyniki badania dotyczące relacji środowiska

dziennikarskiego do procesów konwergencyjnych. Poruszone są w nim wątki
postrzegania zawodu dziennikarskiego przez badanych oraz stosunku dziennikarzy do
konwergencji. Można w nim też znaleźć poglądy badanych na temat rozszerzania
środowiska dziennikarskiego o nowe formy tego zawodu. Ciekawy jest też wątek
dotyczący sprzeciwu części dziennikarzy wobec zjawiska konwergencji.
Rozdział

ósmy

to

praktyczny

obraz

przeobrażeń

w codziennej

pracy

dziennikarskiej. Badani dziennikarze wypowiadali się na temat zmian w organizacji
pracy, nowych gatunków dziennikarskich oraz problemów nurtujących współczesne
pokolenie dziennikarzy.
Rozdział dziewiąty to próba odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości zawodu
dziennikarskiego oraz mediów.
Ocena dostępnej literatury i przegląd źródeł
W związku z faktem, że w niniejsza praca naukowa łączy w sobie trzy obszary
badawcze − naukę o zawodzie dziennikarza, zagadnienie konwergencji oraz zarządzanie
w mediach − to konieczne jest odwołanie się do dostępnej literatury i źródeł
badawczych z wszystkich tych dziedzin.
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W części teoretycznej dotyczącej zawodu dziennikarza odwołano się do literatury
o charakterze prawniczym. Nieoceniony wkład w prawodawstwo oraz interpretację
przepisów prawnych dotyczących dziennikarstwa mają publikacje: Jacka Sobczaka28 ze
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Joanny Taczkowskiej29
z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Michała Zaremby30
z Uniwersytetu Warszawskiego. Ważne są także źródła ustawodawcze w postaci
ustaw31 i aktów prawnych oraz inne kodeksy regulujące profesję dziennikarską
w Polsce32.
Natomiast w części badawczej dotyczącej zawodu dziennikarza niezwykle istotny
jest dorobek znanych medioznawców, którzy prowadzili ogólne badania nad zawodem
dziennikarskim w Polsce: Jane Leftwich Curry33, Zbigniewa Bajki34, Walerego
Pisarka35, Jerzego Olędzkiego36 czy Stanisława Mocka37. W szczególności przyjrzałam
się najnowszym badaniom dotyczącym dziennikarzy autorstwa Agnieszki Stępińskiej
i Szymona Ossowskiego38 oraz Bogusławy Dobek-Ostrowskiej i jej zespołów39.
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J. Sobczak, Ustawa prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 1999.
J. Taczkowska, Zawód dziennikarza w Polsce…, op. cit.
30
M. Zaremba, Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne, Warszawa 2007.
31
Ustawa z dnia 26.01.1984 r. − Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) oraz ustawa z dnia
29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.).
32
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Wydawców Prasy z dnia 16.11.2005 r.
w sprawie Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy, poz. 6.4, oraz Rada Etyki Mediów,
http://www.radaetykimediow.pl/,
czy
Kodeks
Dobrych
Praktyk
Wydawców
Prasy,
http://www.iwp.pl/pliki/KDPWP.pdf.
33
J.L. Curry, Poland’s Journalists: Professionalism and Politics, Cambridge University Press,
Cambridge 1990.
34
Z. Bajka, Dziennikarze (1981–1990). Komunikowanie masowe w Polsce – lata osiemdziesiąte,
„Zeszyty Prasoznawcze” 1991, nr 1/2, s. 149–159; idem, Dziennikarze lat dziewięćdziesiątych, „Zeszyty
Prasoznawcze” 2000, nr 3/4, s. 42–63.
35
W. Pisarek, Kwalifikacje dziennikarzy w opinii redaktorów naczelnych, „Zeszyty Prasoznawcze” 1995,
nr 1/2 s. 153−163.
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J. Olędzki, Profesjonalizm w zawodzie dziennikarskim: teoria i praktyka, w: Polskie przemiany lat 90tych. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez WDiNP UW w dniach 1−2.12.1994 r.,
Warszawa 1996, s. 267−290; idem, Polish Journalists: Professionals or Not?, w: D.H. Weaver, W. Wu,
The Global Journalist. News People Around the World, Hampton Press, New York 1998, s. 277−297.
37
S. Mocek, Dziennikarze po komunizmie. Elita mediów w świetle badań społecznych, Instytut Studiów
Politycznych PAN, Collegium Civitas Press, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
38
A. Stępińska, S. Ossowski, L. Pokrzycka, J. Nowak, The Journalists and Journalism of Poland,
w: D.H. Weaver, L. Willnat, The Global Journalist in the 21st Century, Routledge, Nowy York−London
2012, s. 255−267; A. Stępińska, S. Ossowski, Dziennikarze w Polsce: wartości, priorytety i standardy
zawodowe, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 1 (44), s. 17−28.
39
B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn, S. Michel, Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa
polskich dziennikarzy (badania ilościowe), „Studia Medioznawcze” 2013, nr 1, s. 11−26, oraz
M. Głowacki, Dziennikarze polscy w świetle studiów porównawczych systemów odpowiedzialności
mediów w Europie, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 1, s. 29−43.
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Tematyką konwergencji w Polsce zajmuje się kilku badaczy, jednak najbardziej
aktywna jest Katarzyna Kopecka-Piech z Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu, która jest autorką kilkunastu artykułów na temat konwergencji
w wydawnictwach w Polsce i na świecie40. Dwie rzetelne prace poświęcone
konwergencji zawdzięczamy także Michałowi Kaczmarczykowi i Dariuszowi Rottowi −
Media w gospodarce i społeczeństwie. Wyzwania ery konwergencji41 oraz Problemy
konwergencji mediów42. Kolejną wieloaspektową pracę poświęconą zagadnieniu
procesów konwergencyjnych wydał zespół naukowców z Uniwersytetu Śląskiego pt.
Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa 43.
Znalazły się w niej artykuły m.in. takich badaczy zjawiska konwergencji, jak:
Krystyna Doktorowicz, Marian Gierula, Stanisław Michalczyk, a także Tomasz
Mielczarek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konwergencja leży także
w obszarze zainteresowań Jana Krefta.
Na świecie studia na temat zmian w mediach spowodowanych konwergencją
prowadzi wiele ośrodków naukowych − głównie w Stanach Zjednoczonych oraz
Wielkiej Brytanii. Nieoceniony wkład w badanie kultury konwergencji ma Henry
Jenkins z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles oraz jego książka Kultura
konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów (Convergence Culture: Where Old
and New Media Collide), która wydana została w 2006 r. i przetłumaczona na język
polski44. Konwergencja leży też w zakresie zainteresowań badawczych takich
światowych naukowców, jak: Mark Deuze45, Gracie Lawson-Borders46 oraz Pere
Massip i David Domingo47.

40

Biogram naukowy Katarzyny Kopeckiej-Piech oraz wszystkie publikacje wraz ze stronami linkującymi
znajdują się na stronie http://kopecka-piech.pl/publikacje/.
41
D. Rott, M. Kaczmarczyk, Media w gospodarce i społeczeństwie. Wyzwania ery konwergencji,
Wydawnictwo Verbum, Praga 2012.
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D. Rott, M. Kaczmarczyk, Problemy konwergencji mediów, Wydawnictwo Verbum, Praga 2013.
43
Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, t. 1 (red.
Z. Oniszczuk, M. Wielopolska-Szymura), t. 2 (red. M. Gierula, P. Szostok), Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, Katowice 2012.
44
H. Jenkins, Kultura konwergencji…, op. cit.
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M. Deuze, L. Fortunati, Journalism Without Journalists, w: G. Meikle, G. Redden (red.), News Online:
Transformations and Continuities, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2010; M. Deuze, The Professional
Identity of Journalists in the Context of Convergence Culture, „Observatorio Journal” 2008, nr 7,
103−117.
46
G. Lawson-Borders, Media Organizations and Convergence: Case Studies of Media Convergence
Pioneers, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 2006; eadem, Integrating New Media and Old Media,
Seven Observations of Convergence as a Strategy for Best Practices in Media Organizations,
„International Journal of Media Management” 2003, nr 5(2), s. 94.
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Wśród bardziej znanych naukowców są: Bob Franklin z Uniwersytetu Cardiff, autor
książki The Future of Journalism48

oraz Tim Dwyer, autor książki Media

Convergence49.
Prace dotyczące zarządzania w mediach w Polsce powstają głównie w dwóch
ośrodkach naukowych: w Pracowni Ekonomiki i Zarządzania Mediami w Zakładzie
Polskiego

Systemu

Medialnego

w Instytucie

Dziennikarstwa

na

Wydziale

Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, pod opieką
naukową Tadeusza Kowalskiego, oraz w Zakładzie Zarządzania i Ekonomiki Mediów
w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego kierownikiem jest
Bogusław Nierenberg. Tadeusz Kowalski jest autorem wielu prac z dziedziny
ekonomiki mediów50, a także prekursorskiej pozycji z zakresu zarządzania mediami
w Polsce − Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania w mediach
i rozrywce51,

która

została

wydania

nakładem

Wydawnictwa

Akademickiego

i Profesjonalnego w 2008 r. W 2013 r. ukazało się rozszerzone wydanie tej książki pt.
Zarządzanie

w mediach52.

Natomiast

w 2011

r.

Wydawnictwo

Uniwersytetu

Jagiellońskiego opublikowało książkę prof. dr. hab. Bogusława Nierenberga
Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe53. W 2005 r. ukazała się drukiem książka
autorstwa Jana Beliczyńskiego Radio jako obiekt zarządzania54. Tematyką zarządzania
w mediach zajmuje się także Bożena I. Mierzejewska, która obecnie przebywa na
Uniwersytecie w St. Gallen55.
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challenges, Paris 2007, http://isaleh.uct.ac.za/Assets/PDFs/JRE2007/07_masip.pdf [dostęp: 22.10.2013
r.].
47
D. Domingo, Four Dimensions of Journalistic Convergence: A preliminary approach to current media
trends at Spain, https://online.journalism.utexas.edu/2007/papers/Domingo.pdf oraz
http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/5114 [dostęp: 22.10.2013 r.].
48
R.A. Franklin, The Future of Journalism. Journalism Studies, Routledge, Londyn 2011.
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T. Dwyer, Media Convergence, McGraw-Hill Education, Maidenhead 2009; idem, New media worlds:
challenges for convergence, McGraw-Hill Education, Maidenhead 2007.
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Między innymi T. Kowalski, Media na rynku, Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
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T. Kowalski, Między twórczością a biznesem…, op. cit.
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J. Beliczyński, Radio jako obiekt zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Kraków 2005.
55
Biogram naukowy Bożeny Mierzejewskiej oraz bibliografia:
https://www.alexandria.unisg.ch/persons/person/M/Bozena_Mierzejewska [dostęp: 22.10.2013 r.].
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Badanie zarządzania w mediach na świecie zapoczątkowali J.M. Lavine oraz
D.B. Walkman publikacją Managing Media Organizations56. W 2001 r. została
opublikowana książka pokazująca zarządzanie w mediach w kontekście kulturowym −
Managing in the Media. Jej autorami są Peter Block, William Houseley, Tom Nicholls
oraz Ron Southwell57. Natomiast przełomowe okazało się dzieło pod redakcją Alana
B. Albarrana Handbook of Media Management and Economics58, które porządkowało
dotychczasowy dorobek prac z zakresu zarządzania mediami. Niekwestionowanym
autorytetem w dziedzinie zarządzania mediami na świecie jest Robert G. Picard59
z Uniwersytetu Oksfordzkiego − autor kilkudziesięciu książek na ten temat60.
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J.M. Lavine, D.B. Walkman, Managing Media Organizations, White Plains, Longman, New York
1988.
57
P. Block, W. Houseley, T. Nicholls, R. Southwell, Managing in the Media, Focal Press, Oxford 2001.
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A.B. Albarran, S.M. Chan-Olmsted, M.O. Wirth (red.), Handbook of Media Management and
Economic, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey 2006.
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60
D. Levy, R.G. Picard, Is There a Better Structure for News Providers? The Potential in Charitable and
Trust Ownership, Reuters Institute, University of Oxford, Oxford 2011; R.G. Picard, Value Creation and
the Future of News Organizations: Why and How Journalism Must Change to Remain Relevant in the
Twenty-First Century, Media XXI, Lizbona 2010; idem, Media Product Portfolios: Issues in
Management of Multiple Products and Services, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 2005; idem, The
Economics and Financing of Media Companies, Fordham University Press, New York 2002; idem (red.),
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idem, Media Economics: Concepts and Issues, Sage Publications, Newbury Park, California 1989.
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„Kiedyś wielcy dziennikarze to były wielkie sławy,
wszyscy znali ich nazwiska,
wiedzieli, kogo i co sobą reprezentują”.
R. Kapuściński, Autoportret reportera61

Część I. Zawód dziennikarz − ujęcie teoretyczne

Rozdział 1. Zawód dziennikarza jako przedmiot badań
Kim jest dzisiaj dziennikarz? Czy dziennikarzem jest Kasia Tusk − regularnie
pisząca bloga Make Life Easier i na nim zarabiająca? Czy jest nim Szymon Majewski −
mający swój program Szymon Majewski SuperSam na YouTube? Czy jest nim duet
Lekko Stronniczy, autorzy wideobloga, którzy od niedawna prowadzą w internecie
poranną audycję radiową Co tak wcześnie? Czy dziennikarzem jest researcher
zbierający materiały do artykułu, programu radiowego lub telewizyjnego? Czy jest nim
producent, wydawca bądź też kierownik produkcji programu telewizyjnego, radiowego
czy

internetowego?

Czy

jest

nim

osoba

zajmująca

się

„dziennikarstwem

obywatelskim”? Czy jest nim w końcu MoJo, SoJo czy osoba uprawiająca „backpack
journalist”? Czy dziennikarzem jest zarówno reporter dostarczający swoim odbiorcom
informacji z kraju i ze świata, jak i showman zabawiający publiczność?
Są to pytania, na które starają się odpowiedzieć obecnie medioznawcy, prawnicy
i sami dziennikarze. Wszystkie te wątpliwości pojawiły się wraz z rozwojem nowych
mediów, które powstały jako efekt procesu konwergencji technologicznej. W tym
podrozdziale postaram się przedstawić najważniejsze definicje, podziały oraz teorie
dotyczące zawodu dziennikarza.

61

R. Kapuściński, Autoportret reportera, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.
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1.1. Definicja zawodu dziennikarza − aspekt prawny
Nie ma wątpliwości, że dziennikarstwo jest zawodem. W Uniwersalnym słowniku
języka polskiego pojęcie zawodu oznacza „zajęcie, którego ktoś się wyuczył, które stale
wykonuje w celach zarobkowych; profesja, fach”62. Jak twierdzi Stanisław Mocek,
dziennikarstwo

jest

zawodem,

gdyż

„stanowi

konfigurację

trzech

aspektów

charakterystycznych dla klasycznych ujęć tej problematyki. Po pierwsze, jest zespołem
wykonywanych stale i powtarzalnych czynności, wyróżnionych ze względu na treść
zadań. Po drugie, wyznacza pozycję jednostki na rynku pracy, a praca w określonym
zawodzie dostarcza środków utrzymania. Po trzecie, praca zawodowa wyznacza
aktywność życiową, kształtuje porządek dnia i długoplanowe zamierzenia jednostek.
Dla dziennikarzy zawód jest wyznacznikiem ich statusu społecznego, którego
integralnymi komponentami są: kariera, pozycja społeczno-ekonomiczna, mobilność,
klientela, ideologie i kultura środowisk zawodowych, profesjonalizacja, rekrutacja
i selekcja,
zawodowej

gratyfikacje
oraz

i wynagrodzenia,

struktura

społeczna”63.

kontrola
Jednak

zachowań
pojęcie

członków

zawodu

grupy

w polskim

64

ustawodawstwie nie ma definicji legalnej . Problematyczne także wydaje się
zdefiniowanie prawnego statusu zawodu dziennikarza w Polsce. Jak twierdzi
prawniczka Joanna Taczkowska, „status zawodu dziennikarza w Polsce nie został
zdefiniowany. (…) jego definiowanie powinno się odbywać poprzez uwzględnienie
odmiennych, niż znajdujące zastosowanie w odniesieniu do pozostałych zawodów,
kryteriów, a także poprzez odrzucenie wzorców obowiązujących w innych państwach.
Oryginalność regulacji krajowych wynika, z jednej strony, z istnienia i zakresu zadań
ustawowych, których realizacja obciąża prasę, a z drugiej strony ze specyfiki
uwarunkowań społeczno-politycznych, które determinowały w przeszłości i nadal

62

S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003, t. 4, s. 920.
S. Mocek, Dziennikarze po komunizmie…, op. cit., s. 44, za suplementem do H. Domański (red.),
Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000 (hasło „Zawód”), s. 433−442.
64
Wymóg dostosowania przepisów prawa krajowego do regulacji prawa wspólnotowego UE wymusił na
ustawodawcy uchylenie dotychczasowych regulacji w tej kwestii i zdefiniowanie w wewnętrznych
przepisach prawa takich terminów, jak: zawód regulowany, wykonywanie zawodu oraz wykonywanie
działalności. Definicję zawodu zawierał uchylony załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z 8.12.2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz
zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 265, poz. 264). Zawód regulowany to wg ustawodawcy „zespół
czynności zawodowych, których wykonanie jest uzależnione od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych
i warunków określonych w odrębnych polskich przepisach, zwanych dalej «przepisami regulacyjnymi»”,
za: J. Taczkowska, Zawód dziennikarza w Polsce…, op. cit., s. 169.
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wpływają na wykonywanie zawodu dziennikarskiego w Polsce”65. Ustawowa definicja
terminu „dziennikarz”, na którą powołałam się we wprowadzeniu do niniejszej
rozprawy doktorskiej, nie przesądza zdaniem J. Taczkowskiej o charakterze
wykonywanej działalności66. Dla przypomnienia jeszcze raz przytoczę niniejszą
definicję: „dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub
przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją
albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji” (art. 7 ust. 2
pkt 5 ustawy − Prawo prasowe). Prawnik Michał Zaremba tak interpretuje powyższe
zapisy: „Przez działanie «na rzecz» rozumie się działanie dla realizacji jej (redakcji)
potrzeb. Działanie «z upoważnienia» oznacza reprezentowanie jej w stosunkach
zewnętrznych”67. Ustawodawca nie precyzuje zatem, kto może wykonywać zawód
dziennikarza, ale wskazuje, na czym jego wykonywanie polega, oraz oczekuje, że
będzie on wykonywany w ramach szerszej struktury, jaką jest redakcja, pod jej
nadzorem albo − co najmniej − w kooperacji z nią68. Zgodnie z interpretacją Jacka
Sobczaka, „statusu dziennikarza nie uzyskuje bowiem autor materiałów prasowych,
choćby były one publikowane, jeśli przygotowywał je z własnej inicjatywy, bez
wcześniejszego porozumienia z redakcją”69. Tadeusz Kononiuk zwraca uwagę na
bardzo ważny aspekt badanego zagadnienia, a mianowicie na fakt, że uprawianie
dziennikarstwa jest działalnością niejednorodną, niepoddającą się jednoznacznej
definicji. Zdarza się, że nie jest to działalność zarobkowa, niekiedy jest ona prowadzona
jako aktywność dodatkowa, bywa wykonywana niesystematycznie, równolegle z inną
profesją70. Podsumowując, trzeba stwierdzić, że „regulacje zawarte w prawie
prasowym, definiując pojęcie dziennikarza, nie odwołują się do kryteriów
charakterystycznych dla pojęcia zawodu. Uzyskanie statusu dziennikarza jest zatem
możliwe

bez

względu

na

posiadane

kwalifikacje,

uzyskiwane

przychody,

systematyczność i ciągłość działalności, a także niezależnie od tego, czy uprawianie
dziennikarstwa jest działalnością podstawową, czy wykonywaną z innego typu
aktywnością”71. Joanna Taczkowska zauważa w prawodawstwie jeszcze jedną istotną
nieścisłość dotyczącą zawodu dziennikarza. Z jednej strony − ustawodawca nie określił
65

Ibidem, s. 7.
Ibidem, s. 180.
67
M. Zaremba, Prawo prasowe…, op. cit., s. 32.
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J. Taczkowska, Zawód dziennikarza w Polsce…, op. cit., s. 181.
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J. Sobczak, Ustawa prawo prasowe…, op. cit., s. 115.
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T. Kononiuk, Struktury podmiotowe tworzące media, w: T. Kononiuk, B. Michalski, Problemy prawne
zawodu dziennikarskiego, Warszawa 1998, s. 12.
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J. Taczkowska, Zawód dziennikarza w Polsce…, op. cit., s. 182.
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warunków dostępu do zawodu, z drugiej − nałożył na jego przedstawicieli obowiązek
dochowania wysokich standardów zawodowych, które świadczą o tym, że przypisał on
zawodowi dziennikarza wysoką rangę72. Prawa i obowiązki dziennikarzy są
przedmiotem rozdziału drugiego ustawy − Prawo prasowe. Zgodnie z tymi przepisami,
dziennikarze są zobowiązani do: dochowania tajemnicy dziennikarskiej (art. 15), służby
społeczeństwu i państwu (art. 10 ust. 1), działania zgodnie z zasadami etyki zawodowej
(art. 10 ust. 1), dochowania szczególnej staranności zawodowej (art. 12 ust. 1 pkt 1),
dbałości o ochronę dóbr osobistych i interesów informatorów (art. 12 ust. 1 pkt 2), mają
obowiązek dosłownego cytowania wypowiedzi (art. 14 ust. 2) oraz przestrzegania
embarga informacyjnego (art. 14 ust. 3). J. Taczkowska uważa, że zaniechanie
dokonywania zmian w zakresie reglamentowania dostępu do zawodu jest spowodowane
obawą co do „naruszenia gwarantowanej w art. 14 Konstytucji RP wolności prasy albo
wiązać się może z podniesieniem wobec ustawodawcy zarzutu ingerencji w chronioną
na podstawie art. 54 Konstytucji RP wolność wypowiedzi”73. Skutkiem przyznania
statusu dziennikarza osobom wypełniającym mniej lub bardziej rygorystyczne kryteria
wskazane w ustawie jest jakość ich pracy. Tą niebezpieczną dla zawodu dualność
zauważa także Jacek Sobczak. Jego zdaniem ustawodawca „(…) z jednej strony widzi
bowiem w nim [dziennikarzu − dop. K.S.] osobę zajmującą się redagowaniem,
tworzeniem lub przygotowaniem materiałów prasowych, pozostającą w stosunku pracy
z redakcją, co pozwoliło niektórym sprowadzić dziennikarzy do rangi pracowników
najemnych. Z drugiej strony tenże ustawodawca w art. 10 ust. 1 prawa prasowego
podkreśla, że zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu, a więc widzi
w nim raczej osobę posiadającą określone powołanie, obdarzonego misja, etycznego”74.
Te nieścisłości, a zarazem brak formalnoprawnych ograniczeń w dostępie do tego
zawodu

powodują

osłabienie

pozycji

dziennikarza

zarówno

w relacjach

z pracodawcami − nadawcami i wydawcami, jak i prowadzą do konfliktów w samym
środowisku dziennikarskim. Problem ten ma także przełożenie na społeczne
postrzeganie oraz prestiż tego zawodu. Oprócz prawnych definicji i ograniczeń zawodu
dziennikarza funkcjonują także definicje stworzone przez medioznawców. Niezwykle
trafna, moim zdaniem, jest definicja Stanisława Mocka. Przyjmuje on, że dziennikarzem
72

Ibidem, s. 191.
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Mickiewicza, Poznań 2004, s. 8 i 9.
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jest „osoba, która w dobie mediów masowych w prasie, radiu, telewizji lub mediach
elektronicznych, zawodowo, w sposób trwały, twórczy, intelektualnie inspirujący
i warsztatowo profesjonalny zajmuje się gromadzeniem, doborem, obróbką oraz
rozpowszechnianiem informacji i komentarzy”75.

1.2. Propozycje rozwiązań prawnych
W związku z daleką od doskonałości sytuacją prawną dziennikarzy powstało kilka
inicjatyw, których zamiarem była regulacja oraz ochrona zawodu dziennikarskiego.
Miały one na celu przede wszystkim ograniczenie dostępu do zawodu dziennikarza oraz
większą możliwość egzekwowania od pracowników mediów działań zgodnych ze
standardami etycznymi i zawodowymi. Tak jak wspomniano powyżej, obecnie każdy
może zostać dziennikarzem, co powoduje, że doświadczonych ludzi pracujących w tej
branży łatwo zastąpić studentem czy osobą uczącą się zawodu. Jest to oczywiście
bardzo korzystne dla pracodawców, ponieważ w ramach redukcji kosztów czy też
zwiększenia efektywności pracy redakcji zastępuje się dziennikarzy z wieloletnim
doświadczeniem i z odpowiednimi do ich umiejętności dochodami pracownikami
mediów tzw. media workerami, którzy skupiają się na prostych czynnościach
opracowywania tekstów z konferencji, od agencji informacyjnych bądź z agencji public
relations za dużo mniejsze pieniądze. Druga rzecz, o której wspomniano, to możliwość
egzekwowania

działań

zgodnych

z zasadami

etyki

i solidarności

zawodowej.

Najważniejsze istniejące dokumenty dotyczące tej kwestii to Karta Etyczna Mediów
i Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy. Inne to: Kodeks Etyki Dziennikarskiej
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Misja telewizji publicznej, Porozumienie
polskich nadawców telewizyjnych „Przyjazne media” czy Dziennikarski kodeks
obyczajowy Konferencji Mediów Polskich. Rada Etyki Mediów76 powstała w 1995 r.
z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Opiniuje ona, na mocy Karty
Etycznej Mediów, zachowania dziennikarzy pod kątem przestrzegania zasad etycznych
przez media. Funkcjonuje także Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy77, który
został przyjęty przez Izbę Wydawców Prasy w 2005 r. Opisuje on reguły właściwego
postępowania między wydawcami a redakcjami oraz między wydawcami a redaktorami
naczelnymi i dziennikarzami. Niestety oba te dokumenty nie mają mocy sprawczej
75

S. Mocek, Dziennikarze po komunizmie…, op. cit., s. 27.
Zob. http://www.radaetykimediow.pl/ [dostęp: 25.04.2013 r.].
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Zob. http://www.iwp.pl/pliki/KDPWP.pdf [dostęp: 25.04.2013 r.].
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w ściganiu bądź wykluczaniu ze środowiska dziennikarskiego osób, które łamią zawarte
w nich przepisy. Mogą jedynie publicznie krytykować naganne zachowania ludzi
pracujących w mediach, a te niestety zdarzają się coraz częściej. Dlatego też od wielu
lat część dziennikarzy, głównie związana ze środowiskiem akademickim i prawniczym,
tworzy, a następnie próbuje wprowadzić w życie zapisy regulujące prawnie powyższe
dwie kwestie. Niestety do tej pory bezskutecznie. W 2002 r. z inicjatywy
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich powstał senacki projekt ustawy o zawodzie
dziennikarza78. Zakładał

on powstanie naczelnej izby dziennikarskiej, która

wydawałaby dziennikarzom pozwolenie na pracę, organizowała staże oraz miałaby
możliwość pozbawić dożywotnio pracy w zawodzie. Byłaby ona współfinansowana
z budżetu państwa i składałaby premierowi roczne sprawozdanie ze swojej działalności.
Projekt ten zakładał także, że zawód dziennikarza mogłaby wykonywać jedynie osoba
po wyższych studiach. Zawierał on również, moim zdaniem nierealny w dzisiejszych
czasach, zapis określający limit pracy dziennikarza (8 godzin dziennie i 40 godzin
tygodniowo). Kolejny całkowicie nowy projekt podejmujący te drażliwe kwestie to
projekt prawa prasowego, który powstał w 2008 r. na zlecenie Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich, a jego autorką była Joanna Taczkowska79. Najbardziej istotną
zmianą, jaką w nim proponowano, był podział dziennikarzy na kategorie zawodowe
w zależności od wykształcenia i stażu pracy. Wyróżniał on pracownika redakcji tzw.
media workera (osoba fizyczna zajmująca się gromadzeniem i zestawianiu prostych
informacji prasowych oraz wykonywaniem prac administracyjnych, technicznych lub
organizacyjnych), dziennikarza licencjonowanego (osoba fizyczna trudniąca się
działalnością prasową o charakterze twórczym, która uzyskała licencjat) oraz
dziennikarza zawodowego (osoba fizyczna, która udokumentuje co najmniej czteroletni
okres wykonywania działalności prasowej o charakterze twórczym i uzyskała co
najmniej licencjat). Niestety oba projekty spotkały się ze zmasowaną krytyką
środowiska

dziennikarskiego

i nie

zostały

zaakceptowane

w komisjach

parlamentarnych. Przeciwnicy zamykania dostępu do zawodu dziennikarskiego
tłumaczą, że są to rozwiązania typowe dla niedemokratycznych rządów w krajach
rozwijających się, a dziennikarstwo w Polsce powinno pozostać zawodem otwartym80.
78
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Zob.http://www.press.pl/~wwwadd/pdf/nowy/projektpoprawiony_%20wersja%20styczniowa_2008.pdf
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Niestety tak się składa, że w spotkaniach z parlamentarzystami czy rządem
i w dyskusjach nad ewentualnymi zmianami prawnymi biorą udział głównie
przedstawiciele wydawców, właścicieli mediów oraz redaktorzy naczelni, którzy są
zainteresowani utrzymaniem status quo.

1.3. Typologia zawodu dziennikarskiego
Typologii dziennikarzy jest bardzo dużo. Można ich podzielić ze względu na
warsztat pracy, zgodnie z podziałami przypisanymi im przez prawo, według dziedziny,
jaką się zajmują, czy też w końcu ze względu na status, jaki mają w środowisku
dziennikarskim i całym społeczeństwie. Jak twierdzi Joanna Taczkowska, typologii
zawodu dziennikarskiego powinno się dokonywać zarówno przez odniesienie do
kryterium podmiotu, jak i przedmiotu działalności. Zdaniem autorki, „na typ
dziennikarstwa składa się, obok treści i formy przekazu (informacja, publicystyka) oraz
postawy, jaką przyjmuje dziennikarz (dziennikarstwo neutralnie obiektywne vs
dziennikarstwo społecznie zaangażowane), wiele innych czynników, do których należy
zaliczyć w szczególności: rodzaj pełnionej funkcji w strukturze redakcji (dziennikarz,
redaktor), rodzaj środka przekazu (dziennikarstwo radiowe, telewizyjne, prasowe,
internetowe), specjalistyczna wiedza (dziennikarz muzyczny, polityczny, sportowy,
ekonomiczny), specjalistycznych umiejętności (felietonista, komentator, prezenter,
spiker), predyspozycje do pełnienia wyznaczonej funkcji w strukturze organizacyjnej
przedsiębiorstwa medialnego (sekretarz redakcji, kierownik działu, depeszowiec),
szczególne zadania, jakie zamierza realizować, albo jakie zostaną mu powierzone do
wykonywania przez redakcję (sprawozdawca, dziennikarz śledczy, korespondent
wojenny, korespondent zagraniczny)”81.
Autorem chyba najczęściej cytowanej klasyfikacji dziennikarzy jest Walery
Pisarek.

Przytacza

dziennikarskim

ją

w swoim

artykule

wyróżnia on trzy grupy:

Zbigniew

Bajka82.

W środowisku

diskdżokejów, rzemieślników oraz

bojowników. „Diskdżokeje” to grupa młodych adeptów dziennikarstwa dwudziestoi trzydziestolatków pracujących głównie w komercyjnym radiu oraz prasie lifestylowej.
Ich praca polega głównie na zabawianiu publiczności, specjalizują się w show
i infotainment. W sposób łatwy i lekki dla widza prezentują zarówno informacje, jak
81
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J. Taczkowska, Zawód dziennikarza w Polsce…, op. cit., s. 192.
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i komentarze. Specjalizują się w formach krótkich, takich jak notatki, plotki, rzadziej
felietony. „Rzemieślnicy” to głównie starsze pokolenie dziennikarzy, wśród których
znaleźć można byłych publicystów komunistycznych z czasów PRL. Reprezentują oni
poważne dziennikarstwo, które opiera się na etyce i solidarności zawodowej. Dla
„bojowników” najważniejsze jest dobro ich Sprawy. Zwykle są to osoby o sympatiach
prawicowych

i antykomunistycznych.

Skupieni

są

w nielicznych

ideowo

zaangażowanych mediach, gdyż pracować mogą tylko wśród osób myślących
i działających podobnie. Zbigniew Bajka do tego podziału dodał nowe grupy: kelnerów,
dziennikarzy śledczych oraz zbieraczy informacji (infobrokerów)83. „Kelnerzy” pracują
głównie w prasie codziennej (obecnie poszerzyłabym tę grupę o dziennikarzy
internetowych). Publikują informacje ze swoich źródeł bądź z konferencji prasowych −
bez komentarza i własnej refleksji. Podają informację w sposób taśmowy, szczycą się
efektywnością, której miarą ma być liczba zebranych i opublikowanych komunikatów.
Korzystają ze sprawdzonych źródeł: biznesmenów, ekspertów z różnych dziedzin nauki,
polityków i samorządowców. „Dziennikarze śledczy” obecni są zwykle w prasie
codziennej chociaż można ich spotkać także w telewizji i czasopismach. Działają
zgodnie z sympatiami politycznymi oraz linią pisma, dla którego pracują. Jest to
kategoria dziennikarzy o dużym prestiżu w środowisku dziennikarskim, który budują
swoimi tekstami, procesami sądowymi oraz nagrodami. „Zbieracze informacji”, inaczej
nazwani infobrokerami, pracują na podstawie własnych zbiorów, jak i korzystają z firm
specjalizujących się w wycinkach prasowych. Gromadzenie przez nich informacji
zwykle odbywa się wokół określonych tematów lub grup problemowych.
Można też podzielić dziennikarzy ze względu na poziom mediów, w jakich pracują.
Wyróżnia się w ten sposób dziennikarstwo „masowe” i „wysokie”, jak proponuje
Ryszard Kapuściński w rozmowie z Katarzyną Janowską i Piotrem Mucharskim84.
Wskazuje on, aby dziennikarstwo traktować analogiczne − jak całą kulturę: „Poziom
mediów dokładnie odzwierciedla sytuację w kulturze z jej podziałem na kulturę wysoką
i masową. Są poważne pisma, radiostacje, programy telewizyjne i w nich zachowało się
odpowiedzialne dziennikarstwo w starym stylu. Ale jest to oczywiście mniejszość. Bo
media w większości są dziś częścią dynamicznie rozwijającego się w skali planetarnej
świata usług. Dlatego musimy pamiętać, że kim innym jest dziennikarz, a kim innym
pracownik mediów. (…) Używa się pojęcia «journalist» i używa się pojęcia «media
83
84
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worker», które z dziennikarstwem nikomu się nie kojarzy. Można być journalist i wcale
nie być media worker. I odwrotnie. Media worker dziś jest prezenterem w dzienniku
telewizyjnym, jutro może być rzecznikiem rządu, pojutrze − maklerem giełdowym,
a popojutrze pracować jako dyrektor fabryki w jakiejś wielkiej firmie naftowej. Dla
niego ta praca nie jest związana z żadną powinnością społeczną czy obowiązkiem
etycznym. On jest od sprzedawania towarów, jak wszyscy pracownicy sektora usług,
który stanowi olbrzymią – stale rosnącą – część zawodów w rozwiniętych
społeczeństwach.

(…)

W Polsce

ciągle

żyjemy

według

standardów

z epoki

przedmedialnej i od ludzi, którzy nie mają ani takich kwalifikacji, ani aspiracji, żądamy
respektowania zasad, które nie są i nie mogą być ich zasadami. Na świecie nikt nie żąda
od media workers, by byli komentatorami spraw wielkiego świata, albo dawali nam
jakieś objaśnienia o walorze poznawczym. Rozlicza się ich z atrakcyjności towaru,
który wyprodukują. To są reguły medialnego świata, w którym – nie zdając sobie z tego
jeszcze sprawy – już tkwimy, którego jesteśmy częścią”85. Podobny podział proponuje
Bogusław Nierenberg, który dzieli środowisko ludzi pracujących w mediach na
profesjonalistów traktujących dziennikarstwo jako rodzaj szczególnej misji. Druga
grupa to media workerzy, „dla których misja czy posłannictwo są pusto brzmiącymi
hasłami”86. Można także dokonać podziału na dziennikarzy ze względu na okres
rozpoczęcia przez nich pracy zawodowej. Katharina Hadamik87 twierdzi, że w Polsce
środowisko dziennikarskie stanowi „mix trzech pokoleń” − tych z okresu powojennego,
dziennikarzy pracujących w czasach PRL-u oraz generacji młodych dziennikarzy,
którzy weszli do zawodu po 1989 r. Bogusława Dobek-Ostrowska proponuje także
podział dziennikarzy ze względu na zajmowane przez nich miejsce w hierarchii.
Wyróżnia „celebrytów”, „klasę średnią” oraz dużą grupę pracowników „fabryki
mediów”, którzy zwykle są „bezimienni”88. Zdaniem tej autorki, są dwa typy
dziennikarzy znajdujące się na samej górze w hierarchii tej profesji. Pierwszy − to
gwiazdy dziennikarstwa, kojarzone z telewizją − prezenterzy wieczornych wiadomości
czy też prowadzący programy podsumowujące bieżące wydarzenia dnia. Pracę
w telewizji łączą z publikowaniem komentarzy i artykułów w najważniejszych polskich
85
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gazetach codziennych i magazynach. Jest to grupa dziennikarzy, która weszła na rynek
pracy na początku transformacji politycznej w latach 80. XX w. B. Dobek-Ostrowska
do tej grupy zalicza Monikę Olejnik, Kamila Durczoka czy też Tomasza Lisa. Drugą
grupę dziennikarskich sław stanowią osoby piszące do prestiżowych gazet
i magazynów, dobrze znani komentatorzy i felietoniści. Do tej grupy badaczka zalicza:
Janinę Paradowską, Adama Michnika, Jacka Żakowskiego i Daniela Passenta − z gazet
o orientacjach lewicowych − oraz Pawła Lisickiego, Bronisława Wildsteina, Piotra
Zarębę, a także Michała i Jacka Karnowskich − pracujących dla mediów o prawicowych
sympatiach. Dumne miejsce w tej grupie zajmują legendy polskiego dziennikarstwa:
Ryszard Kapuściński, Hanna Krall, Jan Nowak Jeziorański, Jerzy Giedroyc, Dariusz
Fikus oraz Andrzej Wojciechowski. Wątek podziału osób pracujących w mediach
z perspektywy zarządzania w nich podjął w swojej książce Tadeusz Kowalski. Pisze on,
że „(…) uzasadnione wydaje się wyodrębnienie wśród pracowników firm medialnych
dwóch podstawowych kategorii − twórców zawartości oraz wszystkich tych, którzy
nadają owej zawartości ostateczną postać produktową, a więc tych, których
zasadniczym zadaniem jest przetwarzanie praw wytworzonych przez pierwszą grupę do
postaci, w jakiej mogą się te prawa przejawić na rynku”89. Zazwyczaj to właśnie twórcy
zawartości − przez rozwijanie talentów, pomysłów i idei − są „siłą napędową” oraz elitą
firm medialnych. Ekipy wspierające twórców są odpowiedzialne za realizację założeń
skonstruowanych przez pracowników twórczych. Są to − w zależności od branży −
producenci, kierownicy produkcji, reporterzy, researcherzy, graficy komputerowi,
projektanci. T. Kowalski nawiązuje do podziału na działalność podstawową (core
business) oraz wspierającą (back office). Zauważa on także, że „wiele firm opiera swoje
strategie marketingowe na osobowościach najbardziej utalentowanych pracowników.
(…) Zatrudnienie lub odejście gwiazdy jest często szeroko komentowane, może mieć
wpływ na notowania giełdowe spółki medialnej, staje się istotnym elementem
wizerunku firm”90.
Interesujące wydaje się też podejście innej badaczki tego tematu − Teresy
Sasińskiej-Klas, która mówi o grupie zawodów medialnych, które wiążą się ze
zdobywaniem i przetwarzaniem informacji. Wymienia ona − oprócz dziennikarzy −
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rzeczników prasowych, specjalistów public relations, ekspertów zajmujących się
kształtowaniem wizerunku91.
Ciekawe spostrzeżenie na temat środowiska dziennikarskiego wyraził Jerzy
Mikułowski-Pomorski92. Uważa on, że czasy dziennikarstwa spersonalizowanego,
w którym gwiazdami byli znani czytelnikom i widzom dziennikarze, przemija.
Większość

mediów w celach

optymalizacji

kosztów

i łatwej

zastępowalności

dziennikarzy będzie korzystać z bezimiennych grup dziennikarzy tworzących
newsroomy. Tylko nieliczne opiniotwórcze media będą w stanie zachować swoją
osobowość, zatrudniając znanych dziennikarzy z ich rozpoznawalnymi nazwiskami
i twarzami. Sytuacja dziennikarzy na rynku może być jeszcze gorsza, bo zamiast
bezosobowych zespołów informacje w mediach mogą pisać maszyny. Amerykańska
spółka Narrative Science stworzyła elektroniczne generatory tekstu, które pracują dla
agencji prasowych i giełdowych. „Robotopisarze” piszą głównie teksty z dziedziny
nieruchomości, finansów oraz sportu, czyli wszędzie tam gdzie niezbędna jest pamięć
do statystyk i danych o trendach. Z usług elektronicznych generatorów tekstu korzysta
już renomowany magazyn „Forbes”93.

1.4. Nowe formy dziennikarstwa
Wśród

nowych

form

dziennikarstwa

możemy

wyróżnić:

dziennikarstwo

obywatelskie, dziennikarstwo uczestniczące (participatory journalism), MoJo (mobile
journalism), dziennikarstwo plecakowe

(backpack journalism), dziennikarstwo

przedsiębiorcze (entrepreneurial journalism), dziennikarstwo danych (datajournalism),
jak też blogi i blogerów. Jak wspomniano we wstępie, nowe formy nie będą
przedmiotem analizy i badań niniejszej pracy, z jednej strony ze względu na
paradziennikarski charakter, który sprawia, że prawnicy zajmujących się tematyką
mediów nie mogą ich zaliczyć do pojęcia dziennikarstwa. Z drugiej strony −
w większości są to formy nowe, które wykształciły się pod wpływem zjawiska

91

T. Sasińska-Klas, Dziennikarstwo − zawód czy wyzwanie?, w: Z. Bauer, E. Chudziński (red.),
Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej
w Krakowie i Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2008,
s. 469−479.
92
J. Mikułowski-Pomorski, Zmieniający się świat mediów, Studium Dziennikarskie Akademii
Pedagogicznej w Krakowie i Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków
2008, s. 86.
93
Zob. http://www.focus.pl/technika/zobacz/publikacje/redaktor-makler-algorytm/stronapublikacji/3/nc/1/do-druku/1/ [dostęp: 27.03.2013 r.].
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konwergencji mediów. Właśnie dlatego, że formy te mają bezpośredni związek
z konwergencją, zostaną scharakteryzowane w poniższym podrozdziale.
Definicja dziennikarstwa uczestniczącego, jaką przywołuje Agnieszka ZwiefkaChwałek, autorka książki Dziennikarstwo uczestniczące jako przejaw mediamorfozy, to
„aktywny udział obywatela lub grupy obywateli w procesie, zbierania, konstruowania,
analizowania i upowszechniania informacji. Celem tej partycypacji jest zapewnienie
niezależnych, wiarygodnych, aktualnych, różnorodnych i istotnych informacji, które są
warunkiem

istnienia

demokracji”94.

Przykładami

takiego

dziennikarstwa

uczestniczącego są portale: Wiadomości24.pl (założony przez koncern Polskapresse)
oraz Kontakt24 (kontakt24.tvp.pl, stworzony przy stacji TVN24).
Określeń na kolejny nowy typ dziennikarza jest kilka: MoJo95 − mobile journalism
(dziennikarstwo mobilne), SoJo − solo journalism (dziennikarstwo indywidualne),
backpack journalism96 (dziennikarstwo plecakowe). Wszystkie te nazwy definiują nowy
typ dziennikarstwa tworzonego zwykle przez jedną osobę za pomocą urządzeń
mobilnych, takich jak telefon, smartfon czy też kamera. Dotyczy to zarówno amatorów,
jak i profesjonalistów, którzy łączą funkcję operatora i montażysty swoich własnych
materiałów filmowych. Termin „backpack journalism” oznacza dziennikarzy łączących
dziennikarstwo prasowe, radiowe i telewizyjne w jednym podręcznym „plecaku”97.
Pierwszy raz tego terminu użyła Jane Stevens w artykule opublikowanym w „Online
Journalism Review” w 2002 r.98. Natomiast James Glen Stovall twierdzi nawet, że
„dwie najbardziej znaczące cechy charakterystyczne multimediów to kontekst i ciągłość
− cechy, których do takiego stopnia nie posiadają ani telewizja, ani prasa (…). Zmienią
one sposób, w jaki relacjonowane są wydarzenia, i zwiększą liczbę lokalnych
informacji. Tak więc w ciągu kilku lat «dziennikarze plecakowi» − a przynajmniej ci,
którzy są obeznani z «dziennikarstwem plecakowym», dziennikarstwem czasów
konwergencji − nie tylko będą należeć do większości, ale będą wręcz rządzić”99.

94

S. Bowman, C. Willis, We Media. How Audiences Are Shaping the Future of News and Information,
American Press Institute, Reston 2003 za: A. Zwiefka-Chwałek, Dziennikarstwo uczestniczące jako
przejaw mediamorfozy, Wrocław 2009, s. 12.
95
P.H. Martyn, The MoJo in the third millennium, „Journalism Practice” 2009, vol. 3, nr 2,
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17512780802681264 [dostęp: 21.02.2013 r.].
96
J. Stevens, Backpack Journalism is Here to Stay, „Online Journalism Review”, 2.04.2002 r.,
http://www.ojr.org/ojr/workplace/1017771575.php [dostęp: 21.02.2013 r.].
97
A. Zwiefka-Chwałek, Dziennikarstwo uczestniczące…, op. cit., s. 148.
98
J. Stevens, Backpack Journalism Is Here to Stay, op. cit.
99
S.J.G. Stovall, Web Journalism. Practice and Promise of a New Medium, Boston 2004, s. 107, za:
A. Zwiefka-Chwałek, Dziennikarstwo uczestniczące…, op. cit., s. 153.
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Badacze wyodrębniają także entrepreneurial journalism100, czyli przedsiębiorcze
dziennikarstwo

(określenie

współczesnego

dziennikarza

radzącego

sobie

z ekonomicznymi realiami swojej profesji za pomocą innowacyjności) czy też
datajournalism101, czyli dziennikarstwo danych (praktykę polegającą na wybieraniu
informacji z baz danych i prezentowaniu ich w uproszczony sposób, aby były one
łatwiejsze do zrozumienia dla odbiorców).
Kolejna

grupa

nowych

dziennikarzy,

bądź

−

jak

niektórzy

sądzą

−

paradziennikarzy, to blogerzy. Według platformy zajmującej się wyszukiwaniem
i analizą blogów jest ich na świecie około 135 mln. Blogerzy to grupa niesłychanie
niejednorodna. Są nimi zarówno wieloletni dziennikarze prasowi, telewizyjni bądź
radiowi, którzy mają blogi − albo w wersji „prywatnej”, albo „służbowej” − znajdujące
się na stronach redakcji, dla której tworzą. Dla takich dziennikarzy „obecność
w blogosferze poszerza ich niezależność, umożliwiając dopowiadanie, uzupełnianie
i komentowanie wydarzeń, których stali się sprawozdawcami, działając na rzecz swojej
redakcji, ale w sposób, który dla redakcji był, z różnych powodów, niewygodny lub
nieatrakcyjny”102. Są to też osoby, które na własną rękę zakładają blogi, witryny,
serwisy i publikują samodzielnie dla swoich wiernych czytelników. Sprzeczne są
natomiast opinie co do tego, czy blogerzy mogą być uznani za dziennikarzy
internetowych. W świetle prawa polskiego nie można uznać blogów za prasę ze
względu na obowiązek stałej numeracji, której większość z nich nie prowadzi. Istnieje
w tej sprawie postanowienie Sądu Najwyższego z 2007 r., które mówi, że: „Internet jest
środkiem przekazu, za jego pośrednictwem wymienia się korespondencję, podobnie jak
przekazuje się korespondencję w formie pisemnej na papierze. Przekaz korespondencji
w Internecie nie podlega rejestracji, natomiast wydawanie w formie elektronicznej
prasy dostępnej w Internecie musi być rejestrowane”103. Z drugiej strony, istnieje
przypadek Charlesa LeBlanca, blogera z Kanady, którego tamtejszy sąd uznał za
równoprawnego dziennikarza104. Wyrok ten sankcjonuje w Kanadzie blogi jako prasę.
Z badań przeprowadzonych w 2010 r. przez Marka Jeleśniańskiego wynika, że 33%
100

K. Nancy, S. Russ-Mohl, Dziennikarz jako przedsiębiorca − szanse i etapy rozwoju, „European
Journalism Observatory”, 19.06.2012 r.
101
J. Gay, Datajournalism − nowa jakość w dziennikarstwie, „European Journalism Observatory”,
12.01.2012 r.
102
J. Taczkowska, Zawód dziennikarza w Polsce…, op. cit., s. 468.
103
Postanowienie Sądu Najwyższego z 26.07.2007 r., IV KK 174/07,
www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ik/IV-KK-0174_07.pdf [dostęp: 5.04.2013 r.].
104
E. Bendyk, Bloger dziennikarzem, http://bendyk.blog.polityka.pl/2006/11/29/blogger-dziennikarzem/
[dostęp: 5.04.2013 r.].
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blogerów uważa się za dziennikarzy. Wśród osób czytających blogi 26% postrzega je
jako formę dziennikarstwa105. Wydaje się, że przełomowy dla polskiej blogosfery jest
raport Blogerzy w Polsce 2013106, który ukazał się w kwietniu 2013 r., a jego autorami
byli Tomasz Baran z firmy GG Network SA i Anna Miotk z Newspoint. Zawiera on
informacje pozyskane na próbie reprezentatywnej dla polskich internautów w wieku
15 lat i więcej. „Informuje on, na ile poszczególni blogerzy są znani i czytani oraz jaki
mają wizerunek. Pokazuje, w jakim stopniu są opiniotwórczy, czy mogą wywierać
wpływ na decyzje i zachowania konsumenckie”107.
Polskie Badania Internetu szacowały w 2011 r., że w Polsce jest około 3 mln
blogów i odwiedzane są przez 11 mln polskich internautów (60%)108. Według raportu
i danych Polskich Badań Internetu/Megapanel za luty 2013 r., liczba internautów
w wieku minimum 15 lat wzrosła do ponad 17 mln109.
Podsumowując, trzeba stwierdzić, że konwergencja nie tylko zmienia zawód
dziennikarza w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, lecz także jest czynnikiem
sprawczym nowych form dziennikarstwa, takich jak backpack journalism, MoJo czy
dziennikarstwo obywatelskie. Jak widać, inspirowane konwergencją powstawanie
nowych narzędzi komunikacji i nowych technologii od razu jest wykorzystane przez
dziennikarzy i paradziennikarzy w celu informowania społeczeństwa o otaczającej je
rzeczywistości.

1.5. Środowisko dziennikarskie w Polsce
Problemy środowiska dziennikarskiego, takie jak warunki finansowe, formy
zatrudnienia, niezależność dziennikarska, naruszanie zasad etyki zawodowej, są znane
stowarzyszeniom dziennikarzy, jak również związkom zawodowym reprezentującym
ich interesy. W Polsce istnieje kilka stowarzyszeń dbających o sprawy dziennikarzy:
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej
105

M. Jeleśniański, Czy pisanie bloga to dziennikarstwo?, http://eredaktor.pl/internet-badania-trendy/czypisanie-bloga-to-dziennikarstwo/ [dostęp: 5.04.2013 r.], za: M. Kornacka, Blogi przykładem
dziennikarstwa internetowego w dobie konwergencji mediów, w: M. Gierula, P. Szostok (red.),
Konwergencja mediów masowych…, op. cit., s. 320.
106
Zob. http://pbi.org.pl/pl/aktualnosci/179/raport-blogerzy-w-polsce−2013-juz-dostepny [dostęp:
25.04.2013 r.].
107
Ibidem.
108
Zob. http://pbi.org.pl/wystapienia/2011_01_Zasieg_blogosfery_prezentacja_PBI_a.pdf [dostęp:
21.02.2013 r.].
109
Zob. http://pbi.org.pl/pl/aktualnosci/179/raport-blogerzy-w-polsce−2013-juz-dostepny [dostęp:
25.04.2013 r.].
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Polskiej oraz Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy. Największe z nich −
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

− liczy 2700 członków i ma 11 oddziałów

terenowych w największych miastach Polski110. Obok stowarzyszeń skupiających
dziennikarzy funkcjonują też takie, w których skład wchodzą właściciele mediów bądź
ludzie nimi zarządzający. Do takich stowarzyszeń należą Stowarzyszenie Prasy
Lokalnej,

Stowarzyszenie

Polskich

Mediów,

Krajowa

Izba

Producentów

Audiowizualnych czy Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce. Ochroną interesów
dziennikarzy zajmują się także związki zawodowe. W Telewizji Polskiej jest ich około
30111. W 2011 r. powstały związki zawodowe w Agorze oraz w wydawnictwie Ringier
Axel Springer112. Nie ma natomiast związków zawodowych w prywatnych telewizjach
TVN i Polsat. Istnieją także związki zawodowe ponad pracodawcami, skupiające
konkretny rodzaj pracowników twórczych, jak: Związek Zawodowy Radia i Telewizji
czy też Syndykat Dziennikarzy Polskich. Szczególne znaczenie ma − powołana przez
kilkanaście podmiotów − Konferencja Mediów Polskich oraz jej organ − Rada Etyki
Mediów, która stoi na straży należytego wykonywania przez dziennikarzy swoich
obowiązków w kwestii etyki dziennikarskiej.
W środowisku dziennikarskim funkcjonują też mniej formalne inicjatywy mające
na celu integrację i wymianę poglądów. Są to coroczne bale dziennikarzy, jak również
nagrody wręczane dla osób wyróżniających się − zarówno pozytywnie, jak
i negatywnie. W lutym 2013 r. odbyły się po raz pierwszy dwa konkurencyjne bale
dziennikarzy − w auli Politechniki Warszawskiej tradycyjny Bal Dziennikarzy,
a w Grand Hotelu w Krakowie − Bal Niepokornych. Tradycyjny Bal Dziennikarzy ma
charakter charytatywny i odbywa się od 1998 r. Organizuje go fundacja prowadzona
przez dziennikarkę „Gazety Wyborczej” Dominikę Wielowieyską. Natomiast bal
krakowski został zorganizowany przez krakowski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich i skupiał dziennikarzy związanych z prawicowymi sympatiami politycznymi:
z Radia Wnet, pism „W Sieci”, „Gazeta Polska”, „Gazeta Polska Codziennie” oraz
portali: niezależna.pl i wPolityce.pl. Najbardziej prestiżową nagrodą środowiska
dziennikarskiego jest tytuł Dziennikarza Roku, który można uzyskać w konkursie
„Grand Press”. W 2012 r. nagrodę tę zdobył Jerzy Jurecki z „Tygodnika
Podhalańskiego”. Konkurs ten organizuje miesięcznik branżowy „Press”, a oprócz
110

Zob. www.sdp.pl [dostęp: 23.03.2013 r.].
Zob. http://archiwum.polityka.pl/art/multiwizja,394312.html [dostęp: 23.03.2013 r.].
112
Zob. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pracownicy-agory-zalozyli-zwiazek-zawodowy [dostęp:
23.03.2013 r.].
111
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głównej nagrody i tytułu Dziennikarza Roku przyznaje też nagrody w kategoriach
specjalistycznych jak: News, Publicystyka, Dziennikarstwo śledcze, Reportaż radiowy,
Reportaż prasowy, Wywiad, Reportaż telewizyjny, Dziennikarstwo specjalistyczne.
Poza

tym,

w środowisku

funkcjonuje

Nagroda

Radia

Zet

im.

Andrzeja

Wojciechowskiego, która jest przyznawana za „najlepszy materiał dziennikarski,
którego autor miał odwagę łamać stereotypy, wykraczać poza schematy i zaglądać «za
kulisy» otaczającej nas rzeczywistości”. Laureatem nagrody w 2012 r. został
Wawrzyniec Smoczyński z tygodnika „Polityka”. Swoje wyróżnienia przyznaje także
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Są one wzorowane na nagrodach Pulitzera −
w 2012 r. były przyznane po raz dwudziesty113. Wśród wielu innych nagród
najważniejsze to „Nagroda Wolności Słowa”, „Dziennikarski Laur” oraz antynagroda
„Hiena Roku”. W 2012 r. tytuł Hieny Roku otrzymali Kuba Wojewódzki i Michał
Figurski za audycję wyemitowaną w Eska Rock, w której szydzili z Ukrainek.
„Nagrodę Wolności Słowa” otrzymały Joanna Lichocka i Maria Dłużewska − autorki
filmu „Pogarda”, opowiadającego o konflikcie w społeczeństwie polskim po katastrofie
smoleńskiej. „Dziennikarski Laur” otrzymał prof. Walery Pisarek za całokształt
twórczości.
Podsumowując, trzeba stwierdzić, że brak spójnego środowiska dziennikarskiego
powoduje niemożliwość stworzenia skutecznego frontu w walce dziennikarzy o swoje
prawa

z pracodawcami

i ustawodawcami.

Natomiast

brak

zapisów

prawnych

ograniczających dostęp do zawodu stwarza sytuację komfortową dla pracodawców, ale
niekoniecznie korzystną dla samych przedstawicieli omawianego zawodu. Fakt, że
dziennikarzem czy też pracownikiem mediów (media workerem) może zostać każdy,
powoduje, że w czasach kryzysu, bądź po prostu w celu optymalizacji kosztów, łatwo
zastąpić

wykwalifikowanego

i doświadczonego

dziennikarza

jego

młodszym

i niedoświadczonym kolegą z dużo mniejszymi wymaganiami finansowymi. Proces ten
jest

z pewnością

czynnikiem

obniżającym

prestiż

zawodu

dziennikarza,

a w konsekwencji − powodującym odchodzenie od zawodu i przechodzenie do tzw.

zawodów okołodziennikarskich czołowych polskich dziennikarzy. O braku ograniczenia
w dostępie do zawodu dziennikarza i odchodzeniu od zawodu więcej w części
III niniejszej dysertacji.

113

Zob.
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/hiena-r.-dla-wojewodzkiego-i-figurskiego-nagrodawolnosci-slowa-sdp-dla-lichockiej [dostęp: 23.03.2013 r.].
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Rozdział 2. Rys historyczny, czyli dotychczasowe
badania na temat dziennikarzy
Od lat 50. XX w. w Krakowie, w Ośrodku Badań Prasoznawczych, prowadzono
badania ilościowe nad dziennikarzami. Jednak to badania amerykańskiej uczonej Jane
Leftwich Curry okazały się przełomowe dla środowiska dziennikarskiego i stanowiły
punkt wyjścia dla wielu kolejnych analiz. Jane Leftwich Curry prowadziła swoje
badania od lat 70. po lata 90. XX w. Być może klucz do sukcesu, jaki odniosły, leży
w przyjętej przez badaczkę metodologii − badania ilościowe pogłębione jakościowymi.
Kolejnym uczonym, który sięgnął po metodologię badań jakościowych był Jerzy
Olędzki, który prowadził swoje studia w latach 90. XX w. Tradycję krakowskich badań
ilościowych kontynuowali Walery Pisarek i Zbigniew Bajka. W 2001 r. badanie elity
dziennikarskiej przeprowadziło środowisko naukowe związane z Collegium Civitas pod
kierunkiem Stanisława Mocka. Pod koniec pierwszej dekady XXI w. doczekaliśmy się
trzech

międzynarodowych

projektów

badawczych

dotyczących

dziennikarzy.

Prowadzili je Agnieszka Stępińska i Szymon Ossowski z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza

w Poznaniu

oraz

Bogusława

Dobek-Ostrowska

z Uniwersytetu

Wrocławskiego.
Analizowano różne zagadnienia − w zależności od czasów i potrzeb naukowych
bądź

komercyjnych.

W badaniach

ilościowych

skupiano

się

na

liczebności,

wykształceniu, płci dziennikarzy − czyli na typowych cechach statystycznych. Badano
także motywacje do pracy w zawodzie dziennikarza oraz rolę jaką dziennikarze powinni
odgrywać w społeczeństwie. Badania jakościowe zaś dotykały takich zagadnień, jak:
profesjonalizm, niezależność dziennikarska, wzorzec osobowy dziennikarza czy też
stosunek do dziennikarstwa w PRL-u.
Poniżej zaprezentowane zostały tylko wybrane badania, które mają związek
z zainteresowaniami

badawczymi

autorki

i do

których

nawiązuje

w trakcie

przeprowadzania projektu badawczego zrealizowanego na potrzeby niniejszej rozprawy
doktorskiej.
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2.1. Badania dziennikarzy w czasach PRL-u
− Jane Leftwich Curry
Jak na ironię, pierwsze badania na szeroką skalę dotyczące środowiska
dziennikarskiego w Polsce przeprowadziła wybitna amerykańska badaczka Jane
Leftwich Curry − profesor politologii na Santa Clara University w Kalifornii w Stanach
Zjednoczonych. Jej badania − prowadzone w Polsce w latach 70., 80. i 90. ubiegłego
stulecia

w zakresie

transformacji

politycznej,

społecznej,

a także

zmian

w profesjonalizmie dziennikarskim − uchodzą za pionierskie w dziedzinie studiów nad
mediami i zostały opisane w kilku publikacjach114. W swoich rozważaniach poruszała
wiele kwestii istotnych z punktu widzenia obrazu ówczesnego dziennikarstwa. Badała
edukację przyszłych dziennikarzy, organizacje dziennikarskie, takie jak Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich, związki dziennikarzy z elitą polityczną PRL-u, dziennikarzy
jako aktorów politycznych, cele i motywację do pracy ówczesnych ludzi związanych
z mediami. Najważniejsze wnioski przedstawione przez Jane Curry dotyczą pracy
mediów jako pasa transmisyjnego władzy. Twierdzi ona, że praca dziennikarzy
w Polsce, pomimo oficjalnej ideologii, zakładającej, że media są instrumentem władzy

114

J. Curry, Transformacja mediów w Europie Środkowo-Wschodniej: komplikacje wolności dla każdego,

w: B. Dobek-Ostrowska (red.), Media masowe w demokratyzujących się systemach politycznych.
w drodze do wolności słowa i mediów, red. B. Dobek-Ostrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu
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partii, nie była typowa dla całego bloku państw satelickich Związku Radzieckiego115.
Z jej analiz wynika, że dziennikarze w Polsce cieszyli się wyjątkową wolnością na tle
innych państw bloku sowieckiego. Istotnym wnioskiem z jej badań jest także to, że
upolitycznienie ludzi pracujących w mediach w okresie Polski Ludowej nie miało
wpływu na ich profesjonalizm w pracy116. Analizy Jane Curry dotyczą pracy
dziennikarzy przez cały okres PRL-u − od czasów powojennych, przez okres stalinizmu
(1949−1953), odwilży, czasy Gomułki, Gierka, aż do okresu Solidarności i stanu
wojennego. Autorka porusza kwestie związane z cenzurą, reglamentacją papieru, jak
również kształceniem nowych kadr dziennikarzy. Zgodnie z przytoczonymi przez Jane
Curry danymi, w 1951 r. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich miało 643 członków,
zaś w 1980 r. − aż 9 tys. członków. Biorąc pod uwagę, że prawie każdy aktywny
zawodowo dziennikarz był członkiem tego stowarzyszenia, mamy informację
o liczebności i dynamicznym przyroście tej grupy zawodowej w latach Polski
Ludowej117. Autorka porusza także kwestię sytuacji materialnej dziennikarzy oraz ich
wizerunku ukształtowanego w oczach czytelników. Uważani byli oni za część
politycznej elity, intelektualistów i osoby o dużym szacunku społecznym. W badaniach
opinii publicznej byli postrzegani jako grupa o wysokiej pozycji społecznej − wyższej
niż dziennikarze w RFN i Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, ich status w tym
okresie był niższy niż doktorów, prawników, inżynierów czy też nauczycieli 118. Jane
Curry charakteryzuje świat ówczesnych dziennikarzy jako świat konfliktów. Z jednej
strony starali się być profesjonalistami w swoim zawodzie, sprostać oczekiwaniom
czytelników i współpracowników, a drugiej zaś − musieli podporządkowywać się
odgórnym poleceniom, które otrzymywali z partii, od elit rządowych, redakcji
i wydawcy. Zwykle te polecenia i żądania były sprzeczne ze sobą, a do tego
w codziennej pracy musieli radzić sobie z problemami ówczesnych czasów, takimi jak
reglamentacja papieru119. Jane Curry zauważa także, że polscy dziennikarze w PRL-u
sprawiali wrażenie, jakby żyli w dwóch światach. Ze względu na duże naciski
zwierzchników, którzy nie byli zawodowymi dziennikarzami, ludzie pracujący
w redakcji starali się stworzyć w miejscach pracy swój własny profesjonalny świat,
akceptując biurokratyczne i polityczne otoczenie, w jakim przyszło im na co dzień
115
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pracować120. Autorka przywołuje także ranking najbardziej wpływowych dziennikarzy
w 1976 r. Znaleźli się w nim: Karol Małcużyński, Mieczysław Rakowski, Ryszard
Kapuściński, Ryszard Wojna, Zygmunt Broniarek, Wiesław Górnicki, Jerzy Urban,
Edmund Osmańczyk, Bartosz Janiszewski, Daniel Passent, Krzysztof Kąkolewski oraz
Krzysztof Toeplitz121. Większość z nich specjalizowała się w polityce zagranicznej −
trzech było korespondentami zagranicznymi (Kapuściński w Ameryce Łacińskiej
i Afryce, Górnicki i Broniarek w Stanach Zjednoczonych), a czterech specjalizowało się
w kwestii niemieckiej (Małcużyński, Wojna, Rakowski i Osmańczyk). Większość osób
zamieszczonych w rankingu, co nie dziwi, była dziennikarzami prasowymi − aż
czterech z dwunastu pisało do „Polityki”, dwóch do „Życia Warszawy” (Wojna
i Górnicki). Byli także dziennikarze piszący do „Kultury” i „Literatury”. Trzech z nich
regularnie pojawiało się w telewizji jako komentatorzy − Małcużyński, Osmańczyk
i Janiszewski122. Jane Curry poświęciła także cały rozdział związkom dziennikarzy
z polityką. Ta grupa zawodowa była najliczniejsza wśród członków Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej. W czasach PRL-u wśród 460 parlamentarzystów
zwykle było około 30 dziennikarzy. Kilkunastu z nich zasiadało także we władzach
PZPR-u. Kilku dziennikarzy, jak Mieczysław Rakowski, Kazimierz Kąkol i Ryszard
Wojna, zrobiło nawet kariery polityczne. Swoje badania Jane Curry kontynuowała
w latach 80. − w czasach Solidarności i stanu wojennego. Okres zmian, jakie zaszły
wtedy w środowisku dziennikarzy, charakteryzuje ona jako czasy konfliktów. Wyłoniły
się wówczas dwie grupy dziennikarzy: pierwsza − lojalna wobec partii komunistycznej
oraz druga − związana z opozycją i Solidarnością. Jak twierdzi badaczka, dziennikarze
pomimo zaangażowania w procesy polityczne w swojej pracy zawodowej pozostawali
profesjonalistami

w najwyższym

tego

słowa

znaczeniu,

porównywalnie

do

profesjonalistów na Zachodzie123.
Jane Leftwich Curry przeprowadziła badania wśród 249 dziennikarzy w Polsce
i poza nią124. Z niektórymi osobami rozmawiała parę razy na przestrzeni kilku lat. Jej
analizy objęły dwie grupy dziennikarzy: pierwszą stanowili redaktorzy i wydawcy
z prasy regionalnej, drugą natomiast − elita dziennikarska (często cała redakcja)
120
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z ogólnopolskiej prasy, radia i telewizji. Świadoma ograniczonej wiarygodności źródeł
drukowanych w postaci periodyków branżowych tworzonych przez instytuty badające
prasę, materiałów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a potem Stowarzyszenia
Dziennikarzy PRL, autorka postanowiła przeprowadzić badanie, wykorzystując metodę
wywiadów bezpośrednich oraz badań ankietowych. Badanie ankietowe zostało
przeprowadzone w 1976 r. Były to ankiety dystrybuowane za pomocą Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich wśród przeciętnych polskich redakcji prasowych. Zostały
wypełnione w niewiele ponad 50% (prawdopodobnie ze względu na zawarte w nich
pytania polityczne oraz fakt, że wypełnione ankiety trafiały z powrotem do
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich). Poza tym okazało się, że zastosowana przez
Jane Curry metoda badawcza nie była znana polskim dziennikarzom − świadczy o tym,
jej zdaniem, niska liczba zwróconych ankiet oraz komentarze na marginesach.
Wywiady osobiste przyniosły znacznie lepsze efekty badawcze. Tylko w czasie
bezpośredniej rozmowy mogła poruszyć tematy delikatne dla rozmówcy, jak
profesjonalizm

w zawodzie

ówczesnego

dziennikarza.

Zdaniem

Jane

Curry

zastosowana metoda badawcza spowodowała, że wyniki badań można uznać za
wiarygodne

i pewne125.

Z pewnością

przyczyniło

się

do

tego

zapewnienie

anonimowości przez badaczkę swoim rozmówcom (notowała ona tylko rok
przeprowadzenia wywiadu). Kiedy Jane Curry stała się bardziej znana w środowisku
dziennikarskim, zaczęto jej udostępniać archiwalne materiały i specyficzne dokumenty,
które normalnie nie były dostępne dla zachodniego badacza (wewnętrzne dokumenty
redakcji i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, materiały cenzorskie, niepublikowane
komentarze). Autorka uważa, że powodzenie badania zależało od właściwie dobranej
metody badawczej, która sprawdziła się w takich krajach, jak ówczesna Polska, gdzie
duże znaczenie dla uzyskania wiarygodnych odpowiedzi miały szacunek i zaufanie
pomiędzy badanym a badaczem126. Uzyskane informacje starała się potwierdzać
w źródłach drukowanych, jak również przeprowadzając wywiady wśród dziennikarzy,
którzy emigrowali do Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej.
Podsumowując, trzeba stwierdzić, że badania Jane Curry były przełomowe nie tylko
dlatego, że po raz pierwszy dostarczały tak obszernej wiedzy o środowisku
dziennikarskim w okresie PRL-u i późniejszych zmian w latach 80. − co jest w dużej
125
126
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mierze wynikiem metodologii obranej przez badaczkę, lecz także z powodu obserwacji
wielu istotnych prawidłowości charakterystycznych dla tej grupy zawodowej. Jak
wspomniano powyżej, Jane Curry zaobserwowała już pod koniec lat 70. wśród polskich
dziennikarzy wysoki poziom paralelizmu politycznego, połączony z wysokim
profesjonalizmem dziennikarskim. Tę prawidłowość potwierdziły badania prowadzone
wiele lat później przez dwóch badaczy Daniela C. Hallina i Paolo Manciniego, dla
których książka badaczki Poland’s journalists: professionalism and politics była
punktem wyjścia. Twierdzą oni, że silne upolitycznienie zawodu dziennikarskiego
i jego profesjonalizacja w innych państwa zwykle się wykluczają. W swojej książce
piszą: „tam, gdzie poziom paralelizmu politycznego jest bardzo wysoki, organizacje
medialne są silnie powiązane w organizacjami politycznymi, a dziennikarze są głęboko
zaangażowani w politykę partyjną, w rzeczywistości zwykle mamy do czynienia
z niskim stopniem profesjonalizacji”127. Jak twierdzi Joanna Taczkowska: „dostrzeżona
przez

badaczy

niesprzeczność

występowania

paralelizmu

politycznego

i profesjonalizacji dziennikarstwa w Polsce ma swoje źródło (…) w regulacjach
prawnych i normach obyczajowych, które gwarantowały prymat interesu publicznego
nad partykularnym interesem właścicieli lub innych grup nacisku”128. Jak wynika
z badań międzynarodowych prowadzonych przez Manciniego i Hallina, dziennikarstwo
uprawiane w Polsce nadal postrzegane jest jako „zawód polityczny”129. Głównym
zadaniem dziennikarzy według nich samych nie jest relacjonowanie faktów, tylko
rozwiązywanie problemów społecznych i wpływanie na kształt polityki130.
To, że powstała tak istotna praca dla środowiska akademickiego związanego
z dziennikarstwem i mediami, to sprawa przypadku. Wspomniała o tym sama Jane
Curry podczas wykładu inauguracyjnego pt. Polish Journalists − Not Mouthpieces of
the Regime but Players, który poprzedzał konferencję Zmiana w dziennikarstwie, która
odbyła się w Warszawie, w grudniu 2012 r.131. Badaczka mówiła o problemach
związanych z prowadzeniem swoich analiz: sceptycyzmie swojego promotora prof.
Zbigniewa Brzezińskiego, który odradzał jej wyjazd do Polski ze względu na ryzyko
braku chęci współpracy ze strony dziennikarzy, nieznajomości języka oraz braku
127
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kontaktów w środowisku dziennikarskim. Badaczka nie ma polskich korzeni, a języka
polskiego uczyła się − jak sama mówi − „na ulicy”, rozmawiając z dziennikarzami.
Natomiast co do kontaktów, to miała ogromne szczęście, że drugiego dnia po
przyjeździe na stypendium do Polski trafiła na Małgorzatę Szejnert, która dała jej
numery telefonów do wszystkich najważniejszych dziennikarzy w Polsce.
Pomimo tego, że najsłynniejsze analizy Jane Curry przypadają na lata 70. i 80., to
powróciła ona do badań środowiska dziennikarskiego na początku lat 90.132. Co
naturalne, w tej fazie swojej pracy skupiła się na procesie transformacji − jej przebiegu
i skutkach dla rynku mediów i samych dziennikarzy. Opisuje zmiany na rynku mediów
spowodowane zarówno czynnikami ekonomicznymi, jak i prawnymi. Porusza także
temat transformacji zawodu dziennikarza.
O pozycji i roli badań Jane Curry świadczy fakt, że stały się one inspiracją
i punktem wyjścia dla kolejnych badaczy. Nawiązania do jej prac możemy znaleźć
w pracach Jerzego Olędzkiego, Bogusławy Dobek-Ostrowskiej oraz wspomnianych
wcześniej Paola Manciniego i Daniela C. Hallina.

2.2. Badania dziennikarzy w latach 80. i 90. − Zbigniew Bajka
Zbigniew

Bajka,

związany z

Uniwersytetem

Jagiellońskim

w Krakowie,

przeprowadził dwa bardzo ważne badania dotyczące dziennikarzy w latach 80. i 90.
Wnioski ze swoich prac, będące podsumowaniem życia dziennikarzy w tych dwóch
dekadach, zawarł w artykułach zamieszczonych w „Zeszytach Prasoznawczych”
w 1991 i 2000 r.133.
Obraz dziennikarstwa lat 80. jest charakterystyką etapu przejściowego w rozwoju
tego zawodu w Polsce. Była to dekada, kiedy zawód ten zaczęło wykonywać dużo
młodych osób. Jednak, co podkreśla autor, tylko nieliczni z nich byli absolwentami
studiów dziennikarskich, większość stanowiły osoby „o innym przygotowaniu, zwykle
bez stażu redakcyjnego”134. Był to także trudny okres z powodu przejścia od systemu
132
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scentralizowanej propagandy do nowych uzależnień i form „nowej cenzury” −
transformacja i dostosowanie do przeobrażającej się rzeczywistości okazywały się
trudne w codziennej pracy dla większości dziennikarzy. Wydarzeniem, które miało
największy wpływ na obraz środowiska dziennikarskiego omawianej dekady, było
wprowadzenie stanu wojennego i jego następstwa − internowanie kilkudziesięciu
dziennikarzy, tzw. akcja weryfikacyjna. Był to także okres, w którym środowisko
dziennikarskie mocno się podzieliło i zantagonizowało w wyniku wydarzeń, które
nastąpiły po 13.12.1981 r. − akcji weryfikacyjnej i powołania Stowarzyszenia
Dziennikarzy PRL135. Zbigniew Bajka szacuje, że w 1981 r. liczba dziennikarzy
wynosiła około 10 000 osób, natomiast na koniec 1990 r. liczbę tę szacuje się już na
ponad 12 000136. Miało to związek z uruchomieniem nowych lokalnych stacji
radiowych i telewizyjnych (w Warszawie − Radio Solidarność i Radio Zet, w Krakowie
− Radio Małopolska FUN, we Wrocławiu − stacja telewizyjna ECHO). Lata 80. były
czasem relatywnie niskiego zaufania do mediów − szczególnie dotyczyło to telewizji
i „Dziennika Telewizyjnego”, prasa powoli odzyskiwała zaufanie nadwyrężone
w 1981 r. − jednak stuprocentowa podwyżka prasy w 1982 r. znacząco utrudniła ten
proces137. W 1983 r. zaufanie do mediów deklarowała 1/3 badanych Polaków138.
Zbigniew Bajka przytacza także w artykule kilka kolejnych edycji badań dotyczących
wiarygodności dziennikarzy. Były one przeprowadzane zarówno wśród społeczeństwa,
jak i w środowisku samych dziennikarzy. Po analizie tych badań można wysnuć
następujące wnioski: telewizja przez swoją ogólnodostępność sprzyja zyskiwaniu
popularności, co przekłada się na szersze zaufanie społeczne (przykład Grzegorz
Woźniaka, popularnego prezentera „Dziennika Telewizyjnego” w TVP), natomiast
wśród dziennikarzy największym zaufaniem cieszą się osoby piszące do prasy. Przez
całą dekadę lat 80. najbardziej cenionym pismem była „Polityka”, a na czołowych
pozycjach zestawień najbardziej popularnych dziennikarzy pojawiał się − związany
z nią publicysta − Daniel Passent. Jak uważa autor artykułu, lata 80. uświadomiły
dziennikarzom, że ich zawód jest zawodem politycznym. „W okresie 1980−1981
dziennikarze wyraźnie podkreślali, że nie chcą być funkcjonariuszami władzy, chcą
natomiast z władzą utrzymywać stosunki partnerskie”139. Jak uważa Zbigniew Bajka,
135
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zmiany w świadomości badanych dziennikarzy potwierdza ich stosunek do zadań
dziennikarza. Tezę tę doskonale potwierdza liczba wskazań respondentów co do
powinności

dziennikarzy

względem

społeczeństwa.

Przekonanie

o potrzebie

obiektywnego informowania o wydarzeniach w kraju i na świecie − w 1979 r. wyraziło
75% badanych, w 1981 r. było to 98%, a w 1990 r. − 99%. Zgodnie z przytoczonymi
przez autora badaniami, świadomość, że najważniejszym zadaniem dziennikarzy jest
informowanie, zakorzeniła się dopiero po stanie wojennym. W połowie 1981 r. część
dziennikarzy mówiła o potrzebie wskazywania przez siebie zadań agitacyjnoperswazyjnych. „Przed rokiem 1980 dziennikarze widzieli siebie jako podporę władzy.
Na jej względy oraz nagrody orientowali swoje działania. (…) W roku 1981 skłonni
byli bardziej identyfikować się ze społeczeństwem, zdając sobie przy tym sprawę ze
spadku zaufania do siebie, zarówno ze strony władz, jak też społeczeństwa” 140. Zawód
dziennikarza w badanej dekadzie był zawodem o relatywnie małym prestiżu.
W ogólnopolskich badaniach prestiżu zawodów w 1987 r. dziennikarz zajął siódme
miejsce, za m.in.: profesorem uniwersytetu, górnikiem, dyrektorem fabryki,
nauczycielem i ministrem141. Ciekawą kwestią wydają się wskazane przez dziennikarzy
niebezpieczeństwa dla wolności prasy. W 1990 r. na pierwszych miejscach znalazły się:
władza, dysponent (wydawca, sponsor, kierownictwo) i sami dziennikarze. Warunki
ekonomiczne (koszty wydawania prasy, szukanie sponsorów, ustępstwa z powodów
finansowych) znalazły się dopiero na ósmym miejscu. Pokazuje to, że dziennikarze lat
80. nie do końca dostrzegali zagrożenia spowodowane sytuacją rynkową. Natomiast
skupiali się na zagrożeniach ze strony sił politycznych związanych z redakcją142.
Lata 90. to dla dziennikarstwa okres dynamicznego rozwoju, a co za tym idzie −
lawinowego wzrostu liczby dziennikarzy. W 2000 r. liczbę osób uprawiających
dziennikarstwo szacuje się na około 18 000−20 000 (pojawia się nawet liczba 25 000
dziennikarzy)143. Podczas gdy pod koniec 1990 r. liczbę tę szacowano na 12 000 osób.
Co istotne, jak zauważa autor, na początku lat 90. dziennikarzami zostawali ludzie bez
studiów dziennikarskich, natomiast pod koniec dekady zdecydowanie przybyło
absolwentów dziennikarstwa. Spowodowało to, że w zawodzie pojawiła się duża liczba
„nieprofesjonalnych” dziennikarzy − osób bez przygotowania zawodowego. Zbigniew
140
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Bajka wspomina, że największym problemem, z jakim borykali się ówcześni
dziennikarze, było odnalezienie się w nowej rzeczywistości − tej „technologicznej”, tj.
znajomość obsługi komputera i szybkiego pisania, oraz społecznej, czyli orientacji
w nowych układach politycznych w mediach144. Zdaniem autora badania, na lata 90.
przypada „zmiana pokoleniowa” w polskim dziennikarstwie. Do zawodu napłynęło
bardzo dużo młodych ludzi, których skusiła możliwość wykonywania prestiżowej
profesji oraz warunki finansowe. Poza tym, na początku lat 90. wraz z wejściem na
rynek polski koncernów zagranicznych pojawiło się stosunkowo dużo miejsc pracy.
Tworzyła się redakcja „Gazety Wyborczej” i „Super Expressu” oraz wiele redakcji pism
kobiecych należących do międzynarodowych wydawnictw. Młodzi dziennikarze
zapełniali także redakcje komercyjnych radiostacji, takich jak Radio Zet i RMF FM,
oraz komercyjnych stacji telewizyjnych − Polsat i TVN.
Badanie, które przeprowadził w 2000 r. Zbigniew Bajka objęło 250 dziennikarzy
prasowych (prasa ogólnopolska i regionalna) oraz radiowych i telewizyjnych.
Przeprowadzono je za pośrednictwem internetowej ankiety (www.obp.prv.pl). Jak
twierdzi sam autor badania, trudno je uznać za reprezentatywne, gdyż wzięła w nim
udział głównie młodsza część środowiska dziennikarzy, z przewagą mężczyzn (ze
względu na dostęp do internetu). „Wyniki ankiety stanowią więc raczej o opinii
młodszej (niż przeciętnie) generacji dziennikarzy, nadto raczej szeregowych niż
funkcyjnych”145. Wśród ankietowanych kobiety stanowiły 35%, a mężczyźni 65% (sam
autor badania zauważa, że wśród dziennikarzy radiowych i telewizyjnych kobiet jest
nieco więcej). Badanie obejmowało wiele istotnych kwestii związanych zawodem
dziennikarskim, takich jak: sytuacja materialna, wykształcenie, staż dziennikarski,
zadania w redakcji, jak również warunki zatrudnienia. Okazało się, że więcej niż
połowa ankietowanych nie ukończyła studiów dziennikarskich. Absolwentem
dziennikarstwa jest co czwarty żurnalista. Ponad 40% ankietowanych dostrzega dużą
przydatność studiów przygotowujących do wykonywania swojego zawodu. Aż 80%
badanej grupy stanowili ankietowani, którzy rozpoczęli pracę w mediach w latach 90.
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2.3. Badania dotyczące wymagań redaktorów naczelnych
wobec dziennikarzy − Walery Pisarek
Dzięki działalności Walerego Pisarka i kierowanego przez niego wiele lat Ośrodka
Badań Prasoznawczych w Krakowie, Polska była nielicznym krajem z bloku
radzieckiego, w którym prowadzono pogłębione badania nad dziennikarzami mediów
ogólnopolskich. Ich wyniki, począwszy od 1957 r., były publikowane w „Zeszytach
Prasoznawczych”. Obecnie są ogólnodostępne w postaci elektronicznej w Małopolskiej
Bibliotece Cyfrowej146.
Warto trochę uwagi poświęcić artykułowi Walerego Pisarka opublikowanemu
w „Zeszytach Prasoznawczych” w 1995 pt. „Kwalifikacje dziennikarzy w opinii
redaktorów naczelnych”, który jest kontynuacją badań nad potrzebami kadrowymi
polskich mediów prowadzonych od 1978 r.147. Badanie to jest niezwykłe z dwóch
powodów − po pierwsze dlatego, że z perspektywy prawie 20 lat możemy spojrzeć na
wymagania, jakie stawiali młodym dziennikarzom redaktorzy naczelni. Warto pamiętać,
że badanie przeprowadzono w okresie gwałtownych przemian na rynku polskich
mediów − do zawodu dziennikarza trafiło bardzo wielu młodych ludzi, często bez
wykształcenia i doświadczenia, co wiązało się bezpośrednio z pojawieniem się nowych
wydawnictw zakładanych przez zagraniczne koncerny. Po drugie − jest ono niezwykle
ważne dla niniejszej pracy badawczej, gdyż będzie stanowiło idealne odniesienie do
zmian, jakie zaszły na rynku pracy w mediach na przestrzeni tych 20 lat. W rozmowach
z dziennikarzami przeprowadzonych na potrzeby tej pracy poruszono także temat
wymagań

stawianych

dziennikarzom

w kontekście

zmian

spowodowanych

konwergencją. Szerzej na ten temat w rozdziale III niniejszej pracy.
Badanie, którym kierował Walery Pisarek, jako dyrektor Ośrodka Badań
Prasoznawczych, przeprowadzono latem 1994 r. Wzięło w nim udział 460 redaktorów
naczelnych dzienników, tygodników, dwutygodników i miesięczników − a więc
dotyczyło ono jedynie potrzeb kadrowych w prasie. Badanie przeprowadzono metodą
ilościową, korzystając z ankiet. Jeśli chodzi o wyniki badań, to ciekawy wydaje się
wniosek, że aż 96% badanych redaktorów naczelnych przyznaje, że daje się odczuć
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braki w kwalifikacjach zatrudnionych w niej osób148. Jeszcze ciekawszy, z punktu
widzenia dzisiejszych kodeksów etycznych obowiązujących dziennikarzy, jest fakt, że
najbardziej odczuwalnym niedostatkiem przez naczelnych jest brak umiejętności
pozyskiwania wpływów z reklam przez dziennikarzy (aż 41,4%). Na kolejnych
miejscach plasują się dopiero: brak operatywności reporterskiej (41%), nieznajomość
języków obcych i zachodniej prasy (po 39%), nieumiejętność pisania dynamicznego,
zrozumiałego i atrakcyjnego (33,8%) oraz brak pomysłowości co do tematów i sposobu
ich traktowania na łamach pisma (33,7%)149. Istotne wydaje się, także że zdaniem
większości badanych ukończenie studiów dziennikarskich w Polsce, a tym bardziej za
granicą nie jest konieczne150, aby zostać dobrym dziennikarzem − zaledwie w co drugiej
redakcji pracuje choć jeden absolwent studiów dziennikarskich, a w co osiemnastej −
absolwent dziennikarskich studiów poza granicami Polski. Istotnymi warunkami
zostania dobrym dziennikarzem według redaktorów naczelnych są: „po pierwsze −
wrodzony talent, po drugie − samokształcenie, lektura i krytyczna obserwacja pracy
innych, po trzecie zaś − praktyka w redakcji dziennika lub czasopisma”151. Na pytanie
o najważniejsze cechy osobowe, które znamionują dobrego dziennikarza, najczęściej
wskazywano: „odpowiedzialność za słowo”, „uczciwość” oraz „solidne wykształcenie,
wiedzę”152. Zapytano też badanych o dzienniki i czasopisma szczególnie przez nich
cenione. Na najwyższym miejscu znalazły się wśród dzienników „Gazeta Wyborcza”
i „Rzeczpospolita”, a wśród czasopism − „Wprost”, „Polityka”, „Nie” oraz „Tygodnik
Powszechny”153. Natomiast w czołówce najbardziej cenionych dziennikarzy znaleźli
się: Adam Michnik, Jerzy Urban oraz Daniel Passent i Ryszard Kapuściński. Pisarek
zestawił te wyniki z podobnym badaniem Ośrodka Badań Prasoznawczych z 1980 r.,
które pokazuje trwałość zawodowego prestiżu, wtedy bowiem w czołówce dziennikarzy
znaleźli się: Stefan Bratkowski, Mieczysław Rakowski oraz… Ryszard Kapuściński,
Jerzy Urban i Daniel Passent154.
Po analizie danych uzyskanych w badaniu redaktorów naczelnych Walery Pisarek
wysnuł tezę, że przyszłych dziennikarzy należy przede wszystkim: „uczyć języków,
zapoznawać

z doświadczeniami

zachodniej
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prasy

oraz

wpajać

im

wiedzę

o uwarunkowaniach skuteczności komunikacji społecznej”155. Stwierdził on także, iż
nie jest możliwe zaspokojenie potrzeb redaktorów, jeśli chodzi o kształcenie studentów
w kierunku menedżerów prasowo-wydawniczych, którzy z jednej strony będą potrafili
skutecznie pozyskiwać wpływy z reklam, z drugiej zaś − będą dbali o sprzedaż
wydrukowanego nakładu. Z jego spostrzeżeń wyłania się obraz dotyczący formy
idealnej edukacji przyszłych dziennikarzy, która prowadzona jest przy jakiejś cenionej
gazecie lub czasopiśmie, w trakcie której biorą udział cenieni ludzie prasy156. Takie
staże, trudno powiedzieć, czy korzystając z wyników powyższych badań, czy też idąc
przykładem innych znanych stacji, np. BBC157, wprowadziła spółka TVN158. Organizuje
ona 2−3-miesięczne płatne staże w TVN24 oraz w pozostałych spółkach w grupie −
Multikinie, ITI Corporation i ITI Neovision159.
Autor badania zauważył trwałość preferencji redaktorów naczelnych co do
najlepszych gazet i czasopism oraz dziennikarzy. Tygodnik „Polityka” jest od 1978 r.
uznawany za najlepsze polskie pismo opinii. Również w 2012 r. uplasował się
w czołówce tygodników opinii pod względem sprzedaży160 (wyprzedził go jedynie
„Gość Niedzielny”, który ma specyficzną formę dystrybucji, oprócz bowiem sprzedaży
standardowej w kioskach i punktach prasowych, jest także dostępny w kościołach).
Przewartościowaniu uległa natomiast hierarchia najważniejszych cech dobrego
dziennikarza − „niegdyś wysoko cenione cechy, jak zaangażowanie społeczne
i zaangażowanie polityczne ustąpiły spostrzegawczości, pomysłowości, łatwości
nawiązywania kontaktów z ludźmi i pasji dochodzenia do prawdy”161.
Podsumowując, trzeba stwierdzić, że badanie Pisarka pomimo tego, że jest
kontynuacją badań Ośrodka Badań Prasoznawczych nad preferencjami zawodowymi
redaktorów naczelnych w mediach, jest jednak istotne ze względu na czas jego
przeprowadzenia (okres początków transformacji) oraz fakt, że znajdują się w nim
odwołania do poprzednich badań prowadzonych od 1978 r. Artykuł ten jest niezwykle
często cytowany i odwołują się do niego m.in. Zbigniew Bajka i Bogusława DobekOstrowska.
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2.4. Badania profesjonalizmu polskich dziennikarzy
w latach 90. − Jerzy Olędzki
Badania, które Jerzy Olędzki z Uniwersytetu Warszawskiego prowadził w latach
90. w Polsce, są niezwykle istotne ze względu na fakt, że dają nam wiedzę na temat
dziennikarzy okresu transformacji ustrojowej. Dodatkową wartość stanowi to, że są to
badania przeprowadzone zarówno w ramach metodologii jakościowej, jak i ilościowej.
W 1992 r. autor ten przeprowadził ankiety wśród 238 dziennikarzy z 48 tytułów prasy
codziennej z 11 miast. Badania te porównał z innymi, przeprowadzonymi przez siebie
w Stanach Zjednoczonych w 1986 r. w 13 gazetach w stanach Iowa, Ohio i Karolina
Północna. W 1994 r. studenci Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego,
przeprowadzili pod jego opieką badania jakościowe wśród 38 dziennikarzy, pracujących
głównie w mediach ogólnopolskich. Wyniki badań zostały opublikowane nie tylko
w Polsce162, lecz także za granicą i stanowiły materiał dla jednego z rozdziałów książki
poświęconej dziennikarzom na całym świecie pt. The Global Journalist. News People
Around the World163 pod redakcją Davida H. Weavera. W 2012 r. została wydana
książka będąca kontynuacją prac nad zawodem dziennikarskim tego samego
amerykańskiego badacza D.H. Weavera pt. „The Global Journalist in the 21st Century”,
która zawiera wyniki

badań

Agnieszki

Stępińskiej

i Szymona

Ossowskiego

z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, o których będzie jeszcze
w jednym z kolejnych podrozdziałów.
Zarówno badania w 1992 r., jak i 1994 r. były prowadzone pod kątem zbadania
poziomu profesjonalizmu wśród polskich dziennikarzy. Była to próba znalezienia
odpowiedzi na pytanie dotyczące spadku prestiżu zawodu dziennikarza oraz stworzenia
konkretnych wyznaczników zawodowych, które powinni spełniać ówcześni i przyszli
dziennikarze. Na podstawie wyników badań jakościowych w 1994 r. została stworzona
przez Olędzkiego triada profesjonalizmu w zawodzie dziennikarza. Oprócz tego, że
162
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zawiera w sobie ideę służby społeczeństwu, to jeszcze obejmuje trzy obszary:
techniczno-warsztatowy, kwalifikacji zawodowych oraz etyki. Obszary te przekładają
się bezpośrednio na trzy wyznaczniki profesjonalizmu: warsztat, wiedzę i etykę −
w formie graficznej tworzą trójkąt równoramienny164. W zakres obszaru technicznozawodowego wchodzi umiejętność posługiwania się językiem polskim, znajomość
sprzętu technicznego, umiejętność zbierania i dokumentowania informacji, a także
szybkość działania. W obszarze związanym z etyką zawodową mieszczą się takie
cechy, jak: uczciwość, rzetelność, bezstronność, dotrzymywanie tajemnicy źródeł
informacji oraz szacunek dla czytelnika. Natomiast za wyznacznikiem „wiedza” kryją
się kwalifikacje wystarczające do kompetentnego uprawiania dziennikarstwa. Jerzy
Olędzki zaznaczył, że „jeśli któryś z trzech wyznaczników zostanie zakłócony, cała
struktura triady profesjonalizmu ulegnie zniekształceniu i w rezultacie dziennikarz nie
jest profesjonalistą”165.
Natomiast badania ilościowe miały na celu pokazanie postrzegania zachodzących
zmian i ich wpływu na funkcjonowanie prasy przez samych dziennikarzy. Przez
zestawienie ich z badaniami, które Olędzki przeprowadził w Stanach Zjednoczonych,
możemy zobaczyć, jak bardzo ewaluowały poglądy dziennikarzy przez 3 lata
transformacji ustrojowej i jak zadziwiająco zbieżne są z opiniami amerykańskich
dziennikarzy. Zarówno polscy dziennikarze, jak i ich amerykańscy koledzy za
najważniejsze funkcje prasy uznali „informowanie, krytykowanie i kontrolę oraz
odkrywanie «ciemnych spraw»”166. Jak zauważa Olędzki, nie moglibyśmy oczekiwać
takich wyników jeszcze 10 lat wcześniej. Kolejny ciekawy wniosek, jaki wyłonił się
z analizy danych ilościowych, to fakt, że dziennikarze w pierwszych latach przemian
ustrojowych nie dostrzegali niebezpieczeństw, jakie dla bezstronności dziennikarskiej
ma angażowanie się w działalność polityczną czy gospodarczą167. Dwa kolejne, istotne
wnioski to brak przekonania dziennikarzy, czy media powinny odgrywać rolę „czwartej
władzy”, oraz postrzeganie swojej roli jako „przewodnika” objaśniającego czytelnikom
otaczającą ich rzeczywistość. Niepewność co do gotowości mediów do odgrywania roli
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„czwartej władzy” wynikała z braku pewności, czy dziennikarze są wystarczająco silną
i aktywną elitą, co legitymizowałoby sprawowanie przez nich tej funkcji168.
Podsumowując, trzeba stwierdzić, że badania Jerzego Olędzkiego są bardzo istotne
z kilku przyczyn: dają nam dane zarówno jakościowe, jak i ilościowe, odzwierciedlają
obraz zawodu dziennikarza w okresie transformacji oraz przez tak samo sformułowane
pytania dają się łatwo porównać z badaniami amerykańskimi, gdzie wolne media
masowe były bardziej zaawansowane w tamtym czasie. Pamiętajmy także, że okres,
w którym Olędzki prowadził badania, to czas gwałtownego napływu do zawodu
młodych dziennikarzy, którzy ze względu na brak wykształcenia czy też nikłe
doświadczenie nie umieli tworzyć zawartości mediów. Wielu z nich uczyło się tego, już
pracując. Stworzona przez Olędzkiego „trida profesjonalizmu” miała spełniać funkcję
edukacyjną i być swoistym przewodnikiem, który z jednej strony wskazywał wzorce do
naśladowania, a z drugiej − badał wysoki poziom profesjonalizmu u dziennikarza lub
jego brak.

2.5. Badanie elity mediów w kwestii poczucia niezależności
dziennikarskiej − Stanisław Mocek i środowisko naukowe
Collegium Civitas
Na przełomie lat 2001−2002 Stanisław Mocek i środowisko naukowe Collegium
Civitas prowadzili projekt badawczy pt. Niezależność dziennikarstwa w Polsce: szanse
i zagrożenia. W ramach niego przeprowadzono badania jakościowe, na które składały
się 44 wywiady pogłębione z dobranymi celowo liderami różnych środowisk
dziennikarskich − dziennikarzami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi. Jak pisze
sam Stanisław Mocek, „celem pracy jest ukazanie wielu zagadnień wpływających na
kształtowanie się dziennikarstwa w czasie transformacji ustrojowej, w jego społecznym,
politycznym i kulturowym wymiarze. Będzie to przede wszystkim analiza procesu
powstania tej warstwy zawodowej, a także próba nakreślenia wizerunku środowiska
dziennikarskiego, wyzwań, jakie przed nim stoją, ale również zagrożeń, które może
168

Ibidem, s. 292. „ (…) Polish journalists were not convinced that the mass media in Poland should try
to fulfill the role of a «fourth estate» in the country. They appeared to assume that journalists in Poland
were not yet a strong, privileged, and active elite, which would enable the fulfilling of such a function.
However, the majority of Polish journalists agreed with the duty to explain to the readers their
surrounding reality and to detect scandals and corruption”.
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napotkać, postaw i zachowań indywidualnych dziennikarzy funkcjonujących między
światem rynkowych zależności i skomercjalizowanych mediów a światem wartości oraz
wypełnianiem misji społecznej i mentalnej, kulturowej i edukacyjnej”169. Do badania
zostali zaproszeni starannie wyselekcjonowani czynni zawodowo dziennikarze,
cieszących się w środowisku szacunkiem, reprezentujący wysokie standardy pracy oraz
rzetelność i wyskoki stopień profesjonalizmu. Niestety nie poznaliśmy ich nazwisk,
gdyż zostały one zaszyfrowane aby badanie miało postać anonimowego, zgodnie
z „regułą rzetelności naukowej”170.
Badanie poruszało bardzo wiele kwestii, jednak w celu uporządkowania tematyki −
jego autorzy sformułowali „osiem grup zagadnień: 1. rodowód zawodowy,
2. dziennikarstwo

w okresie

PRL-u,

3.

dziennikarskie

wykształcenie,

zawód

i powołanie, 4. wzór osobowy dziennikarza, 5. etos dziennikarski, 6. dziennikarski świat
wartości, 7. dziennikarstwo jako czwarta władza, 8. niezależność dziennikarzy171.
Objętość wyników badań prowadzonych przez Stanisława Mocka jest bardzo duża
− stanowi zawartość książki oraz kilka mniejszych artykułów172. Dlatego też poniżej
zaprezentuję tylko wybrane wątki poruszane podczas tego projektu.
Jeśli chodzi o temat dziennikarstwa w PRL-u to z wypowiedzi badanych
dziennikarzy wyłania się następujący wniosek − nie można generalizować i mówić
o dziennikarzach jako o grupie całkowicie służebnej wobec ówczesnego systemu, jak
bowiem zwraca uwagę wielu rozmówców, trzeba być świadomym różnych odmian tej
profesji

w poszczególnych

okresach

istnienia

PRL-u.

dziennikarstwo lat 40. od „oficjalnego dziennikarstwa”

Zupełnie

inne

było

1950. Oba miały mało

wspólnego z „dziennikarstwem drugiego obiegu „końca lata 70. i w latach 80.173. Jeśli
chodzi o dziennikarzy lat 80. to są oni przez badanych dzieleni na następujące
kategorie: „nadgorliwych”, „gorliwych”, „nieidących na kompromisy” oraz takich,
którzy „jeszcze nie zdążyli być ani w tą, ani w tą”174. Niezwykle ciekawe wydają się
wnioski autora badania dotyczące zmian w zawodzie dziennikarskim po 1989 r. Mocek
nazywa te procesy: reprodukcją i cyrkulacją. Stawia tezę, że „w pierwszym okresie
transformacji w środowiskach dziennikarskich reprodukcja była znacznie silniejsza niż
169

S. Mocek, Dziennikarze po komunizmie…, op. cit., s. 15.
Ibidem, s. 228.
171
Ibidem, s. 226.
172
Ibidem; S. Mocek, Dziennikarstwo, media, społeczeństwo, Wydawnictwo Instytutu Studiów
Politycznych PAN i Collegium Civitas, Warszawa 2005.
173
S. Mocek, Dziennikarze po komunizmie…, op. cit., s. 62−63.
174
Ibidem, s. 88.
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cyrkulacja”175. Poprzez reprodukcję rozumie on odchodzenie „starych” dziennikarzy
z jednych mediów i przechodzenie do innych, tworzących się (np. odejście z mediów
publicznych i przejście do takich gazet, jak „Nie”, „Trybuna”). Zauważa on także drugą
odmianę reprodukcji, którą nazywa reprodukcją przez konwersję, która polegała na tym,
że przedstawiciele establishmentu dziennikarskiego zaczynają zajmować miejsca
w nowych instytucjach: medialnych, ekonomicznych, politycznych i kulturalnych.
Cyrkulacja, czyli pojawienie się w środowisku dziennikarskim nowych ludzi,
dobranych wg nowych zasad, miała miejsce m.in. w „Gazecie Wyborczej” czy Radiu
Zet. W pierwszych latach przemian ustrojowych można było też zaobserwować
zjawisko „połowicznej cyrkulacji”, czyli „reprodukcji połączonej z kooptacją do starej
kadry nowych przedstawicieli zawodu”. Tak się działo w tygodnikach „Wprost”
i „Polityka”176.
Drugi bardzo interesujący wątek to niezależność dziennikarska. Większość
badanych dziennikarzy potwierdziła, że istnieją dwa główne źródła będące zagrożeniem
dla niezależności − otoczenie (skąd dziennikarz czerpie inspiracje, pomysły i materiały)
oraz system zależności jego redakcji. Jak mówi jeden z badanych, „(…) problemem
poważniejszym niż niezależność dziennikarska jest niezależność mediów, bo to nie jest
to samo. Dziennikarz jest, przychodzi do pewnego medium i jakoś musi być wpisany
w pewną

strukturę,

działa (…)”177. Dziennikarze zgodnie

zauważają pewną

prawidłowość − im większa niezależność mediów, dla których pracują, tym większy
zakres niezależności dziennikarzy. Z badań wyłania się także teza, że im większe
i bardziej renomowane media, tym większa ich niezależność − jest to związane
z faktem, że miarą wiarygodności dla tych mediów jest właśnie ich niezależność.
Łatwiej im przychodzi nieuleganie presji politycznej i finansowej, one same są bowiem
„biznesem i same kształtują określony model polityki”178. Podobnie sytuacja wygląda,
jeśli chodzi o niezależność indywidualną − na prawdziwą niezależność może sobie
pozwolić jedynie dziennikarz o uznanym autorytecie i pozycji zawodowej, cieszący się
szacunkiem w środowisku dziennikarskim oraz wśród czytelników179. Analogicznie −
im mniejsze i bardziej lokalne medium, tym bardziej podatne na naciski zarówno
175

Ibidem, s. 106.
Ibidem, s. 107.
177
S. Mocek, Niezależność dziennikarstwa w Polsce: szanse i zagrożenia, w: S. Mocek, Dziennikarstwo,
media, społeczeństwo, Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas,
Warszawa 2005, s. 281.
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Ibidem, s. 284.
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Ibidem, s. 292.
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finansowe, jak i polityczne, im słabszą pozycję ma dziennikarz − tym łatwiej wymóc na
nim materiał pod konkretną tezę.
Podczas badania respondenci wskazywali kilka „odmian” niezależności. Czym
innym, według nich jest niezależność wynikająca z codziennego nieulegania naciskom,
a czym innym − niezależność rozumiana jako oryginalność (myśli, form przekazu,
postrzegania rzeczywistości, kształtowania wzorców i opinii), która wpisuje się we
wzorotwórczą i opiniotwórczą rolę mediów180. Dziennikarze zgodzili się z ogólnie
przyjętymi tezami, że najbardziej niebezpieczne dla niezależności są dwa rodzaje
nacisków − naciski polityczne oraz te mające związek z pieniędzmi. Taka obserwowana
w niektórych mediach zależność jest niebezpieczna dla obu stron − obniża
wiarygodność i prestiż samych mediów oraz negatywnie wpływa na jakość życia
politycznego (pozbawiając go jednego z „czynników kontrolnych”). Na istnieniu takiej
synergii traci także cały „system demokratyczny”, ponieważ obywatele przestają mieć
zaufanie do wszystkich elementów „czterowładzy” w państwie181. Badani dziennikarze
wyodrębnili także niezależność, rozumianą jako nonkonformizm wobec obiegowych
opinii, który jest tożsamy z niezależnym myśleniem. Jest to szczególnie istotne
zagadnienie ze względu na rosnące zdaniem badaczy zjawisku „pack journalismu”182,
czyli kopiowania treści, słów, fraz, tytułów, tematów przez jedne media od drugich.
Jeszcze inny rodzaj niezależności jest przez badanych utożsamiany z formą
zatrudnienia, czyli byciem wolnym strzelcem, tak zwanym freelancerem − bez
obciążenia instytucjonalnego. Co ciekawe, dla niektórych dziennikarzy istnieje prosta
analogia między dziennikarstwem XXI w. a tym uprawianym w czasach PRL-u.
„Obecne podporządkowanie komercji jest tylko inną formą dawnej współpracy
z reżimem: produkt medialny zastąpił ideologię, reklama zastąpiła propagandę,
dziennikarstwo stało się show biznesem”183. I ostatnia już refleksja nad niezależnością
dziennikarską − zdaniem większości dziennikarzy najbardziej destrukcyjna ze
wszystkich form nacisku na dziennikarza jest autocenzura (rozumiana jako
samokontrola

i ograniczanie

się

dziennikarza

w obawie

przed

ewentualnymi

problemami dla redaktora naczelnego, wydawcy czy też całego koncernu medialnego,

180

Ibidem, s. 285.
Ibidem, s. 283.
182
P. Olechowska, Pack journalism − jako skutek globalizacji treści. Analiza na wybranych przykładach,
w: M. Gierula, P. Szostok (red.), Konwergencja mediów masowych…, op. cit., s. 279−298.
183
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gdyby rezultat ich pracy nie spodobał się pewnym osobom bądź grupom), niszczy ona
bowiem niezależność w zarodku184.
W badaniu pojawił się też wątek „wzoru osobowego dziennikarza”. Na podstawie
analizy

danych

badawczych

wyłoniły

się

trzy

grupy

cech:

predyspozycje

osobowościowe, przesłanie moralne oraz umiejętności zawodowo-warsztatowe185.
Badani do składników osobowościowych idealnego dziennikarza zaliczają: ciekawość,
niezależne

myślenie,

i obiektywizmem.

Co

uczciwość
ciekawe,

i przyzwoitość,
nie

jest

on

kierowanie

całkowicie

się

prawdą

zbieżny

z „triadą

profesjonalizmu” stworzoną przez Jerzego Olędzkiego (zob. rozdział 2.4). Natomiast
dziennikarski antybohater to osoba, która: poddaje się naciskom, służy serwilizmowi
i „wulgarnej komercyjności” oraz preferuje w swojej pracy „dezinformację − korupcję
− nielojalność”186.
W zagadnieniu dotyczącym „czwartej władzy” dominował pogląd, że jeśli już
mówimy o tym zjawisku jako o elemencie kontroli władzy państwowej, to są nią
dziennikarze, a nie media. Media są traktowane jako czwarta władza ze względu na siłę,
jaką mają, natomiast to dziennikarze powinni być „kontrolerami władzy” ze względu na
zaangażowanie i determinację w działaniu oraz rzetelność i uczciwość w zbieraniu
materiałów187.
Podsumowując, należy stwierdzić, że badanie to porusza bardzo wiele wątków
związanych z dziennikarstwem uprawianym przez elity. Dodatkowo w książce
prezentującej swoją pracę na ten temat Stanisław Mocek przeplata otrzymane wyniki z:
teorią dotyczącą historii dziennikarstwa, problemami teoretycznymi i definicyjnymi
związanymi z przedmiotem badań, a także przywołuje inicjatywy środowiska podjęte
w celu uporządkowania statusu prawnego pracowników mediów oraz inne badania
opinii publicznej (m.in. na temat zaufania do dziennikarzy, relacji dziennikarzy
z pracownikami działów public relations).
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Ibidem, s. 300.
S. Mocek, Dziennikarze po komunizmie…, op. cit., s. 157.
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2.6. Badanie dziennikarzy w kontekście ich relacji
z pracownikami działów public relations
− Instytut Monitorowania Mediów

Badanie pt. Zawód ambiwalentny. Dziennikarze 2010 to jedyne w poniższym
zestawieniu badanie o charakterze komercyjnym. Przeprowadził je we wrześniu 2010 r.
Instytut Monitorowania Mediów (właściciel portalu poświęconego branży public
relations proto.pl) wraz ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich. Badanie to miało
na celu zebranie danych na temat oceny przez środowisko dziennikarskie swojej
sytuacji zawodowej oraz zbadanie relacji dziennikarzy z branżą public relations.
Badanie jest istotne ze względu na fakt, że jako jedno jedyne z przytoczonych w tej
pracy badań zawiera wątki dotyczące współpracy dziennikarzy ze specjalistami PR.
Poza tym, porusza wszystkie istotne kwestie związane z zawodem dziennikarskim
w XXI w. − spadek prestiżu zawodu, wejście do zawodu osób nieprzygotowanych,
naciski zewnątrz- i wewnątrzredakcyjne i wiele innych.
Formularz z 38 pytaniami rozesłano w formie kwestionariusza on-line za pomocą
bazy

dziennikarzy

MediaContact,

której

właścicielem

jest

również

Instytut

Monitorowania Mediów. W badaniu wzięło udział 507 dziennikarzy (jak zastrzegają
organizatorzy, badana próba nie miała charakteru losowego i reprezentatywnego).
Główne wnioski wyłaniające się z tego badania to fakt, że dla większości badanych
(59%) dziennikarstwo jest pasją i powołaniem, a aż 76% czuje zadowolenie
z wykonywanego zawodu188. Polscy dziennikarze w swojej pracy kierują się przede
wszystkim poleceniami swoich szefów (64%), ale chcieliby kierować się własnym
sumieniem (59%) oraz zasadami kodeksów stowarzyszeń dziennikarskich (24%)189.
Zdaniem dziennikarzy głównymi problemami środowiska dziennikarskiego jest obecnie
wchodzenie do zawodu coraz większej liczby nieprzygotowanych osób (49%) oraz
upolitycznienie zawodu (46%). Natomiast mniej istotnymi problemami są: brak silnej
reprezentacji zawodowej walczącej o swoje prawa (13%) i skłócenie środowiska
(6%)190. To, co niepokoi, to fakt że aż na 92% badanych dziennikarzy wywierano
188

Zob. http://www.instytut.com.pl/raporty/IMM/o_firmie/DZIENNIKARZE_2010_IMM_media.pdf
[dostęp: 30.04.2013 r.], s. 9.
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Ibidem, s. 11.
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naciski z zewnątrz i wewnątrz ich miejsca pracy odnośnie do treści prezentowanego
przez nich materiału. Jedna piąta respondentów przyznała zaś, że doświadczyła
mobbingu i korupcji191. Potwierdza się natomiast obiegowa opinia na temat tzw.
błędnego koła, które jest wynikiem zmian, jakie zaszły w mediach w ostatnich latach.
„Komercjalizacja wymusza pogoń za sensacją i szybsze tempo pracy, co spłyca
i pogarsza jakość pracy, to z kolei ma wpływ na obniżanie standardów i prestiżu
zawodu dziennikarza”192.
Kolejny wątek poruszany w badaniu to związki dziennikarzy z branżą public
relations. Prawie wszyscy badani mają kontakt z przedstawicielami branży PR (90%)
Jako kluczową kwestię utrudniającą im współpracę z pracownikami agencji public
relations

dziennikarze

wskazali

niską

wartość

merytoryczną

otrzymywanych

materiałów (47%). Co ciekawe, okazało się, że prawie połowa (44%) badanych myślała
o tym, aby zostać PR-owcem, a 16% już kiedyś pracowało w tej branży193.
Podsumowując, trzeba stwierdzić, że badanie to porusza bardzo wiele problemów
nurtujących współcześnie środowisko dziennikarskie. Niemniej jednak, moim zdaniem,
brakuje w nim głębszego zbadania współpracy dziennikarzy z agencjami PR, np. tego
jaki procent pracowników mediów korzysta z materiałów PR, w jakim stopniu są one
wykorzystywane przez dziennikarzy, po jakim czasie pojawiają się w mediach. Naiwne
byłoby myślenie, że portal niejako służący PR-owcom pokusi się o zbadanie wpływu
PR-u na media − nie jest to po prostu w jego interesie. Niemniej warte poznania byłyby
z pewnością wyniki badań analogiczne do tych, które na przełomie lat 70. i 80.
prowadziła Barbara Baerns194. Z przeprowadzonych przez nią analiz wynikało, że sektor
PR kontroluje tematykę i czas publikacji materiałów dziennikarskich. Aż dla dwóch
trzecich

publikacji

w niemieckich

tytułach

prasowych

(64%)

i programów

telewizyjnych (63%) PR był jedynym źródłem informacji. Już badania z 2004 r.
przeprowadzone w Polsce przez SMG/KRC Millward Brown w ramach Kampanii
Czyste Informacje (zorganizowanej przez Związek Firm Public Relations) pokazały, że
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20% branżowych specjalistów uważa, że media ogólnopolskie ulegają presji finansowej
i politycznej ze strony źródeł informacji195.

2.7. Badanie polskich dziennikarzy pierwszej dekady XXI w.
− Agnieszka Stępińska i Szymon Ossowski
Badanie pt. Polscy dziennikarze pierwszej dekady XXI wieku przeprowadzili
Agnieszka Stępińska i Szymon Ossowski z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu. Warto wspomnieć o tym badaniu, głównie dlatego, że jest częścią dużego
międzynarodowego projektu badawczego i zostało opublikowane w książce The Global
Journalist in the 21st Century, prezentującej wyniki badań nad dziennikarzami
w 21 krajach196.

Publikacja

ta

kształtuje

więc

niejako

wizerunek

polskiego

dziennikarstwa na świecie. W Polsce wyniki badań zostały opublikowane w „Studiach
Medioznawczych”197 oraz w książce pt. Studia nad dziennikarstwem198 (będącej
pokłosiem konferencji organizowanej w Lublinie we wrześniu 2010 r. przez Polskie
Towarzystwo Komunikacji Społecznej).
Badanie miało charakter ilościowy i przeprowadzono je na próbie 239 dziennikarzy
pracujących w mediach ogólnopolskich. Ankieta w formie wywiadu telefonicznego
została przeprowadzona jesienią 2009 r. przez instytut badawczy Pentor Research
International Poznań. Celem badania, jak piszą sami autorzy, było sprawdzenie różnic
pomiędzy kilkoma pokoleniami polskich dziennikarzy. W opracowaniach badania, które
ukazały się w Polsce, otrzymane wyniki autorzy zestawiają głównie z badaniami
Zbigniewa Bajki z lat 90. XX w.199. Różnice i podobieństwa badali oni w zakresie:
1) przynależności do stowarzyszeń dziennikarskich;
2) form zatrudnienia;
3) oceny organizacji medialnej;

195
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Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005, s. 57−83.
196
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4) oceny poziomu swobody w doborze tematów;
5) poziomu zadowolenia z pracy;
6) ważności poszczególnych aspektów pracy dziennikarza;
7) ważności zadań mediów.
Pierwszy wniosek sformułowany przez autorów badania to fakt, że w porównaniu
z latami 80. i 90. zwiększyła się liczba osób z wykształceniem wyższym (80%
w porównaniu do 78% w latach 90.), ale zmalała grupa absolwentów dziennikarstwa
(analogicznie 30% do 45%)200. Nowy dla omawianego środowiska jest, w porównaniu
do lat poprzednich, niski poziom przynależności do organizacji zrzeszającej
dziennikarzy. W latach 90. do organizacji dziennikarskich należało ok. 10 tys. osób.
Natomiast obecnie w grupie badanych poniżej 35. roku życia jedynie 7%
ankietowanych deklaruje członkowstwo w organizacji dziennikarskich, w grupie
powyżej 35. roku życia jest to blisko 21%201. Jak zauważają autorzy badania, oznacza to
z jednej strony niewielkie możliwości oddziaływania na stowarzyszenia w zakresie
tworzenia i przestrzegania norm etycznych, z drugiej zaś strony − osłabia pozycję
pracowników

mediów

w relacji

z pracodawcą

i z władzą

ustawodawczą202.

Zaobserwowano także odmładzanie się zespołów redakcyjnych oraz zwiększanie liczby
kobiet w zawodzie (obecnie 41% w porównaniu z 35%)203. Znaczącą skalę przybrało
zjawisko unikania zatrudniania dziennikarzy na umowę o pracę, szczególnie tych
związanych z telewizją, w której zarobki są najwyższe. Wśród dziennikarzy
telewizyjnych aż 60% jest zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, a dla
całości środowiska jest to 20%204.
Istotne są także zmiany, jakie zachodziły na przestrzeni minionych dwóch dekad
w zakresie postrzegania zadań, jakie stoją przed dziennikarzami. W latach 70. i 80.
główną rolą ludzi pracujących w mediach była możliwość pomagania innym. Natomiast
w latach 90. zasadniczą motywacją do pracy w tym zawodzie było poznawania
ciekawych ludzi, miejsc, spraw oraz orientacja w tym, co się dzieje na świecie205.
Dziennikarze polscy pod koniec pierwszej dekady XXI w. idealistycznie deklarują, że
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ich głównym zadaniem jest szybkie dostarczanie informacji oraz rozwój kulturalny
społeczeństwa206.
Ciekawie też prezentują się wyniki badań od strony różnic między poszczególnymi
generacjami dziennikarzy. Najmłodsi dziennikarze, którzy zwykle charakteryzują się
krótkim stażem pracy i brakiem stałego zatrudnienia, niewielką wagę przywiązują do
jakichkolwiek pozamaterialnych aspektów swojej pracy. Do wykonywanego zawodu
podchodzą bezkrytycznie i wydają się być nieświadomi istniejących ograniczeń. Starsze
pokolenie dziennikarzy, w wieku od 40 do 50 lat, z 10−15-letnim doświadczeniem,
charakteryzują się ustabilizowaną sytuacją zawodową. Dla tej grupy priorytetem jest
wolność w doborze poruszanych tematów. Wydaje się, że wynika to z ich zawodowego
doświadczenia oraz faktu, iż lepiej rozumieją mechanizmy działające w świecie
mediów, a w swojej pracy podejmują problematykę bardziej złożoną, niekiedy nawet
kontrowersyjną. Istotną kwestią jest dla nich kontrolna rola mediów, zwłaszcza
w odniesieniu do polityki. Najstarsza generacja dziennikarzy, czyli ci powyżej 50 lat,
jest najbardziej krytyczna w stosunku do organizacji medialnych, dla których pracuje.
Jest też najbardziej wymagająca, jeśli chodzi o społeczną rolę mediów − mają one być
źródłem wskazówek i motywacji, a nie tylko głosem obywateli207.
Podsumowując, trzeba stwierdzić, że badania te są niezwykle istotne, gdyż są
pierwszymi od wielu lat badaniami przeprowadzonymi na reprezentatywnej grupie
dziennikarzy. Stanowią pierwszą od ponad 10 lat próbę podsumowania składu
wiekowego, zawodowego, płciowego polskich dziennikarzy. Dzięki konstrukcji ankiety
dają się łatwo porównać z badaniami, które przeprowadził Zbigniew Bajka pod koniec
lat 90. i dlatego stanowią niejako ich kontynuację. Niezrozumiałe wydaje się pominięcie
w nich pytań dotyczących stosunku do polityki, o co pytał w swoich badaniach
Zbigniew Bajka. Natomiast ważną kwestią jest to, że umożliwiają obserwowanie
ewolucji przekonań dziennikarzy co do roli, jaką powinien odgrywać pracownik
mediów. Zestawione z badaniami Zbigniewa Bajki (z lat 80. i 90.) i Walerego Pisarka
(z lat 70.) − dają wiedzę co do wyobrażeń dziennikarzy w kwestii zadań, jakie stoją
przed nimi na przestrzeni 30 lat.

206
207

A. Stępińska, S. Ossowski, Dziennikarze w Polsce: wartości…, op. cit., s. 27.
A. Stępińska, S. Ossowski, Kariera, kontrola, służba społeczna…, op. cit., s. 61.

- 72 -

2.8. Projekty badawcze dotyczące zmian w dziennikarstwie
oraz odpowiedzialności i przejrzystości mediów w Polsce na
tle innych krajów europejskich − Bogusława DobekOstrowska i jej zespoły badawcze z Uniwersytetu
Wrocławskiego i Uniwersytetu Warszawskiego
Bogusława Dobek-Ostrowska z Uniwersytetu Wrocławskiego i Warszawskiego
kierowała pracami dwóch, bardzo istotnych dla środowiska dziennikarskiego,
międzynarodowych projektów badawczych. Pierwszy z nich to Odpowiedzialność
i przejrzystość mediów w Europie (MediaAcT) − finansowany w ramach 7. Programu
Ramowego Komisji Europejskiej (2010−2013). Drugi to Zmiana w dziennikarstwie.
Kultura dziennikarska w Rosji, Polsce i Szwecji208 (2011−2014) − projekt finansowany
przez Fundację Studiów Bałtyckich i Wschodnioeuropejskich (The Foundation for
Baltic and East European Studies) i Uniwersytet Södertörns w Sztokholmie. Opiszę je
oddzielnie ze względu na fakt, że traktują o troszeczkę innych zagadnieniach
dotyczących zawodu dziennikarza, mimo że były prowadzone niemalże równolegle.

2.8.1. Projekt Zmiana w dziennikarstwie. Kultura dziennikarska
w Rosji, Polsce i Szwecji
Projekt Zmiana w dziennikarstwie. Kultura dziennikarska w Rosji, Polsce i Szwecji
składa się z dwóch części − pierwszej, zawierającej analizę materiału zebranego
w wyniku badania ilościowego, oraz drugiej, gdzie dane zostały uzyskane za pomocą
technik jakościowych (wywiady bezpośrednie). Wyniki badań z pierwszej części,
przeprowadzonych wiosną i latem 2012 r., zaprezentowano na konferencji, która się
odbyła w grudniu 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim209, oraz opublikowano
w „Studiach Medioznawczych”210. Badania jakościowe zaplanowane były na rok 2013.
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Projekt Zmiana w dziennikarstwie to niezwykle obszerne badanie, ujmujące
problem zawodu dziennikarza niemalże kompleksowo. W artykule opublikowanym
w „Studiach Medioznawczych” autorzy badania stawiają dwie tezy, które weryfikują
potem w trakcie analizy danych z badania. Pierwsza z nich brzmi: „W polskim
dziennikarstwie zaszły istotne zmiany, w wyniku których w okresie ostatnich 5−10 lat
nastąpiło przesunięcie źródła presji z pola politycznego na pole ekonomiczne”. Druga
natomiast została sformułowana następująco: „Zawód dziennikarski znajduje się w fazie
erozji”211.
Wyniki badań pokazały, że dziennikarz to w Polsce zawód elitarny − na 10 tys.
mieszkańców przypada jedynie 3 dziennikarzy. Zaobserwowano także zmniejszanie się
tej grupy zawodowej. Jeszcze w 2011 r., kiedy prowadzono obliczenia na potrzeby
projektu MediaAct, liczba dziennikarzy wynosiła ok. 12 tys. Na wiosnę 2012 r., gdy
przeprowadzono reasearch do niniejszego badania, liczba dziennikarzy spadła do
9,1 tys. (bez freelancerów)212. Przyczyny tendencji redukcji zatrudnienia w polskich
redakcjach są dwie: po pierwsze − kryzys ekonomiczny w mediach, po drugie −
większa efektywność pracy wprowadzona w wyniku rozwoju nowych technologii
w mediach. W badaniu wzięło udział ok. 60% mężczyzn i 40% kobiet. Większość
badanych (57%) to osoby poniżej 40 roku życia. Wykształceniem dziennikarskim
mogło się pochwalić 53% ankietowanych, jednak tylko 38% wskazywało wykształcenie
na poziomie akademickim (jest to najniższy wskaźnik wśród trzech badanych krajów −
w Szwecji było to 56%, a w Rosji − aż 72%). Jeśli chodzi o formę zatrudnienia to 66%
dziennikarzy deklarowało stałe zatrudnienie w firmie medialnej (w Szwecji aż 93%)213.
Potwierdzają się natomiast tendencje zaobserwowane podczas badań prowadzonych
w 2009 r. przez Agnieszkę Stępińską i Szymona Ossowskiego co do małej liczby
dziennikarzy deklarujących przynależność do stowarzyszeń dziennikarskich (w Polsce
zaledwie 17%, podczas gdy w Szwecji przynależność taką deklaruje 80% dziennikarzy,
a w Rosji − 60%)214.
Bardzo ważnym zagadnieniem poruszonym w tym badaniu, które będzie stanowiło
punkt wyjścia i inspirację do pogłębienia tematu w analizach przeprowadzanych na
potrzeby niniejszej pracy, jest wpływ nowych technologii i konwergencji na codzienną
pracę dziennikarzy. Respondenci zauważali zarówno te pozytywne, jak i negatywne
211
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skutki konwergencji. Przyznali, że w przeciągu ostatnich 10 lat nastąpił postęp we
wszystkich obszarach produkcji materiałów dziennikarskich. Nowe technologie
wpłynęły na zdecydowanie lepszą jakość grafiki i fotografii. Nastąpił rozwój w zakresie
edycji materiałów i layoutu (60% badanych) oraz możliwości poszukiwania
i weryfikacji informacji (59% badanych). Negatywne konsekwencje rozwoju nowych
technologii to zdecydowanie większe tempo pracy oraz presja czasu. Aż jedna piąta
respondentów wskazała, że w wyniku tych czynników poziom pracy poza newsroomem
pogorszył się, natomiast 23% badanych przyznało, że czynniki te wpłynęły negatywnie
na ocenę i dyskusje nad materiałami dziennikarskimi w zespole redakcyjnym.
W badaniu poruszono także kolejny efekt procesu konwergencji, a mianowicie problem
wielozadaniowości − zarówno w sferze technologicznej, jak i merytorycznej. Autorzy
artykułu zdefiniowali pojęcie wielozadaniowości jako odnoszące się do dziennikarzy,
którzy pełnią wiele funkcji jednocześnie, a co za tym idzie, posiadają liczne
umiejętności niezbędne do ich realizacji, np. korzystanie z nowoczesnych technologii
w procesie przygotowania i publikacji newsów215. Aż 66% respondentów czuło się
dziennikarzami wielozadaniowymi. Większość badanych pracowników mediów (80%),
uważała, że wielozadaniowość jest kierunkiem, w którym będzie zmierzał ich zawód.
Naturalną

tego

konsekwencją

będzie

zwiększenie

liczby

wielozadaniowych

dziennikarzy w redakcjach, co z kolei spowoduje redukcję zatrudnienia. Jak
wspomniano powyżej, problem wielozadaniowości odnosi się także do kwestii
merytorycznych w zakresie tematycznym produkowanych materiałów. Większość
badanych (73%) w trakcie swojej codziennej pracy zajmowała się różnymi działami
tematycznymi. Wiąże się z tym − wspomniane przez dziennikarzy − rosnące tempo
pracy oraz spadek jakości materiałów dziennikarskich (43% badanych uważa, że obniży
się jakość tych materiałów), dziennikarze nie mają bowiem czasu na rzetelne
przygotowanie się do napisania tekstu bądź produkcji materiału − stąd istotne stały się
umiejętności poszukiwania informacji w internecie oraz przez kontakt ze źródłami
informacji za pomocą nowych technologii216. Istotny jest wątek dotyczący korzystania
przez polskich dziennikarzy z mediów społecznościowych. Jak wynika z badania, aż 2/3
respondentów używa mediów społecznościowych i blogów podczas pracy, jednak na
ogół w sposób bierny. Z Facebooka i Twittera korzystają w celu szukania inspiracji
i informacji. Blogi systematycznie pisze jedynie 8% polskich dziennikarzy. Na
215
216
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podstawie tych danych autorzy badania wysuwają tezę, że nowe technologie są wciąż
poza głównym nurtem dziennikarskiej aktywności217.
Kolejny poruszany wątek to dziennikarskie ideały wartości. Przeważający odsetek
(68%) badanych dziennikarzy jest dumny z wykonywanego zawodu. Przy wyborze
pracy kierowali się: szansą na rozwój zawodowy (85%), swobodą w pracy (83%),
atmosferą w miejscu pracy (82%), wynagrodzeniem i możliwością służenia interesowi
publicznemu (po 74%). Badani przykładają ogromną wagę do zasad etycznych (aż 91%
badanych uznała je za ważne w pracy dziennikarza). Przekłada się to bezpośrednio na
brak przyzwolenia na współpracę z przedstawicielami działu promocji i PR firm
zewnętrznych (62% nie popiera takich praktyk) oraz na traktowanie jako naganne
przyjmowania prezentów przez dziennikarzy (59%)218. Najczęściej wymienianymi
obowiązkami dziennikarza były: bezstronne prezentowanie informacji i przedstawianie
różnych opinii (po 93%), bycie niezależnym od określonych interesów i krytykowanie
niesprawiedliwości (91%). Znacznie mniej istotne było dla ankietowanych zwiększenie
dochodów przedsiębiorstwa oraz dostarczanie rozrywki (po 41%)219.
Na powyższe wyniki należy patrzeć z dużą dozą nieufności i traktować je raczej
życzeniowo. Świadczą o tym obserwacje środowiska dziennikarskiego poczynione na
potrzeby niniejszej pracy, przedstawione w rozdziale III rozprawy, oraz inna część
wyników prezentowanego tu badania. Wprawdzie dziennikarze deklarują wysokie
standardy etyczne, jednak zapytani o praktykę swojego zawodu − sami sobie w dużym
stopniu przeczą. Aż 60% dziennikarzy przyznaje, że ich źródłem wiedzy były gotowe
materiały dostarczane przez działy promocji220. Co więcej, za najpoważniejsze
zagrożenia dla niezależności dziennikarstwa w XXI w. zostały przez nich uznane takie
czynniki, jak: niski poziom etyki zawodowej (78%), oczekiwania właścicieli dotyczące
zysków (77%) oraz wpływ reklamodawców (64%)221. Zdaniem większości badanych
(62%), jakość dziennikarstwa znacznie się obniżyła w przeciągu 5−10 lat.
Kontynuacją powyższego zagadnienia był wątek autonomii (niezależności)
dziennikarskiej w dwóch aspektach − wpływu poszczególnych czynników na wybór
tematów czy strukturę materiałów oraz wpływ czynników lub osób na codzienną pracę
dziennikarza. Większość badanych (58%) zadeklarowało, że sami mają decydujący
217
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wpływ na zawartość materiałów i prawie zawsze zrealizowano zaproponowane przez
siebie tematy. Dodatkowo 41% dziennikarzy twierdzi, że nie spotkało się z ingerencją
wydawcy w przygotowany materiał. Jednocześnie, aż 82% respondentów przyznało, że
pracując nad materiałem, brało pod uwagę zainteresowania publiczności. Autorzy
opracowujący

to

badanie

twierdzą,

że

taki

„wysoki

wynik

świadczy

o podporządkowaniu się gustom i upodobaniom odbiorców, co w konsekwencji
prowadzi do komercjalizacji polskich mediów”. Trzeba tu stwierdzić, że jest to ukryta
forma autocenzury. Dziennikarze wprawdzie deklarują, że mają wysoką dowolność
w doborze tematów, ale tematy te są podporządkowane odbiorcom. Czyżby aż tak
zbieżne były zainteresowania dziennikarzy i odbiorców? Kwestia ta zostanie szerzej
omówiona w rozdziale III niniejszej pracy.
Kolejny poruszany w badaniu temat to wpływ polityki na pracę dziennikarza. Jest
to sprawa mało istotna z punktu widzenia tematyki niniejszej pracy doktorskiej, dlatego
należy jedynie zasygnalizować to zagadnienie. Na podstawie otrzymanych danych
autorzy badania twierdzą, że w polskim dziennikarstwie nastąpiło przesunięcie źródła
presji z pola politycznego na pole ekonomiczne222. Potwierdzają to niejako wyniki
badań − aż 72% respondentów nie spotkało się w swojej praktyce zawodowej z presją
natury politycznej wywieraną przez osoby spoza przedsiębiorstwa medialnego223.
Wracając do jednej z początkowych tez przyjętych przez autorów badania − o erozji
zawodu dziennikarskiego − trzeba w tym miejscu zaprezentować odmienną opinię. Otóż
argumenty, które autorzy badania interpretują jako erozję dziennikarstwa (redukcja
zatrudnienia, brak stabilizacji, spadek jakości dziennikarstwa, obniżenie standardów
pracy i etyki zawodowej), świadczą raczej o ewolucji tego zawodu spowodowanej
nowymi technologiami, konwergencją i nakładającymi się na to problemami
ekonomicznymi

przedsiębiorstw.

Obawy

i niepewność

dziennikarzy

są

charakterystyczne dla dynamicznych zmian, jakie zachodzą obecnie na rynku,
wymagają bowiem od nich, jako od głównych aktorów, przeobrażeń w zakresie:
charakteru pracy, czasu jej wykonywania, wymagań dotyczących wielozadaniowości
w sferze technicznej i merytorycznej. Należy uznać za trafne zdanie 37% uczestników
przytaczanego badania, którzy twierdzą, że zawód dziennikarski zmieni się w inną
formę działalności224.
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2.8.2. Projekt Odpowiedzialność i przejrzystość mediów w Europie
(MediaAct)
Projekt MediaAct, podobnie jak zaprezentowana wyżej Zmiana w dziennikarstwie,
to złożony projekt międzynarodowy zaplanowany na ponad 3 lata, z budżetem 1,5 mln
euro. Uczestniczyły w nim ośrodki badawcze z 12 państw europejskich oraz 2 krajów
arabskich. Celem projektu było zbadanie systemów odpowiedzialności mediów
w Europie, a także porównanie wpływu nowych mediów i technologii. Badaczy
interesowała także rola czynników wpływających na rozwój profesjonalizmu osób
pracujących w mediach, cech systemu odpowiedzialności mediów w Polsce oraz relacji
między mediami a publicznością w erze nowych mediów. Wybrane wnioski z tego
projektu zostały zaprezentowane przez jego uczestnika Michała Głowackiego
w artykule

zamieszczonym

w

„Studiach

Medioznawczych”225.

Autor

ten,

charakteryzując kategorię odpowiedzialności mediów, zaznaczył, że stanowi ona punkt
wyjścia do analizy etyki i profesjonalizmu dziennikarskiego. Przywołał koncepcję
odpowiedzialności według Denisa McQuaila, „dla którego odpowiedzialność oznaczała
procesy, poprzez które organizacje medialne odpowiadają przed społeczeństwem za
jakość i skutki publikacji”226. Na analizę procesów odpowiedzialności składają się dwa
elementy: mechanizmy samoregulacji (poziom profesjonalny) oraz czynniki zewnętrzne
wpływające na profesjonalizm i kulturę dziennikarską.
Projekt MediaAct przebiegał wieloetapowo. Najpierw badacze przeprowadzili
analizę źródeł prawa i dostępnej literatury. Następnie przeprowadzono około stu
wywiadów

pogłębionych

z praktykami

mediów,

użytkownikami

mediów

społecznościowych oraz osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków
rozwoju

polityki

medialnej

(przedstawicielami

instytucji

rządowych

i międzynarodowych). Kolejny etap to przesłanie do przedstawicieli zawodu
dziennikarskiego kwestionariusza on-line.
Ciekawie prezentują się wyniki w przedmiocie poczucia odpowiedzialności
polskich dziennikarzy. Większość badanych przyznała, że czują się odpowiedzialni
wobec własnego sumienia, standardów dziennikarskich, źródeł informacji oraz
225

M. Głowacki, Dziennikarze polscy w świetle studiów porównawczych systemów odpowiedzialności
mediów w Europie, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 1, s. 29−43.
226
Ibidem, s. 30.

- 78 -

odbiorców. Bardzo interesujące, jest to, że większość przedstawicieli tej profesji nie
czuje

się

odpowiedzialna

względem

Boga,

autorytetów

religijnych

oraz

reklamodawców. Jest to o tyle dziwne, że − jak przyznaje autor artykułu − dziennikarze
podczas badań jakościowych sygnalizowali problem wynikający z konieczności
generowania zysku i tworzenia pozytywnych relacji z reklamodawcami. Respondenci,
zapytani o główne problemy zawodowe, wskazali: presję ekonomiczną (71%),
niewystarczającą płacę (69%) oraz poszukiwanie rozgłosu i sensacji w trakcie tworzenia
i rozpowszechniania informacji (57%)227. Drugą formą nacisku oprócz czynnika
ekonomicznego jest czynnik polityczny. Aż 87% badanych przyznało, że prawo
medialne w obecnym kształcie może stać się narzędziem do realizacji celów
politycznych.
Kolejny wątek badania to relacje z publicznością. Prawie połowa badanych (42%)
stwierdziła, że ich zdaniem dziennikarze spełniają oczekiwania publiczności. Większość
respondentów (65%) uznała, że firmy medialne powinny reagować na komentarze ze
strony publiczności, a 57% przyznało, że zarządzający mediami zachęcają pracowników
do reagowania na skargi i krytykę. Co ciekawe, Polska jako jedyny kraj biorący udział
w badaniu wyróżniła się w kwestii zależności pomiędzy rozwojem internetu a wzrostem
wymagań stawianych mediom. Polscy dziennikarze zdaje się nie zauważają pozytywnej
roli internetu (tylko 38% z nich przyznało, że jego rozwój jest czynnikiem
odpowiadającym za wzrost wymagań stawianych mediom).
Ostatni prezentowany wątek to wpływ rozwoju nowych mediów na poziom
przejrzystości. W tej kwestii polscy dziennikarze również okazali się być oryginalni.
Z jednej bowiem strony, większość z badanych uważa, że organizacje medialne
powinny publikować informacje na temat linii redakcyjnej (59%) oraz informować
o strukturze własności lub powiązaniach politycznych (75%), a także publikować dane
umożliwiające kontakt z redakcją i linki do oryginalnych źródeł informacji (65%).
Z drugiej strony, 35% badanych uważa, że „im więcej ludzie wiedzą o pracy
dziennikarzy, tym mniej im ufają” (wynik ten jest najgorszym spośród wszystkich
badanych krajów). Można go interpretować jako wysoki stopień odrzucenia idei
przejrzystości przez polskich dziennikarzy oraz jest on wytłumaczeniem dla niskiego
poziomu upowszechnienia mechanizmów wspierających odpowiedzialne media
w praktyce. Michał Głowacki przyznaje w swoim artykule, że w trakcie wywiadów
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pogłębionych badani wyjaśniali taką postawę wobec przejrzystości w mediach
istnieniem barier technologicznych, psychologicznych i brakiem czasu228.
Podsumowując wątek wszystkich opisanych powyżej badań ogólnopolskich, należy
zaznaczyć, że oprócz nich jest wiele badań o węższym zasięgu tematycznym bądź
terytorialnym. Badaniami dziennikarzy w kontekście prasy lokalnej zajmuje się Lucyna
Szot z Uniwersytetu Wrocławskiemu, która temu zagadnieniu poświęciła m.in. pracę
habilitacyjną229. Prasą lokalną zajmują się także badacze z Uniwersytetu Śląskiego:
Marian

Gierula230

i Marek

Jachimowski231.

Warto

wspomnieć

o badaniach

Włodzimierza Chorązkiego232 z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ryszarda Kowalczyka233
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wiktora Peplińskiego234
z Uniwersytetu Gdańskiego, właśnie w kontekście prasy lokalnej i sublokalnej. Do
ważnych publikacji na temat profesjonalizmu dziennikarskiego zalicza się prace
Tadeusza Kononiuka235 i Wiesława Sonczyka236 z Uniwersytetu Warszawskiego.
Badacze z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przygotowali
natomiast obszerny raport na temat systemu kształcenia dziennikarzy w Polsce237.

228
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Badania lokalne (na terenie aglomeracji katowickiej) w zakresie postrzegania prestiżu
zawodu dziennikarza wobec zjawiska konwergencji mediów przeprowadził w latach
2005 i 2011 Dariusz Krawczyk238 z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Nie
można też zapomnieć o wspomnianej już badaczce Bogusławie Dobek-Ostrowskiej239,
która od wielu lat zajmuje się problemami dziennikarzy i ich kulturą zawodową.

2.9. Badania dotyczące dziennikarzy na świecie
Obecnie również na świecie przeprowadza się dużo badań nad środowiskiem
dziennikarskim. Wynika to z faktu, że zawód ten przechodzi bardzo dynamiczne
zmiany związane z konwergencją oraz nakładającym się na to kryzysem ekonomicznym
w koncernach medialnych. Codzienna praca dziennikarza całkowicie zmienia swoją
formę w zakresie: jej charakteru, czasu wykonywania, wymagań dotyczących
wielozadaniowości

w sferze

technicznej

i merytorycznej,

wpływu

czynników

ekonomicznych i politycznych, oczekiwań odbiorcy oraz przede wszystkim nowych
technologii, które z kolei mają wpływ na produkcję, konsumpcję i dystrybucję mediów.
Jest to moment przełomowy w ewolucji mediów i zawodu dziennikarza − stąd takie
zainteresowanie badaczy na całym świecie tym tematem.
Najsłynniejszym badaniem, obejmującym 33 kraje, jest projekt pod kierownictwem
Davida H. Weavera, który w 1998 r. wydał książkę The Global Journalist. News People
Around the World240, a w 2012 r. był współautorem pozycji The Global Journalist in
the 21st Century241, będącej kontynuacją swojej poprzedniczki sprzed 14 lat. Książki
zawierają badania z większości demokratycznych krajów na świecie począwszy od
mediów azjatyckich, przez europejskie i amerykańskie, aż po arabskie.
W całej Europie trwa fala badań nad mediami i dziennikarzami w dobie
konwergencji. W 2007 r. został opublikowany obszerny raport dotyczący zmian
w mediach hiszpańskich pt. Journalistic convergence in Spain: changing journalistic
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practices and new challenges242. Raport jest wynikiem pracy 10 badaczy z różnych
ośrodków naukowych w Hiszpanii. W badaniu wzięło udział ponad 100 firm
medialnych, w których proces konwergencji był w zaawansowanym stadium. Specjalny
nacisk kładziono właśnie na zmiany w zawodzie dziennikarza, a dane otrzymywano
w drodze wywiadów pogłębionych z dziennikarzami. W Wielkiej Brytanii podobny
raport pt. Convergence calls: multimedia storytelling at British news websites został
opublikowany w 2008 r.243. Badanie to także miało charakter jakościowy, tylko
przeprowadzone zostało na znacznie mniejszą skalę niż hiszpańskie − przebadano
przedstawicieli 9 mediów brytyjskich. Natomiast badanie mediów belgijskich pt. Online
News Production in Flanders: How Flemish Online Journalists Perceive and Explore
the Internet Potencial244 odbyło się bardziej pod kątem wykorzystania nowych
technologii i internetu niż zmian w zawodzie dziennikarskim spowodowanych
konwergencją. Jednakże zawarte w nim wnioski są bardzo istotne w kontekście
rozważań nad procesem tworzenia newsów w Belgii. Badanie przeprowadzono za
pomocą ankiety on-line na próbie 73 dziennikarzy. Niezmiernie ważnie wnioski nad
kondycją mediów w dobie konwergencji znajdują się w projektach przeprowadzonych
w Stanach Zjednoczonych. Wśród amerykańskich badaczy warto wyróżnić Jane
B. Singer245 z Uniwersytetu w Iowa oraz Marka Deuze z Uniwersytetu w Indianie246.
Wnioski z powyższych badań szerzej omówione zostaną w części II niniejszej
pracy, poświęconej stricte zjawisku konwergencji. Będą one także inspiracją do
podjęcia niektórych wątków w badaniu autorki, którego wyniki znajdą się w części
III niniejszej pracy.
W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w literaturze międzynarodowej znaczącą
pozycję w kwestii badań nad środowiskiem dziennikarskim mają także projekty
kierowane przez Bogusławę Dobek-Ostrowską − MediaAct oraz Journalism in Change.
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Ostatnim wątkiem w kwestii badań nad dziennikarzami są badania prowadzone
przez jedną z międzynarodowych agencji public relations Burson Marsteller247.
W 2012 r. przeprowadziła ona w krajach w rejonie EMEA (Europa, Środkowy Wschód
i Afryka)

badanie

dotyczące

korzystania

przez

dziennikarzy

z mediów

społecznościowych. Wnioski z badań wnoszą wiele ciekawych spostrzeżeń na temat
źródeł informacji oraz sposobu wykorzystywania social media w codziennej pracy
dziennikarza. Dziennikarze najczęściej korzystają z Wikipedii (69%), Twittera (56%),
blogów firmowych (54%) oraz Facebooka (50%). Co ciekawe, wszyscy pytani
korzystają z mediów społecznościowych w pracy. Prawie 90% z nich czerpie inspirację
i pomysły do swoich materiałów. 58% dziennikarzy używa ich jako głównego źródła
informacji, a 51% − jako dodatkowego. Co ciekawe, 26% dziennikarzy testuje swoje
teksty i materiały w mediach społecznościowych przed publikacją. 40% korzysta z nich
jako źródła dla zdobywania rozmówców do wywiadów, a 29% − weryfikuje w nich
zdobyte gdzie indziej informacje. Dziennikarze przyznają, że media społecznościowe
się zmieniają − aż 45% jest zdania, że materiały publikowane w nich rządzą się innymi
zasadami i dynamiką niż te w mediach tradycyjnych.
Podsumowując wątek badań nad zawodem dziennikarskim, warto podkreślić, że
tematyka ta ma bogatą historię oraz dorobek naukowy zarówno w Polsce, jak i na
świecie. Na podstawie zaprezentowanych powyżej polskich badań naukowych można
wysnuć tezę, że obecne przekształcenia mają równie poważny charakter, jak
transformacja, która dokonała się w profesji dziennikarza na przełomie lat 80. i 90.
Wtedy motorem zmian były przeobrażania na gruncie politycznym i społecznym. W tej
chwili głównym czynnikiem sprawczym ewolucji tego zawodu jest konwergencja
mediów będąca następstwem rozwoju sieci.
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„Nie ma takiej fantazji, której wola i rozum ludzki
nie zdołałyby przekształcić w rzeczywistość”
(William Szekspir)

Część II. Konwergencja − teoria i opis zjawiska

Rozdział 3. Konwergencja mediów − ujęcie teoretyczne
3.1. Definicje konwergencji
Termin „konwergencja” pochodzi od łacińskiego słowa „convergere”, co oznacza
przenikanie, zbieżność, występowanie podobnych cech, powstawanie podobnych
wytworów kulturowych248. Po raz pierwszy tego pojęcia użył brytyjski naukowiec
z przełomu XVII i XVIII w. William Derhman w swojej książce z 1713 r. pt. PhysicoTheology: Or a Demonstration of the Being and Attributes of God, From His Works of
Creation (Fizykoteologia albo demonstracja istnienia i atrybutów Boga, od Jego prac
nad kreacją). Badacz posłużył się określeniem „konwergencja” w celu opisania
przepływu promieni światła. Termin ten jest szeroko rozwinięty przede wszystkim na
gruncie wielu nauk ścisłych i przyrodniczych. Szerokiego przeglądu wykorzystania tego
pojęcia dokonała Katarzyna Kopecka-Piech249. Naukowe koncepcje konwergencji
rozwinięto w biologii (występowanie podobnych struktur biologicznych u różnych
organizmów), geologii (upodobnianie się skał), matematyce (zbliżanie funkcji lub ciągu
do pewnej wartości granicznej) i meteorologii (zbliżanie się linii prądu powietrza).
Z tego terminu korzystają także nauki humanistyczne m.in. socjologia (teoria
konwergencji

symbolicznej

dotycząca

występowania

świadomości

grupowej),

antropologia (podobieństwo kultur, które nie miały ze sobą bezpośredniego kontaktu)
i psychologia (efekt konwergencji polegający na dochodzeniu przez różne osoby do
tych samych opinii). Pojęcie konwergencji jest też wykorzystywane w politologii
(upodobnienie się społeczeństw kapitalistycznych i socjalistycznych), ekonomii
248
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(zbliżanie się krajów pod względem produktywności) czy też w naukach o zarządzaniu
(upodabnianie się przedsiębiorstw pod wpływem kopiowania praktyk liderów).
W medioznawstwie po raz pierwszy terminu „konwergencja” użył Ithel de Sola
Pool w swojej książce z 1983 r. pt. Technologie wolności250. Pool posłużył się
określeniem „konwergencji stylów” (convergence of modes): „rozmowa, teatr,
wiadomość i tekst są dostarczane w sposób coraz bardziej elektroniczny… technologia
sprowadza wszystkie style komunikowania w jeden wielki system”251. Duży wkład
w rozpropagowania terminu i problematyki konwergencji miał też Nicholas Negroponte
z Massachusetts Institute of Technology, autor książki Being Digital z 1995 r. W 1979
r. stworzył teorię nakładających się na siebie trzech obszarów: przemysłu nadawców
telewizyjnych i radiowych (Broadcast and Motion Picture Industry), przemysłu
komputerowego (Computer Industry) i przemysłu wydawniczego (Print and Publishing
Industry). Zakładał on, że do 2000 r. dojdzie do całkowitej symbiozy w ramach tych
trzech obszarów252.
Definicji terminu „konwergencja” istnieje w literaturze naukowej bardzo dużo,
jednak najbardziej popularna i najczęściej cytowana jest definicja Henry’ego Jenkinsa,
który określa ją jako „technologiczne, przemysłowe, kulturowe i społeczne zmiany
cyrkulacji mediów w obrębie naszej kultury. (…) to przepływ treści pomiędzy różnymi
platformami medialnymi, poszukiwanie nowych struktur finansowania mediów (…)
oraz zachowania migracyjne publiczności medialnej, przemieszczającej się praktycznie
dowolnie w poszukiwaniu pożądanej przez siebie rozrywki. (…) konwergencja mediów
odnosi się do sytuacji, w której współegzystują ze sobą różne systemy medialne, a treści
medialne przepływają między tymi systemami bez przeszkód. Tak rozumiana
konwergencja nie jest ustalonym porządkiem, lecz ciągłym procesem lub serią zderzeń
pomiędzy

różnymi

systemami

medialnymi”253.

Natomiast

według

Katarzyny

Kopeckiej-Piech, konwergencja jest zasadą funkcjonowania środowiska medialnego
opierającą się na upodabnianiu się lub zbliżaniu takich jednostek mediów, jak
urządzenia, sieci, rynki i zawartość, a jej egzemplifikację stanowią strategie
komunikacyjne projektowane przez nadawców i odbiorców”254. Interesującą definicję
250
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możemy także znaleźć w Słowniku wiedzy o mediach, w którym termin ten oznacza
„postępujące wzajemne powiązanie i przenikanie się sieci telekomunikacyjnych,
audiowizualnych i informatycznych. Podstawą, punktem wyjścia dla tych procesów jest
technologia cyfrowa, wdrażana przez wyżej wymienione sektory, a konsekwencją −
stopniowe zacieranie się różnic między nimi”255. W najszerszym rozumieniu
konwergencję technologiczną możemy przyjąć za Nicholasem Negroponte jako
transformację „atomów w bity”.256
Część

badaczy

postrzega

zjawisko

konwergencji

jako

fragment

teorii

mediamorfozy, stworzonej przez Rogera Fidlera257. Zgodnie z nią, historia mediów
znajduje się obecnie w przełomowym momencie, którego mechanizmem napędowym
jest język cyfrowy. Przewartościowaniu ulegają koncepcje, style i narzędzia
komunikacyjne, których efektem są zupełnie nowe formy komunikowania. Tadeusz
Kowalski postrzega konwergencję jako jedno z trzech zjawisk składających się na
proces mediamorfozy. Konwergencja, rozumiana jako przenikanie się dostępnych
technologii (w tym cyfrowych) na pewnej wspólnej platformie, istnieje obok
współewolucji i współistnienia (podleganie procesowi komplementarności przez nowe
formy komunikowania)

oraz

kompleksowości

(proces

samoregulacji

mediów

i dostosowania do zmieniających się warunków otoczenia)258. Zdaniem Tadeusza
Kowalskiego, mediamorfoza to „proces złożony, który dokonuje się pomiędzy
subiektywnymi potrzebami odbiorców, konsumentów, klientów (potrzeby kulturowe),
stanem konkurencji na rynku mediów, istniejącą strukturą polityczną i jej zdolnością do
uwzględniania różnicujących się potrzeb i oczekiwań, a innowacjami społecznymi
i technologicznymi”259. Do idei przełomowego okresu w dziejach mediów nawiązuje
Henry Jenkins, nazywając go „cyfrowym renesansem”260 (a digital renaissance). Jego
zdaniem jest to okres przejściowy transformacji, która wpłynie na wszystkie aspekty
naszego życia. „Cyfrowy renesans będzie najlepszym i najgorszym ze wszystkich
okresów, ale zapoczątkuje on nowy porządek w kulturze”. Jednocześnie autor ten
podkreśla: „Historia uczy nas, że stare media nigdy nie umierają. (…) Gatunki medialne
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i technologie, które je dostarczają przychodzą i odchodzą, ale media zostają jako jeszcze
bardziej skomplikowany system rozrywki i informacji”261.
Niektórzy badacze, np. Michał Dróżdż, konwergencję postrzegają jako „cały
kompleks

zjawisk

wieloaspektowego

upodabniania

się

urządzeń

medialnych

i komunikacyjnych, które zaczynają pełnić podobne funkcje, choć pierwotnie nie były
ze sobą technicznie spokrewnione”262. Natomiast dla innych pojęcie konwergencji jest
przede wszystkim utożsamiane ze zmianą technologiczną. Krystyna Doktorowicz
rozpatruje zjawisko konwergencji przez pryzmat indywidualnego użytkownika, który
z jednej strony może korzystać z wielu funkcji w jednym urządzeniu mobilnym,
z drugiej zaś − ma dostęp do tych samych produktów i usług komunikacyjnych na
różnych platformach. Jak pisze badaczka, „przekazy tekstowe, muzyczne, obrazy, różne
formy komunikowania masowego i sieciowego stają się dostępne w dowolnym czasie
i miejscu

przy użyciu

coraz

bardziej

zminiaturyzowanych,

wielofunkcyjnych

i mobilnych wynalazków. Proces konwergencji technologicznej w jej zaawansowanym
wymiarze umożliwiają: pełna cyfryzacja wszystkich rodzajów mediów oraz
szerokopasmowa transmisja danych”263. Taka synergia technologii, telekomunikacji,
przemysłu komputerowego i urządzeń mobilnych, transmisji danych oraz mediów
tworzy zupełnie nową skonwertowaną infrastrukturę komunikacyjną. Tomasz GobanKlas opisuje ten proces tak: „wprowadzenie kodu cyfrowego do tzw. nowych mediów
sprawia, że następuje łączenie i konwergencja mediów operujących tym samym
uniwersalnym systemem rejestracji i transmisji informacji”264. Badacz ten widzi
konwergencję jako połączenie różnych platform: mediów drukowanych (gazety,
magazyny), mediów telekomunikacyjnych (telewizja, radio, nadawcy kablowi
i telewizja satelitarna) oraz internetu265. Jak twierdzi Jenkins, konwergencja jest
procesem niezwykle złożonym i skomplikowanym, dzieje się bowiem na styku
technologii, przemysłu, treści medialnych i odbiorców. Jego zdaniem, nigdy nie będzie
jednego urządzenia („czarnej skrzynki”) kontrolującego wszystkie media („There will
261
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never be one black box controlling all media”)266. Nawiązuje on do funkcjonującego
mitu „czarnej skrzynki” − urządzenia integrującego wszystkie media. Istniało wiele
koncepcji dotyczących takiej wszechstronnej „skrzynki”, nazywanej także übebox,
telekomputer czy teleputer. Początkowo sądzono, że funkcje takie może pełnić
odbiornik telewizyjny, następnie komputer osobisty i coraz mniejsze komputery, by
w końcu

powstał

termin

„polymedia”

(współczesne

mobilne

urządzenia

komunikacyjne)267. Podsumowując rozważania na temat definicji konwergencji, można
przytoczyć słowa amerykańskiej badaczki konwergencji − Gracie Lawson-Borders,
która uważa, że zjawisko to pojawiło się w wyniku „małżeństwa technologii
i zawartości dostarczanej przez komputer, dzięki któremu otworzyły się drzwi do
nowych możliwości w przemyśle medialnym”268. Konwergencję postrzega ona jako
szeroki zakres możliwości dla dostarczania treści za pomocą komputera i internetu,
z wykorzystaniem cechy mediów drukowanych i elektronicznych269.

Rysunek 1. Model konwergencji wg Gracie Lawson-Borders

Źródło: G. Lawson-Borders, Integrating New Media and Old Media: Seven Observations of Convergence
as a Strategy for Best Practices in Media Organizations, „The International Journal on Media
Management” 2003, vol. 5, s. 92, http://www.mediajournal.org/ojs/index.php/jmm/article/viewFile/10/3
[dostęp: 1.06.2013 r.]
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3.2. Przyczyny konwergencji medialnej
Z całą pewnością czynnikiem sprawczym konwergencji medialnej jest cyfryzacja,
owa transformacja „atomów w bity”270 − jak możemy przyjąć za Nicholasem
Negroponte. Jednak − jak podkreśla Jan Kreft − jest ona także „reakcją na zmiany
rynkowe: spadek czytelnictwa prasy na większości rozwiniętych rynkach i związane
z tym zagrożenie spadkiem wpływów reklamowych”271. Niektórzy badacze wprost
twierdzą, że to racje finansowe są siłą napędową konwergencji. Chodzi bowiem
o znalezienie modelu biznesowego, który byłby odpowiedzią na negatywne skutki
zmian rynkowych, czyli migracje użytkowników mediów tradycyjnych do internetu,
a co za tym idzie − utratę wpływów finansowych. Dlatego też media musiały się
dostosować się do zmieniających się nawyków konsumpcji mediów i skonwergować
swoje usługi.
Michael O. Wirth w już książce Handbook of media management and economics,
pod redakcją Alana Albarrana wymienia, 7 czynników sprawczych konwergencji272:
1) innowacje technologiczne, łącznie z rosnącą rolą internetu i cyfrową rewolucją;
2) deregulacja/liberalizacja, globalizacja oraz prywatyzacja rynku
telekomunikacyjnego i medialnego na świecie;
3) zmiana gustów konsumenckich oraz rosnąca zamożność społeczeństwa;
4) standaryzacja technologiczna;
5) poszukiwanie synergii;
6) lęk przed pozostaniem z tyłu oraz duże aspiracje (stąd znacząca liczba fuzji
i przejęć na rynku firm medialnych i telekomunikacyjnych na świecie);
7) możliwość dystrybucji materiałów przygotowanych dla starych mediów przez
różne formy nowych mediów.
Henry Jenkins wskazuje dwie główne siły, które są jego zdaniem bezpośrednio
odpowiedzialne za konwergencję w mediach. Pierwszą z nich są nowe technologie
medialne, które „umożliwiły tym samym treściom przepływ różnymi kanałami
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i przyjmowanie wielu różnych form w punkcie odbioru”273. Drugą siłę sprawczą
konwergencji

upatruje

w koncentracji

środków

masowego

przekazu,

która

spowodowała dystrybucję treści przez różne kanały, a nie jedną platformę.
Podsumowując, twierdzi, że „cyfryzacja pozwoliła powstać konwergencji, konieczność
jej istnienia to zasługa korporacyjnych konglomeratów”274.

3.3. Typologia konwergencji
W literaturze branżowej istnieje bardzo wiele podziałów i typów konwergencji.
Warto zacząć od typologizacji stworzonych przez najpopularniejszego znawcę tego
zjawiska − Henry’ego Jenkinsa z Massachusetts Institute of Technology, autora Kultury
konwergencji i bardzo poczytnego bloga Confessions of an Aca-Fan275. Po pierwsze,
rozróżnia on konwergencję w zależności od motywów działania i sił (czynników)
sprawczych. I tak, mamy konwergencję korporacyjną (corporate convergence), która
spowodowana jest względami komercyjnymi, a jej autorami są firmy medialne. Ten
odgórny proces napędzany przez korporacje ma na celu płynniejsze i szybsze
przenikanie treści między różnymi kanałami dostępu, aby „zwiększyć potencjalne
wpływy, rozszerzyć rynki i wzmocnić przywiązanie widzów”276. Z drugiej strony,
istnieje

konwergencja

oddolna

(grassroots

convergence),

inicjowana

przez

konsumentów w celu łatwego przepływu treści medialnych, czyli ich archiwizowania,
komentowania, redystrybuowania i przejmowania. Jak zauważa Jenkins, relacje
pomiędzy producentami a użytkownikami mediów nie są stałe − czasami wzajemnie się
wzmacniają i tworzą bliskie pozytywne relacje, a kiedy indziej znowu wzajemnie się
zwalczają w obronie swoich interesów.
Poza tym, niezmiennie podkreśla, że konwergencja nie jest procesem jednorodnym
i nie można patrzeć na nią jako na jedno zjawisko, faktycznie bowiem składają się na
nią przeobrażenia związane z pięcioma procesami277. Po pierwsze, jest to konwergencja
technologiczna (technological convergence), która polega na digitalizacji całej
zawartości

mediów

(słów,

obrazów

i dźwięków).

Kolejnym

procesem

jest

konwergencja ekonomiczna (economic convergence), która jest niczym innym, jak
273
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tylko poziomą integracją przemysłów medialnych (skupienie w jednej grupie przemysłu
filmowego, telewizji, wydawnictw książkowych, gier komputerowych, portalu
internetowego, wydawnictwa muzycznego). Jenkins wyróżnia też konwergencję
społeczną lub organiczną (social or organic convergence), która polega na
dostosowaniu się użytkowników do korzystania z mediów w nowym, cyfrowym
środowisku, zwykle w sposób wielozadaniowy (multitasking), z kilku mediów
jednocześnie. Kolejny proces to konwergencja kulturowa (cultural convergence), której
wynikiem są nowe formy kreatywności, będące skrzyżowaniem różnych technologii
medialnych, przemysłów i inwencji twórczej użytkowników mediów. Skonwertowane
media dają możliwości uczestnictwa przez udostępnienie odbiorcom takich narzędzi,
jak: archiwizowanie, dopisywanie, zawłaszczanie oraz redystrybuowanie zawartości
medialnej. Ostatnim, najrozleglejszym procesem jest konwergencja globalna (Global
Convergence), która jest niczym innym tylko przekształcaniem świata w jedną
„globalną wioskę” w związku z międzynarodową cyrkulacją zawartości mediów.
Nieco inny podział zastosowali twórcy założeń do nowej ustawy o mediach
elektronicznych, tzw. zielonej księgi, która powstała w 2003 r.278. Tadeusz Kowalski,
Bohdan Jung i Karol Jakubowicz postrzegają to zjawisko w trzech wymiarach, jako:
konwergencję przemysłową, konwergencję rynków oraz konwergencję prawną.
Pierwsza z nich rozumiana jest jak fuzje przedsiębiorstw w jeden konglomerat w celu
lepszej efektywności dla integrujących się technologii medialnych (sprzętu do produkcji
oraz dystrybucji), jak i zawartości mediów (informacja, dane, treści medialne).
Konwergencja rynków to powstawanie nowego typu usług i powiązań między
partnerami w celu lepszej redystrybucji zawartości mediów. Trzeci rodzaj −
konwergencja prawna − to ujednolicenie lub zbliżenie przepisów regulujących różne
dziedziny komunikowania.
Bardzo szczegółowy podział konwergencji zaproponowała Katarzyna KopeckaPiech279, która wyróżnia typy i podtypy konwergencji. Jej zdaniem w konwergencji
technologicznej warto wyróżnić: konwergencję urządzeń (łączenie różnych funkcji
w obrębie jednego urządzenia), konwergencję rozwiązań (ujednolicanie metod dostępu
do sieci, procesów, usług i aplikacji) oraz konwergencję sieciową (integracja sieci, tj.
278
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network, i transmisji, tj. broadcast, w efekcie której powstają nowe cyfrowe
technologie). Konwergencję ekonomiczną zaś autorka podzieliła na: rynkową
i regulacyjną (łączenie rynków telekomunikacyjnych, informatycznych i mediów) oraz
konwergencję
należących

korporacyjną
do

rynków:

(zbieżność
medialnego,

interesów

i integracja

informatycznego,

przedsiębiorstw

telekomunikacyjnego

i rozrywkowego). Wyróżniła też konwergencję zawartości, którą postrzega jako „szereg
procesów zbieżności, integracji i krzyżowania się mediów w obrębie ich zawartości
podczas całego procesu jej kreacji, począwszy od planowania, poprzez tworzenie
i dostarczanie, po użytkowanie”280.

3.4. Pionierzy konwergencji
Historia

działań

mających

znamiona

konwergencji

medialnej

sięga

na

amerykańskim rynku lat 20. ubiegłego wieku. Chodzi o współpracę „Chicago Tribune”
i lokalnych stacji radiowych WCN tj. Wireless Community Networks w Chicago281.
Pod koniec XX w. zaczęto termin ten jednoznacznie kojarzyć z nowymi technologiami,
ekspansją internetu oraz wielkimi przejęciami na rynku firm medialnych. Na początku
XXI w. nastąpiła prawdziwa fala przejęć i połączeń wielkich koncernów medialnych
w celu stworzenia jeszcze większych i jeszcze lepiej przygotowanych na czasy
konwergencji

konglomeratów

łączących

telewizję,

radio,

przemysł

filmowy

i wydawniczy oraz portale internetowe. W 2000 r. nastąpiła wielka fuzja Time Warner
i AOL (America Online) − dwóch gigantów na rynku mediów i internetu. Niestety
zakończyła się ona fiaskiem i w 2002 r. w związku z ogromnymi stratami skrót „AOL”
został usunięty z nazwy firmy. W wyniku fuzji Time Warner z America Online wartość
rynkowa nowo powstałej firmy wynosiła prawie 300 mld dolarów. Inaczej było
w przypadku News Corporation i Disneya, którzy po wielkich przejęciach osiągnęli
jeszcze większe zyski i dostęp do odbiorców. W 2005 r. News Corporation kupiła FOX
Entertainment Group. A w 2006 r. The Walt Disney Company przejęło innego giganta
na rynku filmowym − Studio Pixar − za 7,4 mld dolarów 282. Zjawisko konwergencji dla
takich multimedialnych gigantów ma zupełne inne znaczenie, obecnie bowiem treści
produkowane przez News Corp. są rozpowszechnianie przez 20 gazet, 18 portali
internetowych i 30 stacji telewizyjnych. W przypadku The Walt Disney Company jest
280

Ibidem, s. 21.
G. Lawson-Borders, New Media and Old Media…, op. cit., s. 95.
282
Zob. http://www.nytimes.com/2006/01/25/business/25disney.html?_r=0 [dostęp: 1.06.2013 r.].
281

- 92 -

to: 12 stacji telewizyjnych, 3 wielkie studia filmowe oraz 4 wydawnictwa. W 2000 r.
powstała też Tampa News Center, skupiająca pod jednym dachem w pełni
„skonwergowany” zespół dziennikarski obsługujący stację telewizyjną (WFLA-TV),
gazetę („The Tampa Tribune”) oraz stronę internetową Tampa Bay Online − wszystkie
media były zarządzane przez Media General Inc.283. Gracie Lawson-Borders podaje
jeszcze jeden przykład pionierów konwergencji − koncern Belo Corporation, który
w 1997 r. zaczął w swoich firmach medialnych wprowadzać modele działalności
biznesowej opierającej się na konwergencji. Zbudowano specjalny kampus na
przedmieściach Dallas, aby w jednym miejscu skupić gazetę „The Dallas Moring
News”, stację telewizyjną WFAA-TV (afiliowaną przy ABC), telewizję kablową TXCN
oraz portal internetowy dallasnews.com284.

3.5. Fazy konwergencji medialnej
Konwergencja, jak każdy proces, nie przebiega jednofazowo, lecz rozwija się
w sposób ciągły i wieloetapowy. Jak uważa Jan Kreft, jeden z badaczy tego zjawiska,
niezbędne dla ujednolicenia rozważań nad zaawansowaniem stopnia konwergencji
wśród różnego rodzaju mediów w Polsce i na świecie jest stworzenie wspólnego,
powszechnie aprobowanego sposobu pomiaru jej efektów285. Dotychczas opracowano
kilka modeli pomiaru zaawansowania rozwiązań konwergencyjnych w mediach, ale nie
są one spójnie i każdy z nich skupia się na innym aspekcie − jedne na współpracy
dziennikarzy w ramach newsroomu, inne na kwestiach technicznych związanych ze
zbieraniem materiałów, produkcją zawartości oraz dystrybucją.
Jednym z ważniejszych modeli określającym zaawansowanie stopnia konwergencji
w ramach pracy dziennikarskich redakcji (newsroomów) jest model kontinuum
stworzony przez Larry’ego Daileya, Lori Demo oraz Mary Spillman 286. Zakłada
ewolucję procesu konwergencji na pięciu poziomach tzw. 5 C − cross promotion
(promocja krzyżowa), cloning (klonowanie), coopetition (połączenie), cooperate
283
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i compete (współpraca i rywalizacja), content sharing (dzielenie się treścią) oraz full
convergence (pełna konwergencja).

Rysunek 2. Kontinuum konwergencji

Źródło: L. Dailey, L. Demo, M. Spillman, The Convergence Continuum: A Model for Studying
Collaboration Between Media Newsrooms, „Atlantic Journal of Communication” 2007, vol. 13, nr 3,
s. 150−168,
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15456889ajc1303_2?journalCode=hajc20#.Ua33MkDwm
Y0.

Poszczególne kręgi prezentują charakterystyczną dla danego poziomu formę
zachowań zespołów dziennikarskich, które w zależności od zaawansowania wskazują
poziom interakcji i współpracy. Strzałki natomiast pokazują, że miejsce w strukturze
modelu kontinuum każdego zespołu nie jest stałe − mogą migrować do przodu i cofać
się w zależności od charakterystyki materiałów dziennikarskich oraz zaangażowania
w procesy konwergencyjne przez dziennikarzy i managerów. Materiały o większym
znaczeniu społecznym bądź treści specjalne, np. relacje z wyborów, mogą powodować
zacieśnianie współpracy w zespołach dziennikarskich, natomiast współpraca ta może się
rozluźniać przy innych, mniej znaczących tematach dnia287.
Pierwszą fazą, charakteryzująca się najmniejszym zaangażowaniem w proces
konwergencji, jest promocja krzyżowa (cross promotion). Na tym poziomie
współpracujące ze sobą, najczęściej różne media promują się nawzajem przez emisję
logotypów bądź słowne zapowiedzi programów − np. gazeta może umieścić logo stacji
przy artykule, natomiast prezenter telewizyjny może odesłać widzów do artykułu
w gazecie bądź strony internetowej w celu pogłębienia tematu. Media nie pracują
wspólnie nad tematem, a jedynie polecają sobie nawzajem odbiorców. Kolejny etap −
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klonowanie (cloning) to praktyka, w której jedno medium publikuje lub emituje
materiał swojego partnera, np. artykuł w gazecie jest powielany w stacji telewizyjnej.
Partnerzy zaangażowani we współpracę na tym poziomie konwergencji nie dzielą się
informacjami na etapie zbierania i produkcji materiałów, udostępniają sobie jedynie
gotowy „produkt medialny”. Na centralnym etapie modelu kontinuum badacze
wyodrębniają poziom współpracy i rywalizacji, który z połączenia angielskich słów
„cooperate and compete” nazwali „coopetition”288. Na tym poziomie współpracy
dziennikarze partnerskich mediów promują się nawzajem i dzielą się informacjami, nad
którymi obecnie pracują, jednak zachowując ducha rywalizacji. Przykładem może być
udział dziennikarza prasowego, który dyskutuje jako ekspert w programie telewizyjnym
− jednak, jak zastrzegają autorzy modelu kontinuum, nie ujawnia on żadnych
informacji, które jego macierzysta redakcja chce mieć na wyłączność. Czwarty stopień
konwergencji to dzielenie się treścią (content sharing). Jest to poziom, na którym media
regularne (ale nie zawsze) dzielą się informacjami od partnerów medialnych. Co więcej,
współpracujące media mogą wspólnie finansować powstawanie danego materiału oraz
wzajemnie uczestniczyć w spotkaniach redakcyjnych. Jak zaznaczają autorzy modelu
kontinuum, taka współpraca zwykle zdarza się przy specjalnych, najczęściej śledczych
i gospodarczych materiałach. Co do zasady, media produkujące newsy działają
samodzielnie. Ostatni poziom w modelu kontinuum to konwergencja całkowita (full
convergence). Jest to stan, w którym współpracujący partnerzy medialni wspólnie
pracują nad planem, pozyskaniem informacji i produkcją treści. Ich wspólnym celem
jest użycie siły różnych mediów, żeby opowiedzieć daną historię w sposób najbardziej
efektywny. Na poziomie pełnej konwergencji tworzą się specjalne hybrydowe zespoły
z różnych mediów, które wspólnie wypracowują taktykę działania (planowanie,
raportowanie i produkowanie materiału) oraz decydują, którą część materiału można
najlepiej zaprezentować w druku, a którą w telewizji czy też w formach interaktywnych.
Takie hybrydowe zespoły powstają do pracy nad specjalnymi i wyjątkowymi
projektami, a po ich zakończeniu są rozwiązywane289. Trzeba zauważyć, że model
kontinuum stworzony przez Larry’ego Daileya, Lori Demo i Mary Spillman w pełni
oddaje różne formy współpracy w ramach odmiennych mediów na poziomie zespołów
dziennikarskich.

Nie

traktuje

on

procesu

288

konwergencji

w sposób

ciągły

Nie ma polskiego odpowiednika słowa „coopetition”, gdyż jest to połączenie ang. „cooperate and
compete”. Dlatego też ten poziom konwergencji będzie tu nazywany współpracą i rywalizacją.
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i nieodwracalny, a jedynie pokazuje możliwe typy współpracy, które mają charakter
zadaniowy i zwykle krótkotrwały. Będzie o tym jeszcze mowa w części III niniejszej
pracy, przy okazji rozważań praktycznych nad stanem zaawansowania konwergencji
w polskich redakcjach.
Inaczej dzieli konwergencję James Gentry, który proponuje rozróżnienie jej na
„łatwą” i „trudną”290. Konwergencją „łatwą” autor określa taki jej typ, który obejmuje
media podobne do siebie, często współpracujące w przeszłości, bliskie sobie
geograficznie oraz mające podobną strukturę organizacyjną. Często takie media należą
do jednego właściciela i nie posiadają związków zawodowych. Natomiast konwergencja
„trudna” to taka, w której media nigdy nie współpracowały ze sobą, są dalekie pod
względem położenia geograficznego oraz kultury organizacyjnej. Posiadają związki
zawodowe i mają różnych właścicieli.
Ciekawe podejście badawcze zaprezentował David Domingo w swojej pracy pt.
Cztery wymiary konwergencji dziennikarskiej. Wstępne podejście do trendów
w mediach

w Hiszpanii291

(Four

Dimensions

of

Journalistic

Convergence:

A preliminary approach to current media trends at Spain). Wyróżnia on cztery wymiary
konwergencji, z których każdy odnosi się do innej sfery funkcjonowania mediów −
produkcji, kadr, zawartości oraz audytorium. Pierwszy z wymienionych przez Domingo
wymiarów konwergencji to integracja produkcji (integrated production). Jest ona
związana z reorganizacją pracy newsroomów skierowaną na efektywność, a także
z redefinicją zaangażowania zespołów dziennikarskich (dziennikarzy, edytorów,
researcherów),

technologicznymi

innowacjami

oraz

rozwojem

formatów

informacyjnych i języka mediów. Współpraca w ramach newsroomów może przebiegać
w różnych formach integracji − od współpracy niezależnych newsroomów, przez
koordynację działań oddzielnych newsroomów, po integrację w jednym newsroomie
wszystkich dziennikarzy, którzy produkują treści dla różnych mediów w tym samym
czasie292. W ten sposób udaje się wyprodukować w najbardziej efektywny sposób treści
medialne, które następnie są wykorzystywane przez każde z medium zgodnie z jego
specyfiką i zapotrzebowaniem. Jednak trzeba być świadomym, że taka taktyka
produkcji treści medialnych może prowadzić do zaniku różnorodnych przekazów
290
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wykorzystujących różne formy dziennikarskie. Jak podkreśla Stephen Quinn293,
kluczem do sukcesu w produkcji treści z wykorzystaniem integracji produkcji jest
skupienie się na jakości informacji, a nie cięcie kosztów produkcji. Ta druga opcja,
która jest niezwykle kusząca dla mediów, zazwyczaj skutkuje znaczącym obniżeniem
jakości produktów medialnych. Impulsem do integracji newsroomów był zdecydowanie
proces cyfryzacji w mediach. Dzięki niemu wszystkie informacje mogą być
gromadzone w bazach danych, które są dostępne dla ogółu dziennikarzy i stają się łatwe
do wykorzystania w różnych rodzajach medium.
David Domingo wyróżnia trzy strategie integracji produkcji:
1) współpracę (collaboration);
2) koordynację (coordination);
3) integrację (integration)294.
Kolejny wymiar konwergencji wskazany przez Domingo to pracownicy mediów
określani jako wielozadaniowi profesjonaliści (multiskilled professionals). Jak zaznacza
autor, na konwergencję należy patrzeć przez pryzmat redefinicji roli profesjonalnych
dziennikarzy i edytorów. Obecne trendy w pracy dziennikarskiej można podsumować
jednym słowem − wielozadaniowość. Idealny wielozadaniowy dziennikarz powinien
być w stanie wyprodukować materiał dla każdego rodzaju medium, używając każdego
rodzaju narzędzi technologicznych na każdym etapie produkcji („The ideal multiskilled
journalist would be able to produce news for any medium using any technological tool
needed in every step of the process would be able to produce news for any medium
using any technological tool needed in every step of the process”)295. Powinien on także
umieć zaadaptować materiał to każdego rodzaju medium. Badacze zwracają uwagę, że
typ wielozadaniowego dziennikarza jest promowany przez przedsiębiorstwa medialne
ze względu na jego główny atut − cięcie kosztów pracy. Postępująca od lat 80.
digitalizacja nakładała na dziennikarzy coraz więcej odpowiedzialności poza pisaniem
materiałów. Taki stan rzeczy z jednej strony daje im możliwość większej kontroli nad
finalnym produktem medialnym i przedstawieniem jednej historii w kilku mediach, ale
z drugiej strony − przytłacza ilość pracy oraz fakt, że taki materiał jest zwykle uboższy
niż przekaz konstruowany i profilowany tylko dla jednego medium. Patrząc
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z perspektywy korporacji medialnych, inwestycje związane z technologiami muszą być
naturalnie skompensowane za pomocą cięć kosztów pracy dziennikarskiej296.
Domingo wyróżnia trzy kategorie wielozadaniowości:
1) wielozadaniowość medialną (tworzenie zawartość dla różnych mediów);
2) wielozadaniowość tematyczną (przygotowanie materiałów z różnych obszarów
tematycznych);
3) wielozadaniowość techniczną (wykonanie większości zadań związanych
z produkcją)297.
Następny

wymiar

konwergencji

wg

Davida

Domingo

jest

związany

z dostarczaniem mediów, a nazwał go wielokanałową dystrybucją (multiplatform
delivery)298. Ten wymiar konwergencji jest związany z dostawą materiałów przez różne
platformy medialne, w wyniku czego użytkownicy mediów mają dużo większe
możliwości ich konsumpcji i współuczestniczenia w tworzeniu zawartości medialnych.
Ten wymiar konwergencji jest najbardziej widoczny dla przeciętnego użytkownika
mediów spowodował bowiem wręcz nieskrępowane możliwości dostępu do informacji
przez różne urządzenia mobilne − komputery, telefony, telewizory. Celem strategii
wielosieciowej dostawy mediów jest najbardziej efektywna dystrybucja, jak to tylko
możliwe − idealny model zakłada tworzenie materiału przez jednego dziennikarza na
potrzeby różnych mediów w ramach jednej grupy medialnej. Dzięki postępowi
cyfryzacji staje się to możliwe. Wydaje się, że relacje firm telekomunkacyjnych,
mediów i odbiorców tworzą zamknięty krąg wzajemnych zależności w którym każdy
z uczestników

jest

beneficjentem.

Firmy

telekomunikacyjne

i dostawcy

oprogramowania rozwijają rynek swoich usług w celu zwiększenia dochodów. Media
tworzą i wykorzystują strategie wielokanałowej dystrybucji, aby zwiększyć swój zasięg
i zdobyć więcej użytkowników (widzów, słuchaczy, czytelników). Natomiast odbiorcy
mogą dzięki nowym technologiom szybciej, prościej i z każdego miejsca na świecie
korzystać z wybranych przez siebie mediów.

296
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Firmy
telekomunikacyjne

Media

Odbiorcy

Rysunek 3. Cykl współpracy uczestników wielokanałowej dystrybucji mediów

Źródło: D. Domingo, Four Dimensions of Journalistic Convergence: A preliminary approach to current
media trends at Spain, https://online.journalism.utexas.edu/2007/papers/Domingo.pdf [dostęp:
1.06.2013 r.]

Przemysł medialny zaobserwował przesunięcie akcentu z modelu produkcji
medialnej nakierowanej na oferowanie (offer-focused production) na model produkcji
treści

pożądanych

production)299.

(demand-focused

W modelu

pierwszym,

funkcjonującym przez cały XX w. to dziennikarze decydowali, co i kiedy dostarczyć
odbiorcom. W modelu produkcji treści pożądanych to użytkownicy mediów mają
większą kontrolę nad tym, z czego chcą korzystać i kiedy.
Ostatni

z zaproponowanych

przez

Domingo

wymiarów

jest

związany

z użytkownikami mediów i określony został jako aktywne audytorium (active
audience). Obecne zmiany w mediach nie tylko powodują zanikanie różnic między
mediami, lecz także sprawiają, że zanika dystans między nadawcami a odbiorcami
mediów. Źródeł tych zmian w relacjach pomiędzy dziennikarzami a obywatelami
możemy się doszukiwać w zmianach zwyczajów i postaw odbiorców, fragmentaryzacji,
specjalizacjach mediów oraz aktywnym uczestnictwie. Domingo twierdzi, że
największy wpływ na potrzebę redefinicji profesjonalnego dziennikarstwa ma jednak
aktywne uczestnictwo dotychczasowych użytkowników mediów. Blogi, vlogi, filmy na
YouTube i inne narzędzia umożliwiają samodzielną publikację materiałów w sieci

299
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i sprawiają, że każdy może wyprodukować własną treść medialną i zdobyć globalny
zasięg. To nie pierwszy raz w historii, kiedy obywatele sami produkują zawartość
mediów, ale dopóki internet nie umożliwił darmowych, łatwych i efektywnych narzędzi
ku temu − dziennikarze raczej ignorowali te marginalne społeczne inicjatywy.
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie nie tylko dziennikarstwem obywatelskim,
lecz także kultura dialogu i kolektywny dyskurs skupiły uwagę na blogosferze300.
Dziennikarze zaczynają sobie uświadamiać, że dziennikarstwo obywatelskie może
pełnić funkcje psa łańcuchowego (watchdogs), zarówno w stosunku do władzy, jak
i samych dziennikarzy. Inni znowu podkreślają wady dziennikarstwa obywatelskiego:
anonimowość, brak odpowiedzialności i standardów etycznych, zaangażowanie
emocjonalne w relacjonowane wydarzenia. Pomimo tego widoczny jest trend
angażowania odbiorców nie tylko w komentowanie, lecz także w produkcję materiałów
amatorskich dla mediów profesjonalnych (historie społeczne, zdjęcia, wideo)301.
Do badań Davida Domingo odniesiono się w jednym z kolejnych podrozdziałów,
gdzie zaprezentowane zostały wyniki jego badań nad stopniem konwergencji w ramach
czterech wyszczególnionych przez niego wymiarów, które przeprowadził w Hiszpanii
wraz ze swoim zespołem na początku lat 2000. Nawiązano do nich także w rozdziale III
i IV, gdzie porównane zostały wyniki badań jego zespołu z wynikami badań
przeprowadzonych na potrzeby niniejszej pracy.

3.6. Konwergencja medialna a komunikowanie masowe
Badacze mediów podkreślają, że tam gdzie zachodzi wysokie nasycenie nowymi
technologiami, obserwowana jest zmiana w procesach komunikowania, polegająca na
ograniczeniu sfery komunikowania masowego na rzecz zindywidualizowanego
komunikowania sieciowego. Jak twierdzi

Krystyna Doktorowicz:

„Integracja

technologiczna skutkuje zatem nowymi formami komunikowania w skali indywidualnej
i globalnej.

Sieci

informacyjno-komunikacyjne

sprzyjają

indywidualizacji

i decentralizacji komunikowania w nieznanym dotąd zakresie. (…) Dwa pozornie
przeciwstawne procesy współczesnej cywilizacji − globalizacja i afirmacja tożsamości

300
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realizują się w sieciach”302. Manuel Castells nazywa nowy rodzaj komunikowania
masowego

„samokomunikowaniem”

(mass

self-communication).

Jak

tłumaczy

amerykański badacz − jest to komunikowanie na pograniczu komunikacji masowej
i indywidualnej − nadawca może osiągnąć globalną widownię dzięki takim narzędziom,
jak YouTube czy blog, a z drugiej strony zawartość wiadomości jest produkowana
(self-generated), reżyserowana (self-directed), a miejsce jej nadawania wybierane
(self-selected) przez jedną osobę, którą jest nadawca. Trzy formy komunikowania:
indywidualne,

masowe

i samokomunikowanie

raczej

współistnieją,

wchodzą

w interakcje i nawzajem się uzupełniają, niż się zastępują303.
Skonwergowane media nie przystają już do modelu komunikowania masowego
Harolda Lasswella z 1948 r., który zakładał jednokanałowy, jednokierunkowy
i jednolity przepływ informacji oraz autonomię nadawcy i odbiorcy. Jak pisze Krystyna
Doktorowicz, „konwergencja technologiczna mediów zmienia proces komunikowania
się i jego uczestników, prowadzi do znaczącej zmiany sfery publicznej, która ulega
gwałtownemu poszerzeniu i otwarciu”304. Różnice pomiędzy nadawcą a odbiorcą
zacierają się do tego stopnia, że niektórzy badacze mediów nie rozróżniają tych dwóch
grup i proponują osoby korzystające z nowych mediów nazywać „użytkownikami
mediów”. Dzięki sieci i językowi cyfrowemu powstaje nowa globalna przestrzeń
komunikacyjna, która nie zna granic i ograniczeń.
Ciekawe

spojrzenie

na

konwergencję

znajdujemy

także

w dokumencie

przygotowanym przez Komisję Europejską pt. Green Paper on the Convergence of the
Telecommunications, Media and Information Technology Sectors, and the Implications
for Regulation. Towards an Information Society Approach, w którym zjawisko
konwergencji nie ogranicza się jedynie do technologii; konwergencja to także „usługi
i nowe formy robienia biznesu w interakcji ze społeczeństwem”305.
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3.7. Wpływ konwergencji na media tradycyjne
Podstawowym aspektem konwergencji jest zjawisko digitalizacji, inaczej nazywane
„ucyfrowieniem” lub − za Nicholasem Negroponte’em − transformacją „atomów
w bity”306. Dzięki temu każdy tekst, obraz czy dźwięk może zostać zredukowany do
kodu binarnego i w identyczny sposób poddany produkcji, dystrybucji i archiwizacji.
Nowe media elektroniczne, inaczej nazwane mediami „skonwergowanymi”, to
„najbardziej charakterystyczny rezultat konwergencji, który można postrzegać
w głównej mierze jako raczej wzbogacenie istniejącego spektrum mediów niż próbę
zastąpienia któregoś z nich”307. Cechą nowych mediów jest ich komplementarność
w stosunku do starych form − mogą one także wzmacniać ich znaczenie. Jak
podkreślają badacze tej problematyki, konwergencja nie oznacza przemiany wszystkich
mediów w jedno czy też tworzenia jednego globalnego koncernu medialnego
skupiającego wszystkie systemu medialne w jednym. Wykorzystanie bowiem
skonwergowanych mediów zależy przede wszystkim od dwóch czynników: nowych
urządzeń mobilnych (m.in. ich dostępności, ceny, kompatybilności) oraz potrzeb
zróżnicowanych grup odbiorców i użytkowników.
Istniejące obecnie, skonwertowane media posiadają nowe cechy w stosunku do
mediów tradycyjnych. Marian Gierula wymienia wśród nich: interaktywność,
odmasowienie, oraz asynchroniczność308. Przez interaktywność rozumie on zmianę ról
we wzajemnym dyskursie związaną z wzmocnieniem pozycji aktywnego użytkownika
w zakresie poziomu umiejętności i kontroli w procesie komunikowania. Tradycyjne
media − telewizja, radio, prasa wielkonakładowa, wychodząc naprzeciw tym
tendencjom, uzupełniły swoją ofertę o usługi interaktywne − blogi, strony internetowe,
telewizję hybrydową (Telewizja Polska), profile w mediach społecznościowych,
newslettery i wiele innych. Indywidualizacji i interaktywności społecznej najbardziej
jednak sprzyjają „nowe media” − m.in. blogi, media społecznościowe, kanały
przeznaczone dla celów dziennikarstwa uczestniczącego i obywatelskiego. Kolejna
wymieniona cecha to odmasowienie. Jak pisze Gierula, „w odróżnieniu od tradycyjnych
mediów masowych nowe media, takie jak internet, dają jednostkom możliwość selekcji
i dostosowania komunikatów do własnych potrzeb. (…) ze względu na multiplikację
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przekazów i źródeł, sama publiczność staje się bardziej selektywna”309. Autor ten
zwraca

uwagę

na

jeszcze

jedno

zagadnienie

związane

z zachowaniami

komunikacyjnymi w erze konwergencji, a mianowicie możliwością sterowania uwagą
odbiorców. W związku z natłokiem źródeł, mnogością komunikatów i ograniczonym
czasem przeznaczonym na media, większość osób korzysta z „pomocy” wyszukiwarek
internetowych, takich jak np. Google. Problem polega na tym, że mimo teoretycznego
bogactwa informacji większość odbiorców trafia do tych samych wiadomości, które są
albo wykupione przez reklamodawców, albo zbudowane w taki sposób, aby łatwo
można było je odnaleźć tzw. botom, czyli robotom indeksującym strony internetowe.
Teksty tworzone pod wyszukiwarki internetowe na początku mają najbardziej
prymitywne zbitki słów, nazwy, miejsca, nazwiska oddzielone przecinkami a ich
długość nie przekracza 55 znaków ze spacjami − tyle, ile jest miejsca przeznaczonego
na wyświetlanie w wyszukiwarce. Niektórzy znawcy mediów nazywają ten trend
„dziennikarstwem 55 znaków”310. Problem bogactwa informacji jest pochodną
rozszerzającej się tendencji wśród nadawców polegającej na multiplikacji treści w celu
rozszerzenia rynku i przyciągnięcia większej liczby odbiorców. Co ciekawe,
zwiększającemu się bogactwu form i kanałów dostarczania treści nie towarzyszy
zwiększanie się źródeł informacji. Zachodzącym procesem cyfryzacji towarzyszą takie
zjawiska, jak tabloidyzacja i koncentracja mediów, które nie są do końca korzystne dla
odbiorców,

gdyż

sprawiają,

że

możliwość

selekcji

informacji

staje

się

iluzoryczna.Kolejna cecha nowych mediów to asynchroniczność, czyli przesunięcie
w czasie przekazu medialnego. Zarówno nadawca, jak i odbiorca mogą odbierać
komunikaty nie tylko w dowolnym czasie, lecz także w dowolnym miejscu i na
dowolnym urządzeniu. Telewizję możemy oglądać zarówno na telewizorze, jak i na
komputerze czy w telefonie. Programy możemy oglądać w czasie rzeczywistym, ale też
dzięki VOD możemy je sobie nagrywać i odtwarzać w dowolnym czasie, zarówno
w telewizorze, dzięki nagrywarkom, jak i w internecie, za pomocą serwisów takich jak
Ipla (programy z grupy Polsat) czy TVN Player (programy z grupy ITI). Temat ten
będzie rozwinięty w podrozdziale poświęconym konwergencjom usług na polskim
rynku medialnym. Jak wskazują najnowsze obserwacje rynku medialnego, następuje
bardzo dynamiczna dyfuzja mediów elektronicznych. Może to doprowadzić do
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dominacji nowych mediów w obszarze walki o uwagę odbiorców, a co za tym idzie −
i reklamodawców. Przede wszystkim jednak, konwergencja zmienia obraz polskiego
rynku medialnego. Pierwszym i najbardziej odczuwalnym jej skutkiem jest pomnożenie
kanałów rozpowszechniania zawartości. Zgodnie z szacunkami badacza mediów
Tomasza Mielczarka, maleje liczba gazet ogólnoinformacyjnych i specjalistycznych,
a wzrasta liczba czasopism. W 2000 r. gazet było 66, a w 2012 r. ok. 50. W przypadku
czasopism w ostatniej dekadzie ich liczba wzrosła z 5,4 tys. do 7,2 tys.311. Autor ten
zauważa także pewne prawidłowości na rynku prasy. Po pierwsze, spadły nakłady
globalne prasy, ale wzrosły nakłady jednorazowe, co ma związek z coraz niższą
periodycznością. Po drugie, następuje specjalizacja prasy − z jednej strony treści
precyzyjnie kierowane do określonej grupy czytelników zadawalają reklamodawców,
jednak z drugiej strony − nie gwarantuje to bezpieczeństwa finansowego dla pisma
i wydawnictwa. Tendencję do głęboko idącej specjalizacji widać też na rynku
telewizyjnym − wg szacunków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2010 r. było
150 kanałów telewizyjnych, w tym tylko kilka z uniwersalnym programem (tzw.
general interest). W przypadku radiofonii (200 podmiotów) następuje gwałtowny
proces ukierunkowania na programy muzyczne. Jak podkreśla Mielczarek, media
elektroniczne powtarzają model rozwoju prasy − zwiększa się liczba kanałów
dystrybucji treści, co jest wynikiem wzrostu zapotrzebowania na zawartość medialną312.
Efektem konwergencji jest szybszy i łatwiejszy przepływ treści medialnych, co sprzyja
rozwojowi kultury i międzynarodowemu obiegowi informacji, ale dla koncernów
medialnych to przede wszystkim sposób na zwiększenie wpływów, rozszerzenie
rynków i przywiązanie odbiorców, a co za tym idzie − na zysk. Możliwe jest bowiem
zwiększenie konsumpcji i sprzedaży nowych produktów i usług medialnych w nowych
przedziałach

czasowych,

tzw.

kompresja

czasu

i przestrzeni313.Problem

skonwergowanych mediów polega na tym, że nie oferują zupełnie nowego produktu,
tylko nadają nowe możliwości już tym istniejącym. Takie działanie wytworzyło
ogromne zapotrzebowanie na zawartość, ponieważ ilość treści w mediach jest
nieproporcjonalnie mniejsza niż liczba chętnych do jej dystrybuowania. Usługa
nadawcza ma coraz częściej charakter niematerialny i polega na transferze własności
intelektualnej i praw autorskich. Nowe media są coraz częściej pośrednikiem między
311
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producentem a „konsumentem”314. Stąd też narastający konflikt pomiędzy niektórymi
nowymi mediami będącymi głównym beneficjentem efektów pracy tradycyjnych
mediów, głównie prasy. Zgodnie z raportem domu medialnego Starlink, cały rynek
reklamy w Polsce w 2012 r. był wart ok. 8 mld zł. Wartość reklamy internetowej w tym
samym roku wzrosła o 10% w segmencie reklamy wyszukiwarkowej − 20%, wideo −
65%, a mobilnej − aż 135% w stosunku do roku ubiegłego315. Według innych badań −
Adex,

opublikowanych

i PricewaterhouseCoopers

przez

w 2012

Związek

Pracodawców

Branży

Internetowej

r. rynek reklamy internetowej w Polsce był wart

2,2 mld zł, z czego 35% reklamodawcy wydali na reklamę wyszukiwarkową.
Spektakularnemu wzrostowi wydatków na reklamę w internecie towarzyszy ogromny
spadek wydatków na reklamę w prasie. W 2005 r. reklamodawcy zostawili w gazetach
i magazynach 30% swoich budżetów, w 2011 r. już tylko 15%. W 2012 r. nastąpił
kolejny spadek nakładów na reklamę w prasie − o 20%, w magazynach − o 16%,
a w telewizji − o 6%316. W samym pierwszym kwartale 2013 r. Google zarobiło na
świecie 14 mld dol., aż o 31% więcej niż rok wcześniej, i to wykorzystując model
biznesowy polegający na czerpaniu korzyści z reklamy dołączanej do treści, których
sam nie wytwarza. Korzysta on bowiem z takich metod jak: AdWords − czyli
„inteligentny”

system

wyświetlania

odnośników

z reklamami

przy

wynikach

wyszukiwania, AdSens − system wyświetlania reklamy kontekstowej oraz najbardziej
niebezpieczne dla twórców zawartości tzw. głębokie linkowanie (serwis Google News),
gdzie wynikowi wyszukiwania towarzyszy publikacja fragmentu tekstu (wielu
użytkowników poprzestaje na tym i nie dociera do całego tekstu i adresu). W lutym
2013 r. Amerykanie zadali Google ponad 12 mld pytań, generując 70% ruchu
w Stanach Zjednoczonych. W Europie dominacja Google jest jeszcze większa, gdyż
generuje on 90% ruchu w sieci317. Państwa i instytucje europejskie próbują zaradzić
temu problemowi, który ma przełożenie nie tylko na drastyczny spadek wpływów
reklamowych dla prasy, lecz także na jej czytelnictwo, co z kolei ma wpływ na edukację
i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Komisja Europejska prowadzi postępowanie
antymonopolowe wobec Google w związku z faworyzowaniem własnych serwisów,
czerpaniem korzyści z materiałów wytwarzanych przez inne podmioty i zmuszaniem
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ich do swojego pośrednictwa w reklamach on-line. Niemieckie prawo autorskiej
doczekało się poprawki, tzw. Lex Google, która nakazuje serwisom internetowym
wyświetlającym fragmenty „produktów prasowych”, by płaciły wydawcom. We Francji
natomiast Google przeznaczył 60 mln euro na fundusz wspierający poszukiwanie przez
wydawców nowych cyfrowych modeli biznesowych318. W Polsce niestety nie udało się
do

tej

pory

skonstruować

porozumienie

pomiędzy

wydawcami

polskimi

a międzynarodowym koncernem.

3.8. Ekonomiczne aspekty konwergencji mediów
Dwóch amerykańskich badaczy − Bruce Garrison i Michael Dupagne − stworzyło
model konwergencji, który zakłada szerszy system odniesienia i pozwala patrzyć na to
zjawisko z perspektywy platformy współpracy pomiędzy kwestiami technicznymi,
strategią biznesową i działaniami regulacyjnymi319. Zwracają uwagę, że procesy
konwergencyjne to konstrukcja niezwykle wielowymiarowa, która ma różne konteksty
i obszary funkcjonowania.

Rysunek 4. Model konwergencji mediów Bruce’a Garrisona i Michaela Dupagne’a
Źródło: B. Garrison, M. Dupagne, The meaning and influence of convergence. A qualitative case study of
newsroom work at the Tampa News Center, s. 238, http://com.miami.edu/car/JStudies06.pdf [dostęp:
1.06.2013 r.].
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Z ekonomicznego punktu widzenia procesy konwergencyjne idealnie wpisują się
w strategie biznesowe firm medialnych, pozwalają im bowiem w pełni wykorzystywać
ekonomię skali. Tadeusz Kowalski pisze: „Szczególną cechą obecnej fazy rozwojowej
firm medialnych jest wytwarzanie przez nie i oferowanie więcej niż jednego produktu
na rynku, a w szczególności wielu produktów na wielu rynkach medialnych. (…)
Wielkie firmy wydają setki tytułów magazynów, mają dziesiątki kanałów telewizyjnych
i bywa, że są obecne w kilku medialnych branżach”320.
To właśnie procesy konwergencyjne oraz ich ekonomiczny wymiar są motorem
napędowym rozwoju i przekształceń w firmach medialnych na całym świecie. Brytyjska
profesor z Uniwersytetu w Glasgow Gillian Doyle, analizując strategie rozwoju firm
medialnych, wskazuje trzy kierunki działań:
1) połączenia poziome (horyzontalne) − firmy działające w tej samej branży łączą
zadania związane np. z marketingiem, sprzedażą czy administracją;
2) połączenia pionowe (wertykalne) − polegające na opanowaniu w jednej
strukturze poszczególnych ogniw łańcucha wartości w celu optymalizacji procesu
produkcji medialnej;
3) połączenia boczne (diagonalne) − firmy, które rozszerzają swoją działalność
o zupełnie nowe produkty i usługi321.
Tadeusz Kowalski wskazuje także możliwość prowadzenia przez firmy medialne
strategii zmierzających do zwiększenia skali prowadzonej działalności (up-scale), np.
w telewizji zwiększenie czasu nadawania, w prasie − zwiększenie nakładu. Drugą
możliwością jest strategia polegająca na dążeniu do powiększenia zakresu produkcji
i usług (up-scope) i do obejmowania różnych dziedzin i branż mediów, np. prasy, radia,
telewizji kablowej i cyfrowej322.

3.9. Badania nad konwergencją mediów w Polsce i na świecie
Termin konwergencja od czasu pojawienia się książki Henry’ego Jenkinsa robi
zawrotną karierę w świecie naukowym. Pojawiło się bardzo dużo publikacji w różnych
krajach na temat genealogii tego zjawiska, jego uwarunkowań, konsekwencji oraz
praktycznych aspektów. W poniższym podrozdziale zaprezentowane zostaną w skrócie
320

T. Kowalski, Między twórczością a biznesem…, op. cit., s. 69.
G. Doyle, The Economics of Monomedia and Cross-Media Expansion, „Journal of Cultural
Economics” 2000, vol. 1-26, za: T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku…, op. cit., s. 48.
322
T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku…, op. cit., s. 50−51.
321

- 107 -

najważniejsze badania prowadzone przez naukowców w kraju i na świecie właśnie pod
kątem konwergencji. Warto zaznaczyć, że w Polsce w znaczącej przewadze prowadzi
się badania teoretyczne, natomiast na świecie w dużo szerszym zakresie realizowane są
badania nad praktycznymi aspektami konwergencji.

3.9.1. Badania nad konwergencją mediów w Polsce
W Polsce dopiero od kilku lat możemy zauważyć bardzo wzmożone
zainteresowanie tematyką konwergencji oraz rozwojem badań w tym obszarze. We
wrześniu 2011 r. odbyła się organizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach
międzynarodowa konferencja pt. „Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla
współczesnego dziennikarstwa”, której

pokłosiem jest

wydawnictwo książkowe pod tym samym tytułem

323

obszerne, dwutomowe

. W 2012 r. ukazała się publikacja

pod redakcją Michała Kaczmarczyka i Dariusza Rotta pt. Media w gospodarce
i społeczeństwie. Wyzwania ery konwergencji324. Natomiast w styczniu 2013 r. odbyła
się w Krakowie kolejna międzynarodowa konferencja poświęcona konwergencji, pt.
Problemy konwergencji mediów, która organizowana była przez Wyższą Szkołę
Humanitas w Sosnowcu. Zaowocowała bardzo ciekawą pozycją książkową pod
redakcją Michała Kaczmarczyka i Dariusza Rotta325. Tematyka konwergencji mediów
przeplatała się przez większość konferencji ostatnich lat, poświęcono jej bloki zarówno
na organizowanej w kwietniu 2013 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim konferencji pt.
Modele dziennikarstwa we współczesnym świecie, jak i na organizowanym na tym
samym uniwersytecie we wrześniu 2013 r. III Kongresie Polskiego Towarzystwa
Komunikacji Społecznej.
Wśród badaczy zajmujących się szeroko pojętą tematyką konwergencji i mediów
cyfrowych są badacze z różnych ośrodków naukowych z całej Polski. Można tutaj
wskazać

prace

naukowe

profesorów

z Uniwersytetu

323

Śląskiego

−

Krystyny

Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, Z. Oniszczuk,
M. Wielopolska-Szymura (red.), t. 1, M. Gierula, P. Szostok (red.), t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach 2012.
324
M. Kaczmarczyk, D. Rott (red.), Media w gospodarce i społeczeństwie. Wyzwania ery konwergencji,
Verbum, Praga 2012.
325
M. Kaczmarczyk, D. Rott (red.), Problemy konwergencji mediów, Verbum, Praga 2013.

- 108 -

Doktorowicz326 i Mariana Gieruli327, Stanisława Michalczyka328, Dariusza Rotta329,
a także z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach − Tomasza Mielczarka330.
Konwergencja leży również w obszarze zainteresowań pracowników naukowych
posiadających tytuł doktora, m.in. Jana Krefta (Uniwersytet Jagielloński)331, Michała
Kaczmarczyka

(Wyższa

Szkoła Humanitas

w Sosnowcu),

Damiana

Guzka332

(Uniwersytet Śląski w Katowicach), Moniki Białek333 (Uniwersytet Gdański).
Szczególnie imponująco w obszarze konwergencji i innowacji medialnych wygląda
dorobek naukowy doktor Katarzyny Kopeckiej-Piech334, adiunkta w Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jest ona autorką kilkudziesięciu artykułów
naukowych na temat konwergencji mediów, innowacji medialnych oraz przemysłów
kreatywnych, które ukazały się w pismach branżowych w Polsce i na świecie. Jest
członkinią międzynarodowej sieci badawczej stworzonej z naukowców z całego świata
COST Action IS1202: Dynamics of Virtual Work335, która działa na rzecz wsparcia
innowacyjności w biznesie w państwach Unii Europejskiej.
Na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
nie powstała dotąd praca doktorska poświęcona całkowicie zjawisku konwergencji336.

3.9.2. Badania nad konwergencją mediów na świecie
Projektów naukowych dotyczących badań nad zjawiskiem konwergencji mediów
jest bardzo wiele. Są to badania nie tylko materiałów wtórnych, ale w dużo większym
zakresie niż w przedstawionym powyżej polskim dorobku naukowym są to badania
pierwotne, najczęściej jakościowe. Wśród międzynarodowych badaczy zjawiska
konwergencji oprócz Henry’ego Jenkinsa na uwagę zasługuje zdecydowanie Mark

326

Strona informacyjna uniwersytetu http://www.us.edu.pl/us-addressbook/emp/4462.
Biogram naukowy − http://www.us.edu.pl/us-addressbook/emp/4462.
328
Biogram naukowy − http://www.inpidz.us.edu.pl/node/595.
329
Biogram naukowy − http://www.us.edu.pl/us-addressbook/emp/23502.
330
Biogram naukowy zamieszczony na stronie internetowej:
htp://www.ujk.edu.pl/ibib/index.php?option=com_content&view=article&id=159:mielczarektomasz&catid=160:publikacje-pracownikow&Itemid=134.
331
Biogram naukowy − http://www.kultura.uj.edu.pl/index.php/pracownicy-ik/1483-dr-jan-kreft.
332
Praca
doktorska
D.
Guzka
−
Konwergencja
mediów
katolickich
w Polsce,
http://www.academia.edu/2352274/Konwergencja_mediow_katolickich_w_Polsce.
333
Biogram naukowy − http://www.kulturoznawstwo.fil.ug.edu.pl/?id_art=329&id_cat=77.
334
Biogram oraz dorobek naukowy − http://kopecka-piech.pl/.
335
Strona naukowa sieci badawczej
http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1202?management
336
Na podstawie prac zgromadzonych w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz
zebranych w Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego http://depotuw.ceon.pl/ [dostęp: 22.10.2013 r.].
327
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Deuze337. Przez ostatnie 8 lat był on profesorem na Uniwersytecie w Indianie, a obecnie
pracuje na Uniwersytecie w Amsterdamie. Deuze może się pochwalić imponującym
dorobkiem naukowym − jest autorem trzech książek na temat przemian w mediach oraz
kilkudziesięciu artykułów w międzynarodowej prasie branżowej.
Warto też zwrócić uwagę na badanie jakościowe przeprowadzone w 2007 r. przez
dwóch brytyjskich uczonych Neila Thurmana i Bena Luptona. Projekt badawczy
nazwali Convergence Calls: Multimedia Storytelling At British News Websites338
(Konwergencja

wzywa:

multimedialna

narracja

w brytyjskich

mediach

elektronicznych). Dotyczył on zmian w tworzeniu treści w brytyjskich mediach
tradycyjnych

i elektronicznych

i był

wynikiem

badania

jakościowego

przeprowadzonego wśród grupy 9 czołowych angielskich dziennikarzy.
W sieci dostępne są liczne prace doktorskie i magisterskie na temat konwergencji −
jak na przykład praca Ester Appelgren

339

pt. Media Convergence and Digital News

Service, praca Yuyana Ernesta Zhanga pt. Examining media convergence: Does it
convergence good journalism, economic synergies, and competitive advantages?340
(Badanie konwergencji mediów: czy konwergencja jest dobra dla dziennikarstwa,
synergii ekonomicznej rynku mediów oraz ich przewagi konkurencyjnej?), praca
Amandy Sullivan pt. Media convergence of newspapers341 (Konwergencja gazet).
Powszechnie dostępne, w większości za darmo, są także artykuły na temat
konwergencji mediów w międzynarodowej prasie branżowej − szczególnie w pismach
takich jak „IMM The International Journal of Media Management”342, „Convergence:
The International Journal of Research into New Media Technologies”343, „Observatorio
(OBS*)”344, „Nordicom” (Nordic Information Centre for Media and Communication

337

Biogram oraz wykaz publikacji M. Deuzego znajdują się na jego blogu http://deuze.blogspot.com/
oraz na portalu Academia.eu, http://amsterdam.academia.edu/MarkDeuze [dostęp: 22.10.2013 r.].
338
N. Thurman, B. Lupton, Convergence Calls: Multimedia Storytelling At British News Websites, „The
International Journal of Research into New Media” 2008, nr 14(4)
http://con.sagepub.com/content/14/4/439.abstract [dostęp: 22.10.2013 r.].
339
E. Appelgren, Media Convergence and Digital News Service,
www.csc.kth.se/utbildning/forskar/avhandlingar/doktor/2007/AppelgrenEster.pdf [dostęp: 22.10.2013 r.].
340
Y.E. Zhang, Examining media convergence: Does it convergence good journalism, economic
synergies, and competitive advantages?,
https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/5603/research.pdf [dostęp: 22.10.2013 r.].
341
Zob. http://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1240&context=masters.
342
Strona magazynu: http://www.mediajournal.org/ojs/index.php/jmm.
343
Strona magazynu: http://con.sagepub.com/.
344
Strona magazynu: http://obs.obercom.pt/index.php/obs.
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Research)345 czy też „European Journalism Observatory (EJO)”346. Od strony
praktycznej niezrównanym źródłem wiedzy na temat nowych mediów, technologii oraz
przemian w kulturze popularnej jest amerykański miesięcznik „The Wired Magazin”347.
W związku z bardzo dużą liczbą materiałów i badań naukowych w poniższym
podrozdziale uwaga skupiona zostanie na dwóch wybranych projektach badań
jakościowych oraz analizach teoretycznych, których wątki mają odniesienie do
niniejszej pracy badawczej.

3.9.2.1. Badania procesów konwergencji Gracie Lawson-Borders −
7 kluczowych obszarów konwergencji
Jedną z ważniejszych światowych badaczek zjawiska konwergencji jest Gracie
Lawson - Borders, profesor na Wydziale Komunikacji i Dziennikarstwa Uniwersytetu w
Wyoming . Jej książka pt. Media Organizations and Convergence: Case Studies of
Media Convergence Pioneers (Organizacje medialne i konwergencja: przykłady
pionierów w zakresie konwergencji mediów), wydana w 2006 r., odbiła się duży echem
w świecie naukowym . Badaczka ta jako jedna z pierwszych zajęła się badaniem
konwergencji w praktyce, co zaowocowało wyodrębnieniem 7 kluczowych obszarów
dla przebiegu procesów konwergencyjnych − tzw. Siedem Obserwacji dotyczących
Konwergencji (Seven Observations of Convergence). Intencją badaczki było, aby
służyły one jako wskazówki dla organizacji medialnych przy tworzeniu strategii
procesu konwergencyjnego − wyjaśniają bowiem zjawisko konwergencji zarówno z
perspektywy samej koncepcji, jak i procesu. Te siedem wyodrębnionych obszarów to:
1) komunikacja (communication);
2) zobowiązania (commitment);
3) współpraca (cooperation);
4) rekompensata (compensation);
5) kultura (culture);
6) konkurencja (competition);
7) odbiorca (customer)348.
345

Strona magazynu: http://www.nordicom.gu.se/eng.php?portal=&main=.
Strona magazynu: http://en.ejo.ch/.
347
Strona magazynu: http://www.wired.com/.
348
G. Lawson-Borders, Integrating New Media and Old Media…, op. cit., s. 94.
346
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Kluczowa dla procesu konwergencyjnego danej organizacji medialnej jest
komunikacja. Zdaniem badaczki, każda osoba z korporacji medialnej − od menagerów
zarządzających po redaktorów i innych pracowników mediów (media workerów)
zaangażowanych w proces zbierania, przetwarzania i dystrybucji treści musi być
zaangażowana proces konwergencyjny (tj. proces przekształcania firmy medialnej
w przedsiębiorstwo multimedialne). Jeśli organizacja ma z powodzeniem uchwycić
najważniejsze

elementy

konwergencji.

to

planowanie

i realizację

procesów

konwergencyjnych musi poprzedzić „komunikacja” na wszystkich szczeblach. Po
drugie,

jeśli

korporacja

zdecydowała

się

na

przeprowadzenie

procesów

konwergencyjnych, to „zaangażowanie” musi stać się centralną częścią jej misji
i filozofii działania oraz sposobem funkcjonowania modelu biznesowego. To musi być
coś więcej niż zwyczajnie odgórne inicjatywy, ale prawdziwe zaangażowanie
z zewnątrz i wewnątrz korporacji, od menedżerów po czołowych pracowników
medium, zaangażowanie obejmujące również zakres ekonomiczny i technologiczny
funkcjonowania przedsiębiorstwa medialnego. Zaangażowanie ekonomiczne musi być
sprzężone ze wsparciem na badania i rozwój, jak również ze wsparciem na szkolenia
kadry pracowniczej349. Po trzecie, „współpraca” − pojmowana jako dzielenie się
materiałami i pomysłami − jest warunkiem koniecznym przy wspólnej codziennej pracy
redaktorów, menedżerów, dziennikarzy i fotoedytorów. Postęp w dziedzinie nowych
mediów nie może być postrzegany jako zagrożenie dla mediów tradycyjnych, ale raczej
jako alternatywa dla dystrybucji treści350. Po czwarte, „rekompensata” jest to coraz
większy problem dla dziennikarzy, ponieważ wymagania dotyczące umiejętności
i wiedzy osób pracujących w mediach stale wzrastają, a nie idzie za tym wzrost
wynagrodzeń. Menedżerowie mediów muszą rozważyć, jak zrekompensować
pracownikom

posiadanie

przez

nich

nowych

umiejętności

multimedialnych.

Zrozumienie i umiejętności poruszania się w środowisku cyfrowym przez pracowników
mediów są bowiem kluczowe dla procesów konwergencyjnych w korporacji351. Po
piąte, zrozumienie zmian w „kulturze” dziennikarskiej jest czynnikiem niezbędnym dla
procesu akceptacji konwergencji przez dziennikarzy, ponieważ kultura pracy
dziennikarzy prasowych, telewizyjnych, radiowych i tych pracujących w nowych
mediach elektronicznych znacząco się różni. Szczególnie to widać w procesie tworzenia

349

Ibidem, s. 95.
Ibidem.
351
Ibidem.
350
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treści (w obrębie języka, gatunków dziennikarskich itp.) na użytek różnych mediów, jak
i w procesie produkcyjnym352. Po szóste, ważne jest zrozumienie istoty „konkurencji”
w świecie nowych, skonwergowanych mediów. Konkurentem nie już wyłącznie lokalna
gazeta czy telewizja, ale przede wszystkim podmioty działające w sieci na globalnym
rynku. „The New York Times” i „New York Times” w wersji cyfrowej muszą
konkurować z Yahoo, Microsoftem oraz AOL, żeby odgrywać rolę zarówno czwartej
władzy, jak i dostarczać informacji i rozrywki. Tradycyjne media nadal postrzegają
swoją rolę jako zbieraczy informacji, co jest poparte wiarygodnością ich marki
medialnej oraz historią mediów. Zależność tę muszą dostrzec takie nowe firmy
medialne, jak np. Yahoo czy Google, które w ramach przesunięcia paradygmatu
ubiegają się o miano nowych dostawców treści. Firmy medialne, które w ramach
wdrażania procesów konwergencyjnych zdecydują się na dystrybucję treści różnymi
kanałami (rodzajami mediów), muszą liczyć się zarówno z lokalną, jak i globalną
konkurencją. Natomiast organizacje, które posiadają tylko jeden rodzaj mediów (np.
radio), powinny poszukać partnerów strategicznych w celu maksymalizacji potencjału
związanego z tworzeniem treści353. W końcu, po siódme, odbiorca w dobie nowych
mediów jest kluczem do pomyślnie przeprowadzonego procesu konwergencji.
Tradycyjnie czytelnicy gazety znacząco różnili się od widza telewizji. Natomiast
w dobie konwergencji trudno jednoznacznie stwierdzić, czy odbiorca czytający wydanie
elektroniczne gazety to czytelnik, czy użytkownik internetu. Zmieniające się nazwy
odbiorców − czytelnik, słuchacz, widz, użytkownik − mają coraz mniejsze znaczenie.
Teorie dotyczące uprzywilejowanej roli tradycyjnych mediów w procesie zbierania
i rozpowszechniania informacji nieco się zdezaktualizowały. Internet bowiem w takim
samym zakresie produkuje treści, jak tradycyjne media, co więcej robią to także
odbiorcy mediów. Segmentacja odbiorców pokazuje, że ludzie mają różne
zainteresowania i w odmienny sposób wykorzystują materiały dostarczane przez media.
Organizacjom

medialnym

wykorzystującym

optymalnie

procesy

konwergencji

przychodzi tylko zmierzyć się z pytaniem, jak sprostać tym potrzebom i kiedy354.
Gracie Lawson-Borders swoje spostrzeżenia dotyczące Siedmiu Obserwacji
dotyczących Konwergencji oparła na badaniach jakościowych (wywiady indywidualne
IDI, obserwacja uczestnicząca oraz analiza dokumentów archiwalnych), jakie

352

Ibidem, s. 96.
Ibidem.
354
Ibidem.
353
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przeprowadziła w 2002 r. na trzech grupach medialnych − Tribune Company, MediaGeneral i Belo Corp, które były pionierami procesów konwergencyjnych w Stanach
Zjednoczonych.

3.9.2.2. Badania nad zaawansowaniem procesu konwergencji w mediach
hiszpańskich − Pere Masip oraz David Domingo
Procesy konwergencji mediów hiszpańskich zostały bardzo dokładnie przebadane
w ramach ogromnego projektu badawczego, finansowanego przez Hiszpańskie
Ministerstwo Edukacji i Nauki. Został on przeprowadzony w latach 2006−2009 przez
grupę 25 badaczy z 12 ośrodków naukowych i instytutów badawczych w Hiszpanii.
Liderem projektu był Ramón Salaverría355 z Uniwersytetu w Navarra, wspierali go
m.in. David Domingo356 z Uniwersytetu w Iowa w USA oraz Pere Masip357
z Uniwersytetu Ramon Llull w Barcelonie. Zespół badawczy przebadał ponad
50 hiszpańskich grup medialnych, które łącznie mają ponad 100 podmiotów
medialnych. Informacje zbierano w formie analizy dokumentów udostępnionych przez
firmy medialne oraz w wyniku wywiadów pogłębionych z pracownikami mediów.
W ramach projektu powstało kilka raportów badawczych. Najważniejsze z nich to
referat zaprezentowany na konferencji UNESCO w Paryżu pt. Journalistic convergence
in Spain: changing journalistic practices and new challenges358 w 2007 r. oraz raport
przedstawiony

podczas

8.

Międzynarodowego

Sympozjum

Dziennikarstwa

Internetowego w marcu 2007 r. w Teksasie pt. Four Dimensions of Journalistic
Convergence: A preliminary approach to current media trends at Spain” (Cztery
wymiary konwergencji dziennikarskiej. Wstępne podejście do trendów w mediach
w Hiszpanii)359.
Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z przyjętą przez zespół badawczy teorią
dotyczącą

czterech

wymiarów

konwergencji:

355

integracji

produkcji

(integrated

Biogram oraz projekty badawcze Ramóna Salaverríi są dostępne na stronie
http://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion/ramon-salaverria [dostęp: 25.10.2013 r.].
356
D. Domingo obecnie jest profesorem na Uniwersytecie Rovira i Virgili w Tarragonie w Hiszpanii.
Biogram oraz projekty badawcze Domingo są dostępne na stronie
http://www.urv.cat/asterisc/en_cv_domingo.html [dostęp: 25.10.2013 r.].
357
Biogram oraz projekty badawcze Perego
Massipa dostępne
są
na stronie
http://www.upf.edu/depeca/GRP/cibermedios/fitxes/peremasip.htm [dostęp: 25.10.2013 r.].
358
P. Massip, Journalistic convergence in Spain: changing journalistic practices and new challenges,
http://isaleh.uct.ac.za/Assets/PDFs/JRE2007/07_masip.pdf [dostęp: 22.10.2013 r.].
359
D. Domingo, Four Dimensions…, op. cit.
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wielozadaniowych

production),

profesjonalistów

(multiskilled

professionals),

wielokanałowej dystrybucji (multiplatform delivery) oraz aktywnego audytorium (active
audience) (zob. rozdział 3.5 − Fazy konwergencji medialnej). Główny wniosek
z przeprowadzonych badań dotyczy faktu, że w prawie wszystkich mediach
hiszpańskich procesy konwergencyjne zaczęły być wdrażane w mniejszym bądź
większym

stopniu.

Tylko

kilka

mediów

próbowało

przeprowadzić

procesy

konwergencyjne we wszystkich czterech zdefiniowanych wymiarach. Jednak, jak
zaznaczają badacze, nie istnieje idealna forma medium skonwergowanego −
wprowadzanie zmian jest uzależnione od indywidualnej charakterystyki każdego
medium360.
Najczęściej

spotykanym

wymiarem

konwergencji

(51

przypadków)

jest

wielokanałowa dystrybucja, chociaż w większości przypadków odbywa się ona
automatycznie, bez udziału dziennikarzy. Zwykle polega ona na przeniesieniu do sieci
materiałów, które powstały na użytek mediów tradycyjnych. Najrzadziej spotykanym
wymiarem konwergencji była aktywizacja audytorium, która najczęściej polegała na
możliwości wyrażania opinii przez odbiorców na temat pracy dziennikarzy.
W 35 badanych mediach badacze spotkali się z przejawami integracji produkcji.
Najczęściej

stosowanym

rozwiązaniem

była

współpraca

pomiędzy

dwoma

niezależnymi newsroomami. Model jednego multimedialnego newsroomu dla
wszystkich mediów w korporacji należał do rzadkości. Czwarty wymiar konwergencji −
wielozadaniowi profesjonaliści, został zaobserwowany przez zespół badawczy
w 36 przypadkach. Jest to czynnik spowodowany konwergencją, który bezpośrednio
wpływa na codzienną pracę dziennikarzy. Z analizy badaczy wynika, że najczęściej ten
typ

skonwergowanego

dziennikarstwa

występuje

w mediach

lokalnych

i jest

podyktowany względami ekonomicznymi. Właściciele mediów w wielozadaniowym
dziennikarstwie upatrują szansę na wytwarzanie większej ilości treści przez taką samą
bądź mniejszą liczbę pracowników, co oczywiście ma wpływ na jakość materiałów
dziennikarskich. Z trzech wyodrębnionych przez badaczy typów wielozadaniowości
(medialna,

techniczna

i tematyczna)

w praktyce

najczęściej

występuje

wielozadaniowość medialna, która polega na produkowaniu zawartości dla różnych
mediów361. Badacze wskazują także zależności związane z rodzajem dystrybucji

360

P. Massip, Journalistic convergence in Spain: changing journalistic practices and new challenges
http://isaleh.uct.ac.za/Assets/PDFs/JRE2007/07_masip.pdf [dostęp: 22.10.2013 r.], s. 17.
361
Ibidem, s. 17−18.
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i wielkością firmy − wysuwając tym samym tezę, że wielokanałowa dystrybucja, która
jest związana z inwestycjami technologicznymi, jest dostępna jedynie dla dużych grup
medialnych. Zauważyli także interesujące zależności związane z kohabitacją zazwyczaj
dwóch wymiarów − integracja produkcji zwykle występowała z wielozadaniowością
dziennikarzy, natomiast wielokanałowa dystrybucja połączona jest z aktywizacją
audytorium. W 75% badanych instytucji medialnych rozwijał się co najmniej jeden
wymiar konwergencji. Najczęściej jednak zaobserwowano równolegle rozwijające się
dwa wymiary konwergencji362. Podsumowując wyniki hiszpańskiego zespołu
badawczego, potwierdziły się obrane na początku badania tezy dotyczące polisemicznej
natury konwergencji. Badanie tego zjawiska przez pryzmat czterech wymiarów,
pozwoliło stworzyć ramy badawcze dla precyzyjniejszego przeanalizowania tego
fenomenu. Punktem wyjścia dla całego procesu badawczego, który znalazł
potwierdzenie w trakcie badania, było zacieranie się różnic pomiędzy odmiennymi
mediami, a co za tym idzie − pracą dziennikarską, formatami, ich strategiami
biznesowymi i trybami produkcyjnymi. Zatarciu ulegają także role producenta
i konsumenta mediów363.

362
363

D. Domingo, Four Dimensions…, op. cit.
Ibidem, s. 2.
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Rozdział 4. Wpływ konwergencji na różne dziedziny
mediów
Zjawisko konwergencji przez swój multidyscyplinarny charakter wpływa nie tylko
na dziennikarzy i charakter ich pracy, lecz także na wiele innych dziedzin mediów.
W poniższym rozdziale zaprezentowany zostanie, jaki wpływ ma konwergencja na
zachowania odbiorców, strategie nadawców, zawartość treści medialnych oraz nowe
gatunki dziennikarskie. Konwergencja ma także ogromny wpływ na koncepcje
zarządzania w mediach.

4.1. Zmiana zachowania odbiorców
W poniższym podrozdziale zaprezentowany zostanie wpływ, jaki konwergencja
wywarła na odbiorców mediów, a raczej użytkowników − tak większość badaczy
określa współcześnie audytorium medialne. Okazuje się bowiem, że różnice pomiędzy
odbiorcami starych i nowych mediów są zasadnicze.
Starzy konsumenci mediów byli pasywni − nowi są aktywni, starzy byli
przewidywalni (zostawali tam, gdzie kazano im zostać), nowi migrują (nie zachowując
lojalności wobec stacji czy mediów), starzy byli odizolowanymi jednostkami − nowi
nawiązują silniejsze związki społeczne, praca starych konsumentów była cicha
i niewidzialna − nowi są hałaśliwi i wszechobecni − tak różnice między starymi
i nowymi konsumentami mediów podsumowuje Henry Jenkins364.
Jak zauważa Krystyna Doktorowicz, technologie cyfrowe pozwoliły się uwolnić
odbiorcy od monopolistycznego przekazu i wpłynęły tym samym na system
ekonomiczny nadawców. Rejestracja przekazów, elektroniczny system kontroli odbioru
(m.in. VOD, ROD, podcasty), odbieranie przekazów telewizyjnych w internecie −
wszystko to daje możliwość odbiorcy wybierania interesujących treści oraz powracania
do nich w dowolnym miejscu i czasie, a co najbardziej istotne z punktu widzenia
nadawcy − umożliwia omijanie bloków reklamowych. Sieć pozwala na natychmiastową
interaktywność, wyrażanie swojego zdania, wystawianie komentarzy i badanie opinii
o audycjach. Dzięki dostępowi do mediów przez całą dobę − w telewizji i w internecie
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H. Jenkins, Kultura konwergencji…, op. cit., s. 23−24.
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− współczesny odbiorca zyskuje: poczucie uczestnictwa w wydarzeniach, ale również
dekonstruuje wieloletnie rytuały odbioru mediów o wyznaczonej

porze, np.

wiadomości, programów publicystycznych. „Zjawisko agenda setting konstruujące
porządek dnia odbiorcy związanego z jednym nadawcą, zanika”365. Z kolei, jak zauważa
Marian Gierula, odbiorca w mediach skonwergowanych „nie jest już częścią masy, lecz
albo członkiem samodzielnie wybranej sieci, albo pewnej szczególnej publiczności,
albo jednostką. (…) punkt ciężkości w aktywności widowni przesuwa się z odbioru na
poszukiwanie, konsultacje i bardziej osobistą interakcję”366. Warto zaznaczyć, że
użytkownicy mediów skonwergowanych muszą włożyć dużo więcej wysiłku
w poszukiwanie,

selekcjonowanie

i odbiór

informacji

niż

odbiorcy

mediów

tradycyjnych. Z jednej strony jest to korzystne zarówno dla odbiorców, jak i dla
nadawców − gdyż ci pierwsi odbierają treści tylko dla nich istotne, a drudzy − nadają
materiały informacyjne oraz reklamowe do mocno sprofilowanej grupy (targetu −
w przypadku reklam). Jednak ma to swoje negatywne skutki − nie wszystkim
użytkownikom chce się przedzierać przez chaos i gąszcz informacji i korzystają
z „podpowiadaczy”,

m.in.

wyszukiwarek,

newsletterów,

głównych

serwisów

informacyjnych, które pokazują im to, co jest dla nich korzystne, głównie ze względów
ekonomicznych (treści powiązane z reklamodawcami).
Mark Deuze wpływ konwergencji na użytkownika widzi przez pryzmat
„konwergencji jego ścieżek życiowych”367. Mówiąc wprost, chodzi o przeniesienie
codziennych aktywności do mediów. Nazywa to mediatyzacją, mając na myśli
zautomatyzowanie

codziennych

czynności

oraz

zaangażowanie

w media

−

w technologię, zawartość, kulturę medialną. W skrócie „Życie, praca i zabawa
konwergują”368.
Marian Gierula natomiast wymienia cechy nowej publiczności medialnej z punktu
widzenia

kluczowej

kategorii

ekonomicznej369.

Po

pierwsze,

jego

zdaniem

konwergencja prowadzi do segmentacji publiczności. Treści przekazów są coraz
bardziej jednorodne i kierowane do odbiorców. Z drugiej strony czynnikiem
dyferencyjnym są skomplikowane technologie umożliwiające dotarcie do tych treści
oraz umiejętności odbiorców. Odchodzi się od koncepcji masowego nadawania
365

K. Doktorowicz, Konwergencja technologiczna i strukturalna…, op. cit., s. 21−22.
M. Gierula, Odbiorca w perspektywie…, op. cit., s. 40.
367
M. Deuze, Media Work, Polity Press, Cambridge 2007, za: K. Kopecka-Piech, Koncepcje
konwergencji…, op. cit., s. 24.
368
Ibidem, s. 24.
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(broadcasting) na rzecz docierania do wąskich grup odbiorców (narrowcasting). Po
drugie, czynnikiem różnicującym audytorium jest również dostęp do nowych
technologii. Istotny jest tu czynnik łatwości obsługi i wielofunkcyjności, a przede
wszystkim element ekonomicznej opłacalności. Gierula uważa, że w stosunku do
całości społeczeństwa konwergencja technologiczna wyprzedza potrzeby wobec
możliwości, jakie stwarza. Postęp technologiczny i konkurencja wśród producentów nie
pozwalają na długi okres adaptacji danego urządzenia w społeczeństwie. Dlatego też
największą popularnością cieszą się najprostsze aplikacje i urządzenia, tj. poczta email,
portale społecznościowe, wielofunkcyjne telefony (smartfony). Po trzecie, znacznie
wzrosła pozycja odbiorcy w związku z procesami konwergencyjnymi. Ma on większy
wpływ na nadawcę masowego i coraz częściej sam jest nadawcą. Wpływ na nadawcę
nie wyraża się tylko w przysłowiowym „głosowaniu pilotem” na audycje preferowane
przez odbiorcę, lecz także w aktywnościach w mediach społecznościowych, np.
tworzenie fanpage’ów, lajkowanie tworzenie antyfanpage’ów. Po czwarte, to w walce
o odbiorcę media obniżają poziom swoich treści. Dziennikarstwo analityczne, tzw.
treści twarde odnoszące się do gospodarki, ekonomii i tłumaczące procesy społeczne,
staje się coraz bardziej niszowe. W formie trudno odróżnić prestiżowe tytuły od
mediów popularnych. Gierula przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje w „pośpiechu,
braku rzetelności, chęci wygrania konkurencyjnego wyścigu, jak również powielania
i wykorzystywania tych samych informacji w różnych kanałach konglomeratów
medialnych należących do tego samego właściciela, gdzie opanowano do perfekcji
wielokrotne wykorzystywanie tych samych informacji, tylko w różny sposób”370.
Kolejny wątek to kwestia zamiany ról między użytkownikami a twórcami mediów.
W 2006 r. Joy Rosen na podstawie obserwacji dotyczących zmiany w relacjach między
podmiotami w przemyśle medialnym sformułował określenie dotyczące obecnych
odbiorców, które z powodzeniem funkcjonuje w branży medialnej jako „ludzie, którzy
kiedyś byli znani jako odbiorcy” („The People Formerly Known as the Audience”
w skrócie TPFKATA)371. Jak tłumaczy Mark Deuze372, określenie to jest związane
z umożliwieniem odbiorcom posługiwania się narzędziami do zbierania, edytowania

370
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i publikowania informacji, które kiedyś były domeną pracowników mediów. Co więcej,
nie jest to jedynie kwestia narzędzi dziennikarskich, jakie teraz są dostępne dla
TPFKATA (blogowanie, podcasty, vodcasty inne formy mediów społecznościowych),
lecz także rodzące się formy prawnej ochrony ich twórczości (np. w USA Creative
Commons licensing373) oraz nadawanie przez organizacje dziennikarskie byłym
odbiorcom mediów quasi-oficjalnego statusu kolegów − konkurentów. TPFKATA stali
się konkurentami dla profesjonalnych dziennikarzy, ale nie w kontekście tego, że ich
praca jest lepsza czy tańsza, ale dlatego, że robią coś innego, i to za darmo. Są twórcami
nowego systemu, który sprawił, że dotychczasowy system obiegu informacji się
zdezaktualizował. Zdaniem M. Deuze’a, TPFKATA stali się rywalami dla dziennikarzy,
mimo że tego nie zakładali, co więcej − nie planowali oni także niszczenia tradycyjnych
gazet czy ich stron internetowych. To wydawcy nadali im rolę kolegów − konkurentów.
Niemniej nie ulega wątpliwości, że tacy amatorscy dziennikarze w coraz większym
stopniu wpływają na rozwój produktów medialnych. Niektórzy badacze do określenia
osób, które woluntarystycznie wspierają produkcję medialną, używają określenia
„pro-am”374 (professional-amateur), czyli profesjonalni amatorzy.

4.2. Konwergencja a nadawcy
Zjawisko konwergencji ma ogromy wpływ nie tylko na odbiorców ale, co
naturalne, również na drugą stronę schematu komunikowania, czyli nadawcę. Skoro
zaszła tak ogromna zmiana w zachowaniu oraz roli w procesie komunikowania
odbiorcy, to konsekwencją jest dostosowanie się do nowej sytuacji nadawców. Istotą
konwergencji z punktu widzenia nadawcy jest bowiem to, że można sprzedać ten sam
produkt kilkukrotnie, na wiele różnych sposobów.
Jak zauważa Bohdan Jung, skonwergowana usługa nadawcza ma charakter
niematerialny i polega w dużej mierze na transferze własności intelektualnej i praw
autorskich. Konwergujące się media stają się coraz bardziej pośrednikiem między
producentem

a konsumentem,

przez

mieszanie

granic

między

gatunkami

programowymi oraz wprowadzanie interaktywności w kontaktach między widzem

373
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a producentem, sama zaś reklama staje się coraz bliższa kulturze375. Marian Gierula
natomiast wskazuje zjawisko kompresji czasu i przestrzeni, czyli konsumpcję mediów
w czasie, który nie był na ten cel przeznaczony376. Ta mobilność nowych mediów jest
wyzwaniem dla nadawców i korporacji medialnych, z jednej strony bowiem zmusza ich
do ciągłych inwestycji, a z drugiej − w ich interesie jest lepsze poznanie zachowania
gospodarstw domowych oraz indywidualnego użytkownika mediów. Gierula stawia
tezę, że to właśnie procesy stymulowane przez konkurencję na rynku medialnym,
pojawiające się urządzenia mobilne i sposoby ich wykorzystania w biznesie medialnokomunikacyjnym są motorem konwergencji mediów377. W telewizji powstawanie
hybrydowych form komunikowania wynika z chęci zaradzenia dwóm trendom − po
pierwsze odpływowi widzów do internetu, a po drugie − omijaniu bloków reklamowych
podczas rejestracji standardowych przekazów, np. na VOD. Stąd też powstawanie stron
interentowych programów telewizyjnych oraz specjalnych nagrywarek internetowych
(vod.tvp.pl, tvnplayer.pl oraz ipla.tv, obsługiwana przez Polsat), a także platform
hybrydowych, np. TVP378. Pozwala to odbiorcom treści telewizyjnych na powracanie
do nich w dowolnym czasie i miejscu. Innym sposobem na zdobycie lojalności widzów
i większe ich zaangażowanie w proces informowania jest powstawanie przy stacjach
telewizyjnych portali wykorzystujących dziennikarstwo obywatelskie, np. przy TVN24
Kontakt 24 czy też podstrony na tvp.info przy TVP Info. Procesy cyfryzacji wpłynęły
także na zmiany w tradycyjnej radiofonii. Powstawanie portali internetowych
z aplikacjami umożliwiającymi słuchanie radia, podcasty, mobilne urządzenia
umożliwiające odtwarzanie i nagrywanie muzyki to tylko niektóre formy dostosowania
się radia do nowej rzeczywistości. Najdotkliwiej skutki konwergencji odczuł system
mediów prasowych. Lawinowe spadki nakładów wydań drukowanych łączą się
z gwałtowną rozbudową portali internetowych prowadzonych przy tych tytułach. W tej
chwili wszystkie dzienniki i magazyny oferują czytelnikom oprócz wydania
papierowego wydanie elektroniczne na stronie internetowej bądź na innym urządzeniu
mobilnym − smartfonie, iPadzie, Kindlu. Oprócz tego czytelnicy bardzo często dostają
newslettery oraz mają możliwość odsłuchania materiałów w formie audio i video na
stronach internetowych.
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Szerzej ten temat zostanie omówiony w jednym z kolejnych podrozdziałów
dotyczących konwergencji usług na polskim rynku medialnym. Przytoczone będą
konkretne przykłady ewolucji tradycyjnych usług medialnych prasy, radia i telewizji
w usługi skonwergowane.
Jak zauważa Henry Jenkins: „Konwergencja technologiczna jest zjawiskiem
atrakcyjnym dla przemysłów medialnych, gdyż otwiera wiele możliwości dla procesów
konsumpcji produktów medialnych, a z drugiej strony − pozwala konsumentom na
szybsze ustosunkowanie się do popularnych «opowieści medialnych». Będą oni mogli
przenieść swoją aktywność sprzed telewizora, na zakup muzyki z danego filmu, nabycie
filmu video czy też kupienie któregoś z produktów, który został sprytnie umieszczony
w świecie danej « opowieści medialnej»”379. Takie działania nadawców na rzecz
rozszerzenia potencjalnych rynków przez przemieszczanie treści między różnymi
systemami dystrybucji Jenkins nazywa „przedłużeniem”380. Oprócz tego wyróżnia on
„synergię” (synergy) i „franczyzę” (franchising). Synergią nazywa sytuację, w której
jeden konglomerat medialny prowadzi interesy z użyciem różnych kanałów dystrybucji,
wykorzystując ekonomiczne możliwości rodzące się w kontekście horyzontalnej
integracji mediów381. Franczyza natomiast to wspólne przedsięwzięcie kilku
uczestników rynku medialnego w celu wykreowania i sprzedaży treści fabularnych
w warunkach konsolidacji mediów382.
Bardzo ciekawa z punktu widzenia powiązań pomiędzy uczestnikami rynku
medialnego jest analiza relacji największych globalnych organizacji medialnych tzw.
wielkiej siódemki („Big 7”), której dokonali w 2008 r. Manuel Castells i Amelia
H. Arsenault383. Różne bowiem strategie rynkowe i inwestycyjne doprowadziły do
koncentracji, synergii bądź współpracy największe globalne firmy medialne. Autorzy
poddali analizie firmy: Time Warner, Disney, News Corporation, Bertelsmann, NBC
Universal,

Viacom

oraz

CBS,

które

weszły

w współzależności

z potęgami

internetowymi − Google, Microsoft, Yahoo oraz Apple. Wnioski z przeprowadzonej

379
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analizy wskazują, że kluczem do sukcesu w kwestii strategii koncentracji przemysłów
medialnych jest umiejętność tworzenia sieciowych współzależności (współpracy
merytorycznej, wzajemnego inwestowania oraz zarządzania) − zarówno między innymi
„dużymi” graczami, jak i partnerami lokalnymi.
Szukając powiązań między głównymi globalnymi mediami, autorzy zdefiniowali
główne kierunki zmian. Można je ująć następująco:
1) Proces koncentracji w mediach się pogłębia.
2) Konglomeraty medialne są w stanie dostarczyć wielu zróżnicowanych
produktów przez jedną platformę, jak również jeden produkt przez wiele platform.
3) Płynny

ruch

produktów

medialnych

przez

platformy

wspierający

indywidualizację i segmentację audytorium ma na celu maksymalizację zysków
z reklam.
4) Sukces przyjętych strategii jest uzależniony od umiejętności osiągnięcia
równowagi ekonomicznej przez wewnętrzne systemy w zmieniającym się otoczeniu
komunikacyjnym. 384
Największe organizacje medialne dysponują takimi możliwościami, jak nigdy
dotąd. Tworzona przez nie zawartość medialna jest dystrybuowana przez rosnącą liczbę
różnych platform.
Konieczne wydaje się także spojrzenie na skonwergowanych nadawców jako
pracodawców. Takie ujęcie zaproponował Mark Deuze. Analogicznie do tego, jak
nazwał odbiorców (zob. uwagi powyżej), nazywa też nadawców „ludźmi, którzy kiedyś
byli znani jako pracodawcy” („The People Formerly known as the Employers”)
(TPFKATE)385. Swoją analizę oparł na porównaniu standardów zatrudnienia, które
obowiązywały w przemyśle medialnym jeszcze kilkanaście lat temu, z sytuacją obecną.
Pracodawcy w przemyśle informacyjnym pod koniec XX w. tradycyjnie oferowali
swoim pracownikom stałe umowy o zatrudnienie, przewidujące opiekę medyczną
i urlop macierzyński oraz system emerytalny, a w niektórych przypadkach także
fundusze wspomagające przekwalifikowanie. Dodatkowo dziennikarze mogli liczyć na
udział w szkoleniach oraz brać czynny udział w tworzeniu strategii i planowaniu
przyszłości firmy medialnej. Dzisiaj, w skonwergowanych mediach − prawie wszystkie
przywileje zniknęły − szczególnie dla najmłodszych stażem dziennikarzy. Obecnie
384
385
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zawód dziennikarza opisuje się eufemistycznie jako: „nietypowa praca”, przez co
rozumie się wszelkie odmiany pracy jako tzw. wolny strzelec (freelance), pracy
dorywczej, nieformalnej i inne określenia, które są dalekie od tradycyjnych związków
pracodawcy z pracownikiem. W efekcie sprowadziło się to do rywalizacji pomiędzy
dziennikarzami o pracę (projektową, jednorazową, płaconą od wiersza czy od materiału)
zamiast

rywalizacji

pracodawców

o najlepszych,

najbardziej

błyskotliwych

i utalentowanych pracowników. Ponadto, praca w mediach w większości europejskich
krajów staje się outsourcowana − od zatrudniania pracowników czasowych w centrali
po zatrudnianie współpracowników w innych krajach, gdzie działa TPFKATE −
zjawisko to nazwano dziennikarstwem zdalnie sterowanym (Remote Control
Journalism)386. Dzisiejsi dziennikarze są w wyjątkowo trudnej sytuacji − z jednej strony
bowiem muszą walczyć z pracodawcami o szczątki przywilejów socjalnych, a z drugiej
− muszą się z zmagać z malejącym zaufaniem i wiarygodnością w oczach odbiorców.
Jest to batalia o serca i umysły, którą muszą prowadzić bez wsparcia tych, na których
tradycyjnie mogli liczyć − pracodawców. Zdaniem Marka Deuze’a, dziennikarze płacą
teraz cenę za niezaangażowanie do wspólnej walki najmłodszych dziennikarzy
i stażystów. Bez tych ludzi nie osiągną wymaganej masy krytycznej w bitwie o swoje
prawa z wydawcami387.

4.3. Wpływ konwergencji na treści medialne
Wpływ konwergencji na media oznacza też wpływ na treści medialne. Postęp
technologiczny, łatwość w dostępie do mediów i informacji spowodowały, że to nie
widz ma starać się o dostęp do mediów, ale media w dużej mierze starają się zwrócić
uwagę widza. Zazwyczaj media postrzegają swoją rolę w systemach demokratycznych
na dwa sposoby. Pierwszy z nich to pragmatyczny model rynkowy, który prezentuje
odbiorcom treści: odpowiadające ich gustom, w atrakcyjnej oprawie oraz tylko takie,
które są opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Drugi natomiast idealistycznie
zakłada, że media mają obowiązek dostarczenia odbiorcom takich informacji, aby
umożliwić im świadomy udział w życiu społecznym i politycznym. Model ten odrzuca

386

Zjawisko to zaczęto tak nazywać za tekstem wieloletniej dziennikarki „International Herald Tribune”
Doreen Carvajal, zob. http://future-of-journalism.blogspot.com/2007_01_01_archive.html. [dostęp:
18.06.2013 r.].
387
M. Deuze, L. Fortunati, Journalism Without Journalists, op. cit., s. 6.

- 124 -

pogoń za zyskiem388. Niestety w większości krajów europejskich przeważa pierwszy
model, który reprezentują nie tylko media tabloidowe, lecz także większość telewizji
komercyjnych, pism opiniotwórczych i magazynów lifestyle’owych. Drugi model jest,
a raczej być powinien, domeną mediów publicznych. Konsekwencje przewagi modelu
rynkowego

są

ogromne,

począwszy

od

obniżenia

jakości

dziennikarstwa,

a skończywszy na zmniejszeniu roli opiniotwórczej i edukacyjnej mediów, co wpływa
na funkcjonowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego w danym kraju.
Dwaj brytyjscy badacze mediów Peter J. Anderson i Geoff Ward w książce
Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach jako główne „grzechy”
współczesnego dziennikarstwa wskazują następujące zjawiska:
1) brak obiektywizmu (zamierzony lub wynikający z niekompetencji);
2) zaniechanie przekazywania wielu ważnych informacji;
3) zamieszczanie informacji pochodzących od specjalistów public relations
w programach informacyjnych (zanik niezależnych relacji reporterskich);
4) trywializacja przekazu (mała ilość istotnych wiadomości, brak kontekstu
relacjonowanych wydarzeń);
5) pogoń za sensacją (przyciąganie uwagi odbiorcy krzykliwą treścią i formą);
6) komercjalizacja (audytorium jest traktowane jak konsumenci, a nie odbiorcy
informacji);
7) przedkładanie zysku ponad etykę dziennikarską i informacyjną funkcję mediów;
8) spadek zadowolenia dziennikarzy z wykonywanej pracy (oraz spadek prestiżu
zawodu dziennikarskiego). 389
Największy zarzut, jaki autorzy czynią względem konwergencji i cyfryzacji
mediów, to multiplikowanie identycznych informacji przez wiele środków przekazu i na
wielu platformach. Nie przyczynia się to do pluralizmu mediów ani różnorodności
treści, co jest niezbędne do stworzenia pola do debaty publicznej390. Służy tylko
i wyłącznie interesowi biznesowemu przedsiębiorstwa, gdyż rodzi oszczędności na
etapie powstawania treści, natomiast generuje więcej zysku na etapie dystrybucji
i odbioru przez widzów, gdyż nieodłącznym partnerem materiału dziennikarskiego
w każdym rodzaju medium jest reklama. Ważnym aspektem przemian w obszarze treści
388

P.J. Anderson, G. Ward, Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 55.
389
Ibidem, s. 39.
390
Ibidem, s. 40.
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dzisiejszych mediów jest zdecydowana przewaga wiadomość miękkich (soft news) nad
twardymi (hard news). Wiadomości miękkie, czyli podane w krzykliwy sposób plotki,
informacje z życia gwiazd i celebrytów, styl życia, muzyka, sport, informacje
o nacechowaniu emocjonalnym − podawane są jako wybór faktów i opinii narzucanych
grupom odbiorców. Natomiast problemem wiadomości „twardych”, tj. treściami
o charakterze politycznym, gospodarczym i społecznym, jest to, że postrzegane są jako
sztywne i toporne formy przekazu, z nużącym tematem i sformalizowanym kształtem
przekazu. Natomiast to one wywierają istotny wpływ na życie ludzi na poziomie
globalnym, regionalnym i lokalnym, gdyż informując, pobudzają odbiorców do
refleksji, debaty i działania.
Bardzo ważnym głosem w temacie zmieniających się treści medialnych jest nowa
książka napisana przez trzech amerykańskich analityków mediów: Henry’ego Jenkinsa,
Sama Forda i Joshuę Greena pt. Spreadable Media: Creating Value and Meaning in
Networked Culture391 (Zaraźliwe media: Nadawanie wartości i znaczeń w sieciowej
kulturze). Książka reprezentuje zdecydowanie prorynkowe podejście do dziennikarstwa,
a autorzy − z wyjątkiem Jenkinsa − to czołowe postacie amerykańskiej branży public
relations i doradztwa strategicznego dla firm medialnych. Hasłem przewodnim książki
czynią zdanie „If it doesn’t spread, it’s dead” („Niezaraźliwe znaczy nieżywe”).
Autorzy opisują swoje spostrzeżenia i przewidywania dotyczące świata mediów − a za
pewnik najbliższych lat przyjmują, jak sugeruje już tytuł książki − „zaraźliwe media”.
Chodzi o sposób myślenia i konstruowania treści przez media. W tradycyjnych mediach
redagowało się materiał prasowy w ten sposób, aby trafiał do odbiorcy i był zrozumiały
przez możliwie najszerszą grupę osób. W mediach skonwergowanych zawartość istnieje
niezależnie w różnych mediach przeznaczonych dla odbiorców o odmiennych
potrzebach. Jednak istotą materiału zaraźliwego (spreadable) jest rozprzestrzenianie się
go dzięki odbiorcy, który go przerabia, kopiuje, udostępnia oraz promuje na własną
rękę. Bardzo często takie rozprzestrzenianie się pierwotnego tekstu dziennikarskiego
odbywa się w sposób nieintencjonalny i niezaplanowany. Taki rozprzestrzeniający się
wirusowo przekaz przybiera różne formy (memy, funfiki, funpage’e na portalach
społecznościowych) oraz trafia do odmiennych grup odbiorców. Autorzy opisują także,
jak nowe media w erze konwergencji uczą się dostosowywać swoje działania do
zwyczajów i dziennych cykli użytkowników. Przykładem jest NBC, która na swojej
391

H. Jenkins, S. Ford, J. Green, Spreadable Media. Creating Value and Meaning in a Networked
Culture, NYU Press, New York 2013. oraz B. Chaciński, Ukontentowani, „Polityka”, nr 16, s. 72-74
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stronie internetowej na porę obiadową przygotowuje lżejsze i krótsze informacje
zgodnie z zasadą − „Czas lunchu to nowy prime time” (Lunchtime is the new prime
time)392. Wątek ten jest kontynuacją wcześniejszych publikacji Henry’ego Jenkinsa −
głównie internetowych m.in. raportu Spreadability. If it's not spread it's dead. Creating
Value in a Spreadable Marketplace393 (Zaraźliwość. Niezaraźliwe znaczy nieżywe.
Nadawanie wartości na zaraźliwym rynku), napisanego wspólnie z Xiaochang Li, Aną
Domb Krauskopf oraz Joshuą Greenem. Autorzy twierdzą, że „obecnie pochłaniamy
kulturę popularną w taki sam sposób jak cukierki i chipsy” i dodają, że „to jest kultura
przekąsek i jest smaczna, dlatego warto się uzależnić (This is snack culture – and boy, is
it tasty not to mention addictive)394. Takie „informacyjne” podjadanie w ciągu dnia
pracy to krótkie informacje, którymi można się podzielić z kolegą z pracy w przerwie
pomiędzy

codziennymi

obowiązkami.

„Przekąski”395

to

krótkie

przekazy

o powierzchownym charakterze, nacechowane emocjonalnie, np. występ w talent show,
zabawny skecz rysunkowy z gazety, kontrowersyjna wypowiedź polityka czy też wpis
na Twitterze. Przeciwieństwem „przekąsek” są „odwierty” (drillable media396) − są to
treści angażujące określoną grupę osób, w których drążony jest konkretny temat. Takie
treści najczęściej bazują na niedomówieniach, tajemniczych historiach bądź dotyczą
kontrowersyjnych tematów i zmuszają odbiorców do aktywnego uczestnictwa. Jako
przykłady takich odwiertów autorzy podają: serial Lost, w którym obserwujemy losy
rozbitków ocalałych z katastrofy lotniczej przeplatane epizodami z ich życia sprzed
wypadku, oraz serial Rodzina Soprano, opowiadający losy włosko-amerykańskiej
mafijnej rodziny z New Jersey. Autorzy wspominają także o drugim oprócz
zaraźliwości paradygmacie dzisiejszych skonwergowanych medium − lepkości
(stickiness)397. Obecnie celem nowych mediów jest wyprodukowanie jak najbardziej
lepkiej treści, która będzie się przyklejać do naszych stron internetowych, gazet,
392

H. Jenkins, S. Ford, J. Green, Spreadable Media. Creating Value…, op. cit.,
http://spreadablemedia.org/essays/tussey/#.UcGtD_nwmY0 [dostęp: 18.06.2013 r.].oraz B. Chaciński,
Ukontentowani, op. cit.,
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materiałów telewizyjnych. Chodzi o zaangażowanie w daną tematykę jak największej
grupy ludzi, którzy będą ją zwielokrotniali w innych mediach i innych grupach
docelowych. Jako przykłady idealnego „lepkiego” modelu marketingowego autorzy
podają przykłady Amazon i eBay, które to firmy bazują na lojalnych i chętnie
powracających konsumentach. Autorzy radzą współczesnym nadawcom, aby testowali
i proponowali odbiorcom tak dużo treści, jak to tylko możliwe, gdyż prawdopodobnie
lepkie i zaraźliwe stanie się 10−20% z całości proponowanej zawartości medialnej.
Bardziej biznesowe podejście do tworzenia zawartości medialnej ma Robert Picard.
Wymienia on siedem trendów dotyczących treści medialnych i strategii, które są obecne
w firmach medialnych398:
1) rosnąca ilość informacji;
2) rosnąca szybkość gromadzenia i dystrybuowania informacji;
3) rosnąca odległość czerpania informacji;
4) dostarczanie ekskluzywnych informacji;
5) dostarczanie specjalistycznych informacji;
6) dostarczanie informacji na kilku platformach;
7) redefiniowanie celu i wykorzystania informacji.
Picard zaznacza, że każda z tych strategii przynosi inne efekty w kwestii kreowania
wartości

dla

większości

interesariuszy

organizacji

medialnej.

Wśród

grupy

interesariuszy organizacji medialnych wymienia on: reklamodawców, inwestorów,
dziennikarzy, widownię i społeczeństwo. Wątek kreowania wartości przez media
zgodnie z założeniami Picarda rozwinięty zostanie w podrozdziale dotyczącym
zarządzania w mediach. Natomiast wątek treści medialnych znajdzie się w części
III pracy, gdyż pogłębiająca się tabloidyzacja i komercjalizacja oraz przewaga treści
miękkich nad twardymi były przedmiotem rozmów autorki z dziennikarzami.

4.4. Nowe gatunki dziennikarskie
Temat nowych gatunków dziennikarskich jest niezwykle rozwojowy, gdyż
„w pogoni za odbiorcą” media prześcigają się z pomysłami na nowe formy − wszystko,
aby zaciekawić odbiorcę i… reklamodawcę.
398

R. Picard, Value creation and the future of news organizations. Why and how journalism must change
to remain relevant in the twenty-first century, Media XXI, 2010, s. 84.
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W niniejszym podrozdziale zasygnalizowane zostanie tylko istnienie kilku
rodzajów nowych gatunków dziennikarskich, gdyż jest to temat niezwykle obszerny,
a celem tej pracy jest skupienie się na zupełnie innym zagadnieniu.
Jednym z najbardziej popularnych tworów czasów konwergencji są marki
konwergentne, czyli marki zbudowane wokół opowieści transmedialnej. Autorem tego
terminu jest Henry Jenkins399. Opowieść transmedialna jest historią opowiedzianą za
pomocą kilku współegzystujących nośników lub mediów, np. powieści, filmu i serialu.
Przykładami takich marek są: „Harry Potter”, „Wiedzmin” czy „Shrek”.
Kolejnym wytworem ery konwergencji są fotocasty, czyli kontaminacja powstała
na bazie fotoreportażu uzupełnionego o ścieżkę dźwiękową, czasem zapożyczoną
z reportażu radiowego400. Fotocasy są popularne zarówno wśród wydawnictw
prasowych, jak i redakcji radiowych. Te pierwsze umieszczają je na swoich portalach
internetowych i wzbogacają nimi cyfrowe mutacje gazet, te drugie − traktują je jak
przedłużenie ich audycji w sieci. Te multimedialne formy przekazu są obecnie także
bardzo często stosowane w aplikacjach mobilnych przygotowanych przez wydawnictwa
prasowe, takie jak np. Agora czy Ringer Axel Springer.
Poprzeczkę wyżej w stosunku do fotocastu stawiają sobie twórcy gatunku
powstałego z połączenia form tradycyjnych i cyfrowych − reportażu cyfrowego
(multimedialnego).

Może

on

być

kompilacją

niezliczonego

rodzaju

form

dziennikarskich: tekstu, nagrań audio, nagrań video, krótkich filmów dokumentalnych,
interaktywnych ikonografik, archiwalnych dokumentów, reprodukcji gazet, zdjęć
z archiwów.
Pierwszy reportaż multimedialny pt. Lawina (Snow Fall) przygotował pod koniec
2012 r. zespół pod kierownictwem Johna Brancha z „New York Timesa”401. Jak pisze
Vadim Makarenko na swoim blogu, Lawina nie tylko wzbudziła podziw w redakcjach
na całym świecie, lecz także osiągnęła sukces wśród czytelników − w ciągu pierwszych

399

H. Jenkins, Kultura konwergencji…, op. cit., s. 95.
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6 dni po publikacji zanotowała w sieci 3,5 mln odsłon i 2,9 mln użytkowników402.
Lawina to spektakularne przedsięwzięcie medialne także z powodu zaangażowania
dużego zespołu dziennikarskiego, co wiązało się z wysiłkiem finansowym dla
wydawnictwa − aż 16 dziennikarzy pracowało nad reportażem przez pół roku. Śladem
„New York Timesa” poszły także inne wydawnictwa prasowe. W dniu 11.12.2013 r.
„The Wall Street Journal” opublikował wstrząsający reportaż multimedialny
o amerykańskich żołnierzach poddanych lobotomii podczas II wojny światowej pt. Akta
o lobotomii: zapomniani żołnierze (The Lobotomy Files: Forgotten Soliders)403.
Tekstowi tego wstrząsającego reportażu towarzyszą materiały video oraz galeria zdjęć,
infografiki oraz reprodukcje gazet i archiwalne dokumenty. Podobnych przedsięwzięć
podjęły się inne gazety na świecie, m.in. pakistański dziennik „The Express Tribune”404,
słowacki dziennik „SME”405 oraz brytyjski „Guardian”406.
Pod koniec grudnia 2013 r. „Gazeta Wyborcza” opublikowała pierwszy w Polsce
reportaż multimedialny. Boskie Światło jest relacją z wyprawy na Broad Peak
w poszukiwaniu ciał tragicznie zmarłych uczestników zimowej wyprawy na ten szczyt
− Macieja Berbeki i Tomasza Kowalskiego. Reportaż ten, autorstwa Jacka HugoBadera oraz ósemki jego kolegów, ukazał się równolegle w „Dużym Formacie” oraz na
stronach internetowych wyborcza.pl407. Dziesięcioosobowy zespół dziennikarski
składający się: z autora tekstu, zdjęć i filmów Jacka Hugo-Badera, działu rozwoju
cyfrowego „Gazety Wyborczej” oraz Michała Prysłopskiego z portalu Gazeta.pl, który
pomagał w znalezieniu rozwiązań technicznych, pracował nad tym cyfrowym
reportażem przez trzy tygodnie. Reportaż Boskie Światło zawiera nie tylko tekst, lecz
także zdjęcia, filmy wideo, ikonografiki.
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4.5. Konwergencja a koncepcje zarządzania w mediach
w kontekście pracy dziennikarza
W tym rozdziale zostaną przedstawione koncepcje, które dotyczą strategii
zarządzania w mediach oraz teorie zarządzania podmiotami medialnymi, które brane
były pod uwagę podczas realizacji projektu badania jakościowego zrealizowanego na
potrzeby niniejszej dysertacji doktorskiej. Koncepcje te były istotne po pierwsze −
podczas bezpośrednich indywidualnych wywiadów pogłębionych z dziennikarzami,
a po drugie − podczas analizy zebranych danych i prac nad wnioskami.
Jak bowiem stwierdził Tadeusz Kowalski: „Wielkim wyzwaniem zarządczym jest
konwergencja, rozumiana jako integracja różnych rodzajów mediów. Studia nad
zarządzaniem w mediach muszą brać pod uwagę prawdziwe bogactwo strategii
postępowania firm medialnych w zakresie zdobywania rynku, poprawy finansowej
wydolności, rozwijania nowych produktów i usług, wprowadzania nowych modeli
biznesowych oraz technologii, a także rywalizacji z konkurencją. Specyfika mediów,
tak ściśle związana ze swoistym nasyceniem elementem twórczym, wymaga
rozpoznania wielorakich relacji zachodzących między zarządzaniem, ekonomią,
regulacjami prawnymi i środowiskiem a otoczeniem społecznym firm medialnych”408.

4.5.1. Koncepcja dwoistego zarządzania (managing dualities)
w mediach
Jednym z pierwszych twórców teorii dwoistego zarządzania w mediach był Robert
G. Picard409, który w swojej pracy z 1989 r. Media Economics. Concepts and Issues
zaproponował, by media traktować jako specyficzne dobro rynkowe − ze względu na
ich unikalny charakter. W odróżnieniu od typowych przedsiębiorstw − mają bowiem do
spełnienia dwie funkcje: misji społecznej i komercyjną. Medioznawcy specjalizujący się
w ekonomice mediów podkreślają, że przedsiębiorstw medialnych nie można traktować
jak każdego innego biznesu właśnie ze względu na ów dualizm. Wyraża się on w treści
(content

product),

która

kierowana

jest

do

odbiorców

mediów

i aspekcie

ekonomicznym (for advertisers), który interesuje reklamodawców. Bogusław

408

T. Kowalski, Zarządzanie w mediach. Wydanie II uaktualnione i rozszerzone, Wolters Kluwer,
Warszawa 2013, s. 38.
409
R.G. Picard, Media Economics. Concepts and Issues, Sage Publications, London 1989, s. 17.
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Nierenberg zaznacza, że instytucje medialne przez swoją rolę społeczną, jaką jest
oddziaływanie na świadomość społeczną, mogą być niezwykle niebezpiecznym
narzędziem wpływu. Uważa on, że nie można na nie patrzeć tylko z perspektywy
zysku410. Tadeusz Kowalski twierdzi zaś, że konieczność dokonywania wyborów
między profesjonalnym dziennikarstwem a celami komercyjnymi dotyczy coraz
większej liczby mediów411. Problemem dwoistości mediów w kontekście zarządzania
zajęły się także dwie szwedzkie badaczki Leona Achtenhagen i Elena Raviola412. Celem
ich prac badawczych jest znalezienie optymalnych modeli biznesowych dla mediów,
aby mogły sprawnie radzić sobie z problemem „napięć” (tensions) wynikających
z dwoistości. Uważają one, że firmy medialne są unikalne właśnie dzięki swoim
charakterystycznym „napięciom”. Przedsiębiorstwa te mają dualny charakter ze swojej
natury − obsługują podwójny rynek (reklamodawców i odbiorców), angażują dwie
grupy ludzi (twórców i odbiorców), funkcjonują pomiędzy sztuką a komercją,
reprezentują publiczną przeszłość, ale nadają ramy przyszłości. Ta dwoistość jest
odzwierciedlona w ich organizacji i strukturze413. Autorki piszą także o konieczności
postawienia słynnych ścian/murów, które powinny dzielić działy redaktorskie od
działów marketingu i reklamy. Problem „chińskiego muru”, jak w Polsce określa się
rozdzielenie działów dziennikarskich i biznesowych (reklama i marketing), jest również
istotny, o czym świadczy liczba i wydźwięk publikacji na ten temat w mediach414.
Sprawa ta, związana z niezależnością dziennikarzy, omawiana jest w części
III niniejszej pracy.
Kwestia dualizmu mediów jest problematyczna zarówno w przypadku mediów
prywatnych, jak i publicznych. W firmach komercyjnych kluczową kwestią jest
pogodzenie roli obiektywnego, rzetelnego i wiarygodnego dla odbiorcy medium
z interesem biznesowym właścicieli, udziałowców i akcjonariuszów. Warto zaznaczyć,

410

B. Nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2011, s. 81.
411
T. Kowalski, Między twórczością a biznesem…, op. cit., s. 61.
412
L. Achtenhagen, E. Raviola, Organizing internal tensions: the duality management of media
companies, Media Management and Transformation Centre Jönköping International Business School,
2007,
http://job24.ilsole24ore.com/documenti/news/Articoli/2007/Novembre/061121_Achtenhagen%26Raviola
_org[1].media_paper.pdf?uuid=537592c0−9e9e−11dc-a475-00000e251029&DocRulesView=Libero
[dostęp: 13.09.2013 r.].
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Ibidem, s. 8.
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R. Szymczak, Chiński mur pełen dziur, „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 45 (3304),
http://tygodnik.onet.pl/30,0,78769,chinski_mur_pelen_dziur,artykul.html [dostęp: 13.09.2013 r.] oraz
T. Wróblewski, Koniec dziennikarstwa: chińskie mury runęły, „Nowe Media” 2013, nr 1 (3).
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że większość mediów prywatnych w Polsce jest notowanych na giełdzie, m.in. Cyfrowy
Polsat (od 2008 r.), TVN (od 2004 r.), Agora (od 1999 r.). Obserwując polskie media,
coraz częściej widzimy sytuacje, w których interes społeczny jest skrajnie rozbieżny
z interesem biznesowym właścicieli (czy też reklamodawców). Sytuacje takie występują
szczególnie często, gdy właściciele mają powiązania polityczne (np. Gremi Media
wydawca „Rzeczpospolitej”) bądź działają w niewielkim środowisku lokalnym i są
„uzależnione” od jednego czy dwóch reklamodawców. Media publiczne natomiast
borykają się z problemem wpływów politycznych. Nie ulega wątpliwości, że w Polsce
zarówno publiczna radiofonia, jak i telewizja są powiązane ze sferą polityki. Jest to
pochodna: funkcji właścicielskiej tych spółek, którą pełni minister skarbu państwa,
sposobu wyboru władz w tych spółkach oraz upolitycznienia organu nadzorującego
media w Polsce − Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Media publiczne w Polsce
muszą godzić dwa cele: zysk i realizację misji publicznej. Zysku oczekuje od nich ich
organ właścicielski − minister skarbu państwa w związku z nadaniem im formy spółek
prawa handlowego. Realizacji misji publicznej wymagają zaś zapisy w ustawie
o radiofonii i telewizji z 1992 r.415 oraz KRRiTV. Bogusław Nierenberg poddaje pod
zastanowienie czy „w sytuacji dualizmu organizacyjnego oraz podmiotowego
zarządzania publicznym przedsiębiorstwem medialnym wymagane są specjalne formy
i narzędzie zarządcze”416. Wydaje się, że do rozstrzygnięcia tego zagadnienia niezbędne
jest określenie zagadnienia misji publicznej oraz przybliżenie sposobu finansowania
tych mediów. Interes publiczny zdefiniowano w ustawie o radiofonii i telewizji z 1992r.
W jej art. 21 ust. 1 zapisano: „Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną,
oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym
jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi

w zakresie informacji,

publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem,
bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością
i integralnością przekazu”. W kontekście finansowania mediów publicznych −
w polskim systemie medialnym można mówić nie tylko o dwoistości, ale nawet
troistości zarządzania. Media te bowiem z jednej strony są zobowiązane do realizacji
misji społecznej, a z drugiej − mają podwójne obciążenie związane z finansowaniem:
polityczne (abonament) oraz komercyjne (wpływy od reklamodawców). W tej chwili

415

Ustawa z dnia 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze
zm.).
416
B. Nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe…, op. cit., s. 84.
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trwa debata w Polsce na temat optymalnego modelu finansowania mediów publicznych.
Planowano, że od stycznia 2015 r. opłata audiowizualna obowiązkowa dla każdego
gospodarstwa domowego zastąpi abonament radiowo-telewizyjny417. Niestety w marcu
2014 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przyznał, że
brakuje zgody politycznej na przeprowadzenie reformy ustawy medialnej418. Kwestią
budzącą najwięcej emocji przy tworzeniu nowej ustawy medialnej jest pozostawienie
możliwości finansowania mediów publicznych ze środków komercyjnych.
Problem dwoistości mediów przybrał szczególnie na znaczeniu w dobie
konwergencji, kiedy za pomocą multiplikacji dystrybucji treści łatwo dotrzeć z jednym
komunikatem do dużo większej liczby odbiorców niż w mediach tradycyjnych.
Prowadzi to do łatwego wpadnięcia w pułapkę szybkiego zysku. Rozważania nad
zarządzaniem mediami w kontekście pracy dziennikarza są istotne, gdyż przypominają,
że na firmę medialną nie można patrzeć jak na zwykły biznes, który ma przynosić zysk
swoim właścicielom. I o tym powinni pamiętać także właściciele mediów oraz
pracujący w nich dziennikarze, którzy na co dzień przez swoją pracę kształtują opinię
publiczną.

4.5.2. Dylematy w zarządzaniu w mediach − kluczowe czynniki
i strategie
W dzisiejszych czasach bardzo ostrej konkurencji na rynku mediów duże znaczenie
dla powodzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa medialnego mają zarówno strategia
działania,

model

biznesowy,

jak

i określenie

priorytetu

wśród

czynników

„okołomedialnych” (odbiorca, zawartość, dystrybucja). Poniżej przedstawione zostanie,
jakie znaczenie dla zarządzania w mediach mają te zagadnienia.
Odbiorca, zawartość, dystrybucja to trzy czynniki kluczowe dla menedżerów
zarządzających w mediach. Każde medium, na początku funkcjonowania musi określić,
który z tych wymiarów jest kluczowy w jego funkcjonowaniu i pod jego kątem
budować model biznesowy. Jeśli uzna, że najważniejsze w jego funkcjonowaniu będzie

417

Zob. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/oplata-audiowizualna-najwczesniej-w−2015-r-takze-zakomputery-tablety-i-komorki [dostęp: 13.09.2013 r.].
418
Bogdan Zdrojewski: brakuje zgody politycznej do reformy ustawy medialnej, Wirtualne Media,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/bogdan-zdrojewski-brakuje-zgody-politycznej-do-reformy-ustawymedialnej [dostęp: 15.03.2014 r.].
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audytorium i jego potrzeby, to skupia się wyłącznie na badaniu czytelnictwa,
słuchalności oraz „klikalności” i pod te wskaźniki tworzy medium − kreuje tematykę,
zaprasza do współpracy autorów, wybiera formę medium (np. druk czy internet), tworzy
makietę gazety czy też nawigację na stronie internetowej (szczegółowe dane dostarczą
mu narzędzia Google Analytics, np. click map'y). Jeśli zaś stworzony model biznesowy
opiera się na zawartości, to dane pochodzące z narzędzi analitycznych są priorytetem
w tworzeniu kolejnych wydań. Co istotne, poziom prezentowanej zawartości musi być
jednolity, a treści spójne − albo są to wiadomości charakteryzujące się wysoką jakością,
twarde informacje (hard news) o sprawach gospodarczych, społecznych, politycznych,
kulturowych, albo wręcz przeciwnie − tematyka miękka (soft news), tj. plotki, życie
celebrytów, lifestyle. Kolejnym ważnym czynnikiem dla powodzenia przedsięwzięcia,
jakim jest firma medialna, wydaje się być dystrybucja. To optymalnie zorganizowane
narzędzia rozpowszechniania pozwalają przecież dotrzeć treściom do odbiorców. Ranga
znaczenia dystrybucji w dobie konwergencji jest znacznie większa niż kiedykolwiek.
W czasach, w których odbiorca sam decyduje, kiedy, jak i na jakim urządzeniu chce
odbierać media, to ich dostępność i dostosowanie się w formie do wymagań audytorium
wydaje się kluczowe w procesie korzystania z mediów. Stąd w dzisiejszych czasach
niesamowity rozwój w segmencie e-wydań, cyfrowych mutacji − wersji na smartfony,
iPady, tablety i inne urządzenia mobilne oraz komputery. Jak słusznie podsumował
dyskusję na temat przedstawionych powyżej trzech czynników Tadeusz Kowalski „(…)
menedżer musi mieć w polu widzenia wszystkie wymienione elementy i żadnego nie
zaniedbywać. Efektywne współdziałanie perspektywy konsumenckiej, oferowanej
zawartości oraz systemów dystrybucji stanowi, jak się wydaje, klucz do dobrego
zarządzania w firmie medialnej”419. Kwintesencję takiego myślenia stanowi poniższy
rysunek 5.

419

T. Kowalski, Między twórczością a biznesem…, op. cit., s. 64.
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Odbiorca

Zawartość

Dystrybucja

Rysunek 5. Podstawowe cele działalności firm medialnych
Źródło: T. Kowalski, Między twórczością a biznesem…, op. cit., s. 87.

Bardzo ciekawe spojrzenie na temat strategii zarządzania w mediach można znaleźć
w książce Roberta Picarda pt. Nadawanie wartości i przyszłość organizacji medialnych.
Dlaczego i jak musi się zmienić dziennikarstwo aby przystosować się do XXI wieku
(Value Creation and the Future of News Organizations. Why and how journalism must
change to remain relevant in the twenty-first century)420. Autor prezentuje w niej swoje
przemyślenia na temat najbardziej efektywnych strategii zarządzania w mediach
w dobie konwergencji i porównuje je z funkcjonującymi wcześniej modelami, a za
kluczowe zjawisko w mediach uważa nadawanie wartości (value creation). Picard
udowadnia, że sposoby zarządzania w mediach, jakie funkcjonowały przez ostatnie
trzydzieści lat XX w. nie sprawdzają się w XXI wieku. Zarządzanie w „erze korporacji”
− jak nazywa tamten okres Picard − charakteryzowało się wysokim stopniem
koncentracji

oraz

możliwością

dużych

zysków

w ramach

współpracy

z reklamodawcami. Dlatego też nadawanie wartości przekazom medialnych (value
creation) odbywało się przede wszystkim z myślą o inwestorach i reklamodawcach.
Obrazuje to poniższy rysunek.

420

R. Picard, Value Creation and the Future of News Organizations. Why and how journalism must
change to remain relevant in the twenty-first century, Media XXI, Barcelona 2010, wstępna wersja
książki z 2006 r. jest dostępna na stronia
http://www.robertpicard.net/PDFFiles/ValueCreationandNewsOrgs.pdf [dostęp: 17.09.2013 r.].
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Rysunek 6. Nadawanie wartości przekazom medialnym w „erze korporacji”
Źródło: R. Picard, Value Creation and the Future of News Organizations…, op. cit., s. 72.

Zmieniające się środowisko konsumpcji informacji spowodowane zmianami
społecznymi, technologicznymi, ekonomicznymi oraz związanymi ze stylem życia
spowodowały kontynuowanie dotychczasowej strategii nadawania wartości przekazom
medialnym za niemożliwą do utrzymania. Picard uważa, że w optymalnej wersji
strategii zarządzania w mediach należy albo zacząć kreować dodatkową wartość dla
tych interesariuszy, którzy byli poszkodowani w poprzednim modelu, albo zmniejszyć
wartość medialną kierowaną do inwestorów i reklamodawców.
Strategię związaną z przyszłością firm medialnych prezentuje poniższy rysunek 7.

Rysunek 7. Nadawanie wartości wymagane od firm medialnych funkcjonujących w przyszłości
Źródło: R. Picard, Value Creation and the Future of News Organizations…, op. cit., s. 73.
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Zdaniem Picarda, nadawanie wartości w firmach medialnych odbywa się według
trzech strategii. Po pierwsze, instytucje medialne dostarczają produkt medialny
identyczny jak konkurenci, ale za niższą cenę. Druga strategia polega na oferowaniu
dodatkowych wartości przez nadawanie innych cech produktom medialnym. Według
trzeciej strategii przedsiębiorstwa medialne powinny dostarczać odbiorcom lepsze
produkty medialne niż konkurencja421.
Inny pomysł na strategię zarządzania w mediach prezentuje duet naukowców
z Deakin University − Stephen Quinn i Deirdre Quinn-Allan422. Za kluczowy problem
mediów w dobie konwergencji uważają oni dylematy menedżerów zarządzających
w mediach pomiędzy lepszym dziennikarstwem (better journalism) a lepszym biznesem
(better business). Przyznają, że konwergencja bywa postrzegana przez menedżerów
jako

atrakcyjny

model

biznesowy,

który

w połączeniu

z wielozadaniowymi

dziennikarzami pozwoli ich medium produkować więcej informacji za taką samą bądź
mniejszą ilość pieniędzy. Zarządzający błędnie uważają, że ich organizacja medialna
będzie w stanie ciąć koszty w związku z większą wydajnością i bliskie jest im myślenie:
„więcej wielozadaniowych reporterów oznacza, że potrzebujemy mniej reporterów”423.
Podkreślają, że jest to jeden z głównych mitów konwergencji, ponieważ ona „nie tnie
kosztów w obszarach związanych z produkcją zawartości”424. Przywołują trzy modele
biznesowe stworzone przez Freda Hilmera − CEO John Fairfax Holdings (Fairfax
Media to jedna z największych grup medialnych w Australii, która jest właścicielem
gazet codziennych, magazynów, radia oraz mediów cyfrowych, które są dostępne na
terenie Australii i Nowej Zelandii). Przede wszystkim Hilmer uważa, że nie jest
możliwe uprawianie dobrego dziennikarstwa bez pieniędzy, które są generowane przez
reklamodawców. Pierwsza strategia, którą rekomenduje firmom medialnym, jest
związana z pewnymi oszczędnościami. Jest to dystrybucja wyprodukowanych treści
przez kilka platform medialnych. Hilmer określa ten sposób działania jako „przekwitłą
drogę” (way overblown) i dodaje, że nie jest to działanie związane z radykalnymi
zmianami w firmie („You would not turn a company upside down for that”)425. Druga
strategia związana z zarządzaniem w mediach w dobie konwergencji łączy się ze
421
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zmianami

w stosunkach

z odbiorcami.

Hilmer

przytacza

pierwsze

prawo

skonwergowanych mediów: „wszystko się dzieli” (everything fragments). Dodaje
jednak, że jeśli jakiś istniejący biznes medialny zostanie podzielony, ale nie rozszerzy
swojej oferty o nowe medium, to oddziaływanie firmy na odbiorców się skurczy. Jego
zdaniem konwergencja daje więcej możliwości budowania relacji z odbiorcami
w momencie, kiedy wszystkie firmy medialne walczą o czas wolny audytorium.
Ważnym elementem strategii menedżerów zarządzających w mediach jest podjęcie
decyzji, czy stać się medium masowym, czy skupić się na budowaniu relacji
z odbiorcami („you’re either a mass business or you have relationships with
readers”426). Jest to o tyle istotna kwestia, że warunkuje ona produkowanie
profilowanych treści pod wybranych czytelników czy widzów. Hilmer zwraca także
uwagę na innym aspekt dbania o dobry kontakt z audytorium − relację zwrotną, którą
mogą być na przykład informacje o użytkownikach uzyskane podczas rejestracji. Trzeci
aspekt strategii zarządzania w mediach odnosi się do geograficznych obszarów
oddziaływania skonwergowanych mediów. Hilmer radzi, aby konwergować media
bliskie geograficznie, które mają podobnych kulturowo odbiorców i sposób
funkcjonowania.
Kolejnym tematem, który należy poruszyć w kontekście zarządzania w mediach,
jest koncepcja „długiego ogona”, którą w 2003 r. sformułował Clay Shirky, a w 2004 r.
na łamach magazynu „Wired” opisał Chris Anderson427. Na podstawie działalności
takich firm, jak Amazon czy też Netfix oraz rozwoju rynku blogów zaobserwował nowy
sposób budowania modeli biznesowych w mediach. Posiadanie bardzo szerokiego
asortymentu i produkowanie pojedynczych, niszowych pozycji na zamówienie może
przysporzyć firmie medialnej większe zyski niż sprzedaż masowych towarów.
Anderson odwołuje się do zasady Pareto (głoszącej, że firmy uzyskują ok. 80%
przychodów dzięki sprzedaży jedynie 20% swojego asortymentu), jednak podkreśla, że
teoria „długiego ogona” nie jest jej zaprzeczeniem, a jedynie rozwinięciem. Jest to
koncepcja, która ma szczególne zastosowanie w sferze mediów internetowych, gdzie
firma medialna nie ponosi kosztów druku, przechowywania oraz transportu niszowych
produktów. Wraz z rozwojem mediów cyfrowych coraz większe znaczenie ma „długi
ogon” unikalnych, mało popularnych treści, który ciągnie się za 10 czy 20% masowej
426

Ibidem.
Ch. Anderson, The Long Tail, „Wired”, 10.2004, http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html
[dostęp: 19.09.2013 r.].
427
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zawartości. Obszernie o swojej koncepcji Anderson napisał w książce, która ukazała się
w Polsce pod tytułem Długi ogon. Ekonomia przyszłości − każdy konsument ma głos”
(2008)428.

Rysunek 8. Strategia „długiego ogona”
Źródło: blog Chrisa Andersona, http://www.longtail.com/the_long_tail/ [dostęp: 13.09.2013 r.].

4.5.3. Zarządzanie dynamiczne w przedsiębiorstwach − źródła i główne
założenia
Ostatnią kwestią, jaką trzeba tu poruszyć, jest zagadnienie zarządzania
dynamicznego w przedsiębiorstwach medialnych. To sprawa niezwykle istotna
w związku z faktem, że mamy do czynienia z najbardziej dynamiczną ewolucją
mediów, jaka kiedykolwiek nastąpiła. Tadeusz Kowalski uważa, że „media żyją
z zapotrzebowania na nowość, a zmiana leży w ich interesie, jednak nie należy sądzić,
że uznanie potrzeby zmiany jest dla menedżerów oczywiste. Świadomość potrzeby
dokonania zmiany jest najczęściej poprzedzona licznymi sygnałami, które stopniowo
kształtują świadomość menedżerów”429.
Potwierdza to Michał Kaczmarczyk, który zauważa, że „w logikę funkcjonowania
współczesnych rynków medialnych na stałe wpisało się pojęcie zmiany. Zmiany, jakie
następują w sektorze mediów, mają swoje źródło zarówno w uwarunkowaniach
428

Ch. Anderson, Długi ogon. Ekonomia przyszłości − każdy konsument ma głos, Media Rodzina, Poznań
2008.
429
T. Kowalski, Zarządzanie w mediach, op. cit., s. 57.
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zewnętrznych i są pochodną funkcjonowania organizacji medialnych w niestabilnym,
turbulentnym otoczeniu, jak i wewnętrznych, związanych ze środowiskiem samych
organizacji medialnych i ich zasobami”430. Głównym inicjatorem ewolucji mediów są:
rozwój

nowych

technologii

komunikacyjnych

oraz

czynniki

gospodarcze

i demograficzne. Zmiany technologiczne wymuszają na korporacjach medialnych
rozwój w zakresie konwergencji usług (innowacji produktowych) oraz strategii
i marketingu. Wśród czynników gospodarczych duże znaczenie ma globalna
konkurencja, która oprócz natężenia rywalizacji (marek i produktów), wywołuje
koncentrację na rynku oraz wymusza mobilność działań rynkowych. Z kryzysem
gospodarczym związane są takie czynniki destabilizujące rynek mediów, jak: wahania
kursów walut, spadek popytu czy też znacznie ograniczone możliwości kredytowe.
Z drugiej strony mamy do czynienia ze zmianami demograficznymi, które wpływają na
przeprofilowanie odbiorców, a co za tym idzie − innych oczekiwań w stosunku do
mediów, związanych z nowymi potrzebami i kompetencjami poznawczymi. Do tego
dochodzi wzrost znaczenia kultury masowej, który determinuje tabloidyzację mediów
i ich coraz bardziej płytką ofertę medialną431.
W przyszłości powodzenie funkcjonowania organizacji medialnych będzie zależało
od stworzenia strategii zarządzania w mediach, która będzie zakładała elastyczność
w zakresie uwarunkowań rynkowych, technologicznych i prawnych, a w szczególności:
 zmian treści przekazów w związku ze zmieniającymi się potrzebami (modami,
trendami i wzorami kulturowymi) odbiorców mediów;
 zmian kanałów komunikowania będącymi odpowiedzią na potrzeby odbiorców
mediów i reklamodawców;
 zmian narzędzi

komunikowania będącymi

pochodną rozwoju nowych

technologii;
 zmian w zakresie organizacji firmy medialnej i jej produkcji w związku
z wprowadzaniem innowacji technologicznych;
 zmian będących odpowiedzią na zachowania otoczenia konkurencyjnego
 zmian wynikających z przeobrażeń w systemie prawnym432.

430

M. Kaczmarczyk, Zarządzanie dynamiczne przedsiębiorstwem medialnym, w: M. Kaczmarczyk,
D. Rott (red.), Media w gospodarce i społeczeństwie…, op. cit., s. 13.
431
Ibidem, s. 14.
432
Ibidem, s. 26.
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Podsumowując, trzeba stwierdzić, że istotą dynamicznego podejścia do zarządzania
w mediach jest taka strategia, która gwarantuje duże możliwości dostosowania się do
nowej sytuacji rynkowej, zmian w kulturze i w społeczeństwie, a zwłaszcza jest
elastyczna na potrzeby swoich interesariuszy, tj. odbiorców i reklamodawców, oraz na
zachowania konkurencji.
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Rozdział 5. Konwergencja na polskim rynku
medialnym
Anthony Giddens w jednej ze swoich prac przytacza za Davidem Heldem pięć
zmian, które doprowadziły do powstania światowego ładu środków komunikowania
masowego433:
1) koncentracja własności − większość mediów na świecie jest zdominowana
przez duże, często międzynarodowe grupy medialne;
2) przejście od własności publicznej do prywatnej − w ostatnich kilkudziesięciu
latach na mocy liberalizacji prawa (w zakresie gospodarki i podatków) doszło do
prywatyzacji większości mediów;
3) powstanie korporacji ponadnarodowych;
4) zróżnicowanie oferty medialnej;
5) fuzje koncernów medialnych.
Zacytowano w tym miejscu wnioski anielskiego badacza mediów,

ponieważ

zmiany te mogą być dobrym punktem wyjścia do zaprezentowania przeobrażeń na
polskim rynku medialnym.
W poniższym rozdziale zaprezentowane zostaną ważniejsze zmiany własnościowe,
które miały miejsce w Polsce w ostatnich 5 latach, a dotyczyły rynku medialnego,
telekomunikacyjnego czy rynku usług medialnych. Przedstawiony tu będzie również
rozwój w zakresie konwergencji usług, który nastąpił na przestrzeni ostatnich 5 lat, oraz
temat polityki komunikacyjnej realizowanej przez podmioty państwowe.

5.1. Konwergencja a zmiany własnościowe
Na polskim rynku medialnym w ostatnich 5 latach zaszły bardzo dynamiczne
zmiany spowodowane właśnie zjawiskiem konwergencji. Menedżerowie zarządzający
korporacjami

medialnymi

zdali

sobie

sprawę,

że

kluczem

do

sukcesu

w „skonwergowanym” świecie jest funkcjonowanie w różnych, ale jednocześnie
uzupełniających się sektorach komunikacji społecznej. Dlatego też zarówno media
elektroniczne, jak i drukowane działają obecnie według takiego modelu biznesowego,
433

A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 497.
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który gwarantuje im wzrost liczby kanałów dystrybucji treści, a tym samym − większe
szanse na dotarcie do szerszego rynku odbiorcy.
W poniższym podrozdziale zaprezentowano decyzje biznesowe właścicieli
największych

mediów

w Polsce

w celu

wzmocnienia

zasięgu

swoich

firm.

W większości przypadków, oprócz koncernu ITI, są do połączenia, fuzje, przejęcia bądź
alianse strategiczne czy też umowy partnerskie. Motorem konwergencji polskich
środków

komunikowania

masowego

są

bowiem

właśnie

przedsiębiorstwa

multimedialne i multiplatformowe.

5.1.1. Rynek telewizyjny
Największe zmiany spowodowane konwergencją zachodzą na szeroko pojętym
rynku telewizyjnym i telekomunikacyjnym. Jest to zrozumiałe, ponieważ to właśnie
w nim

tkwi

największy

potencjał

wieloplatformowości,

a usługi

telewizyjne

i internetowe niejako się przenikają. Najbardziej znaczący nadawcy telewizyjni starają
się rozszerzać swoją działalność przez zakup nowych mediów i tworzenie platform
multimedialnych będących odpowiedzią na potrzeby odbiorców w dobie konwergencji.
Koncernem medialnym, który bez wątpienia najlepiej wykorzystuje potencjał
zjawiska konwergencji, jest Grupa Polsat i Zygmunt Solorz-Żak. Właściciel koncernu
od początku działalności w branży medialnej deklarował, że tą część swojej aktywności
na tym polu traktuje jako przedsięwzięcie biznesowe, i − jak widać po ostatnich jego
decyzjach − konsekwentnie realizuje tę strategię. W 2010 r. platforma Cyfrowy Polsat
wykupiła za 3,75 mld zł Telewizję Polsat434. Od 2011 r. rozwija też konsekwentnie
superszybki mobilny internet LTE435. Solorz-Żak był pionierem tego typu usług nie
tylko w Polsce, oferował je jako jeden z pierwszych na świecie436. Warto dodać, że jego
konkurencji Orange437 i Play438 dopiero w drugiej połowie 2013 r. udało się włączyć

434

P. Pallus, Zygmunt Solorz-Żak tworzy grupę medialną, Wirtualne Media
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/zygmunt-solorz-zak-tworzy-grupe-medialna [dostęp:
20.09.2013 r.].
435
D. Golik, Solorz-Żak ma pieniądze na sieć LTE, „Rzeczpospolita”, 2.07.2011 r.,
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/949450.html [dostęp: 20.09.2013 r.].
436
M. Węglewski, Zygmunt Solorz-Żak − człowiek z pieniądza, „Newsweek” 2013, nr 17,
http://biznes.newsweek.pl/zygmunt-solorz-zak---czlowiek-z-pieniadza,104076,1,1.html [dostęp:
20.09.2013 r.].
437
Orange uruchamia pierwsze nadajniki LTE, Wirtualne Media,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/orange-uruchamia-pierwsze-nadajniki-lte [dostęp: 20.09.2013 r.].
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LTE do oferty. LTE (Long Term Evolution), czyli technologia bezprzewodowego
dostępu do internetu, zwana technologią 4G (czwartej generacji), to przełomowe
rozwiązanie zapewniające wyjątkową pojemność i szybkość transferu danych, dużo
większą od dotychczasowych technologii 3G (GSM-UMTS). Dzięki temu możliwe jest
rozwijanie usług multimedialnych (łącznie z telewizją HD) na mobilnych urządzeniach,
np. smartfonach i tabletach. Technologia LTE, jak zapowiadał Solorz-Żak w wywiadzie
dla tygodnika „Newsweek”, zmieni całkowicie życie ludzi w związku z nowymi
możliwościami transmisji danych: „Na laptopach i smartfonach będą mieli dostęp nie
tylko do telewizji, wideo czy internetu. Zaoferujemy im kompleksowe usługi, od
bankowych i ubezpieczeniowych, przez zakupy towarów czy tańszego prądu aż po
zdalne zarządzanie domem, ogrzewaniem, klimatyzacją czy sprzętem AGD”439.
Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu, dodaje w wywiadzie dla „Polityki”:
„Widzę przyszłość Cyfrowego Polsatu jako producenta i dostawcy informacji oraz
rozrywki w polskich domach, niezależnie od metody i technologii wybranej przez
klienta. Za kilka lub kilkanaście lat duża część biznesu będzie się opierała na transmisji
danych. Klient kupi pakiet danych i sam zdecyduje, jak go wykorzysta – na ściągnięcie
w dwie minuty filmu w technologii HD, obejrzenie wiadomości, surfowanie po sieci,
gry czy tradycyjną rozmowę telefoniczną”440. Krokiem milowym w procesie budowania
imperium multimedialnego było kupienie przez Solorza-Żaka sieci telefonii
komórkowej Polkomtel w 2011 r. (za 18 mld zł)441. „Ta transakcja to ogromna szansa
dla polskiego rynku telekomunikacyjnego i jest jednocześnie jedną z największych
w historii w Europie Środkowo-Wschodniej. Równie ważny jest fakt, że odbywa się
ona przy udziale polskiego kapitału. (…) Już w niedalekiej przyszłości, technologia
LTE zrewolucjonizuje życie każdego człowieka. Chciałbym, aby Polska była jednym
z pierwszych krajów na świecie, który będzie korzystał z dostępu do internetu i innych

438

T. Wojtas, Play uruchomi internet LTE 11 listopada, Wirtualne Media,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/play-uruchomi-internet-lte−11-listopada [dostęp: 20.09.2013 r.].
439
M. Węglewski, Zygmunt Solorz-Żak - człowiek z pieniądza, „Newsweek”16.05.2013 r.
http://biznes.newsweek.pl/zygmunt-solorz-zak---czlowiek-z-pieniadza,104076,1,1.html [dostęp:
20.09.2013 r.].
440
P. Stasiak, Władca multimediów, „Polityka”, 15.01.2011,
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[dostęp: 20.09.2013 r.].
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usług transmisji danych za pośrednictwem najnowocześniejszych technologii” − tak
skomentował tę historyczną decyzję Zygmunt Solorz-Żak442.
Treści Polsatu są obecne w internecie w aplikacji i serwisie Ipla, które łącznie mają
ponad 2 mln użytkowników miesięcznie, mniej niż serwisy TVN i TVP443. Poza tym,
pod koniec marca 2013 r. Cyfrowy Polsat ogłosił kupno za 99 mln zł spółki Polskie
Media, nadawcy kanałów TV4 i TV6444. Celem tej decyzji biznesowej jest wzmocnienie
udziałów w rynku oglądalności, ponieważ TV4 i TV6 mają koncesję na nadawanie
w ramach

naziemnej

telewizji

cyfrowej,

która obecnie jest

najdynamiczniej

rozwijającym się segmentem dystrybucyjnym na rynku telewizyjnym. Jak podają
media, imperium Solorza-Żaka rozrasta się w imponującym tempie. Na początku
września 2013 r. operator telekomunikacyjny Polkomtel zastrzegł w Urzędzie
Patentowym trzy oznaczenia słowno-graficzne: Plus Bank, Plus Bank 24 i Plus Bank
Partner445. W dniu 6.12.2013 r. Invest Bank zmienił swoją nazwę w Krajowym
Rejestrze Sądowym na Plus Bank446.
Druga największa prywatna spółka telewizyjna − Grupa ITI − przechodzi proces
odwrotny do tego, co dzieje się w Grupie Polsat. Budowana przez lata strategia
konwergencjna Grupy ITI ukierunkowana na dostarczanie treści na różnych
platformach − telewizji, internecie, kinie, w tej chwili przechodzi proces dekonstrukcji.
Przez wiele lat ITI było przykładem firmy, która realizowała konwergencję
korporacyjną: właścicielską i organizacyjną. Grupa ITI zgromadziła aktywa podmiotów,
których obszar działalności bądź był ściśle związany z mediami, bądź ocierał się o tę
formę działalności. W skład grupy wchodziła telewizja TVN i kanały tematyczne, portal
Onet.pl, serwis, Plejada.pl, Zumi.pl oraz Sympatia.pl, platforma cyfrowa „n”,
dystrybutor filmów ITI Cinema, sieć kin Multikino, wydawnictwo Pascal oraz klub
442
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443
T. Wojtas, Cyfrowy Polsat i Bauer chcą kupić Wirtualną Polskę, Wirtualne Media,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/cyfrowy-polsat-i-bauer-chca-kupic-wirtualna-polske [dostęp:
20.09.2013 r.].
444
T. Wojtas, Cyfrowy Polsat kupuje TV4 i TV6, a sprzedaje RSTV, Wirtualne Media,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/cyfrowy-polsat-kupuje-tv4-i-tv6-a-sprzedaje-rstv-wideo [dostęp:
20.09.2013 r.].
445
E. Twaróg, Właściciel Polkomtela uwierzył w bankowość, „Puls Biznesu” 2013, nr 177, s. 4,
http://pulsbiznesu.pb.pl/3326661,2648,wlasciciel-polkomtela-uwierzyl-w-bankowosc [dostęp: 20.09.2013
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piłkarski Legia Warszawa447. ITI − zdaniem ekspertów − było przykładem korporacji
medialnej, „w której produkcja, dystrybucja oraz reklama zasobów medialnych były ze
sobą ściśle powiązane. (…) Dysponowanie określonym kontentem dawało możliwość
wprowadzenia go do wielu środków przekazu, sprzedawania w różny sposób,
wzbogacenia zawartości i tworzenia nowych form dystrybucji, a przy tym wzajemnej
promocji”448. Po śmierci Jana Wejcherta w 2009 r. jego spadkobiercy zdecydowali się
na sprzedaż swoich udziałów w tym przedsiębiorstwie. Decyzja ta oraz ogromne
zadłużenie firmy, które w 2010 r. szacowano na 2,5 mld zł, z pewnością przyczyniły się
do przyjęcia przez holding strategii wyprzedaży aktywów.
W grudniu 2011 r. podpisano umowę o „partnerstwie strategicznym” Grupy ITI
i Grupy Canal+, która zakładała połączenie platform Cyfra+ i „n”. Jednocześnie Canal+
za 230 mln euro przejął 40% udziałów w spółce kontrolującej 51% akcji TVN449.
W dniu 21 marca 2013 r. zaczęła funkcjonować połączona platforma nc+450. Natomiast
w listopadzie 2012 r. spółka Ringier Axel Springer Media AG sfinalizowała transakcję
przejęcia 75% udziałów w portalu internetowym Onet.pl od Grupy TVN za 960 mln
zł451. Była to dla Ringer Axel Springer ważna strategicznie decyzja, związana
z spadkami czytelnictwa prasy oraz budowaniem medialnego przedsiębiorstwa
wieloplatformowego452. W maju 2013 r. natomiast postanowiono sprzedać 100% akcji
Multikina

brytyjsko-irlandzkiemu

operatorowi

Vue

Entertainment453,

który

w październiku 2013 r. stał się właścicielem sieci za 48 mln zł454. W Grupie ITI
pozostała jedynie telewizja TVN, w styczniu 2014 r. zdecydowano bowiem o sprzedaży
447
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klubu piłkarskiego Legia455. Grupa ITI w komunikatach prasowych deklaruje, że jest
„większościowym udziałowcem TVN i zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami
dotyczącymi strategii biznesowej Grupy, na tym będzie koncentrować swoją dalszą
działalność”456. Jednak zgodnie z umową Grupy ITI z Vivendi, właścicielem Cyfry+,
ma on jednak opcję zakupu pakietu kontrolnego TVN w ciągu 3 lub 4 następnych lat.
Warto wspomnieć, że oprócz platformy Cyfrowego Polsatu i nc+ funkcjonuje także
platforma cyfrowa Orange, która została uruchomiona w grudniu 2009 r. Wydaje się, że
to właśnie platformy cyfrowe, które są kwintesencją multimedialności, dają swoim
właścicielom największe perspektywy rozwoju na skonwergowanym rynku dystrybucji
treści w mediach. Podobne cele biznesowe przyjęła także konkurencja dla platform
cyfrowych − branża telewizji kablowych, które w swojej ofercie mają skonwergowane
usługi telewizji, telefonu i internetu. W 2011 r. sieć UPC Polska kupiła operatora sieci
kablowej Aster i rozpoczęła tym samym proces konsolidacji branży kablowej
w Polsce457.

5.1.2. Rynek prasowy
Strategie biznesowe na rynku prasowym zdecydowanie różnią się od tych na rynku
telewizyjnym, chociaż kierunek zmian jest ten sam − budowa przedsiębiorstw
multimedialnych. Wynika to z faktu, że aż 70% udziałów na rynku prasowym posiadają
firmy niemieckie, które stosunkowo późno zaczęły rozszerzać swoje portfolio o inne
kanały komunikacji społecznej. Można wymienić trzy główne trendy w prasie:
rozszerzanie platform o media elektroniczne (najczęściej portale internetowe),
konsolidacja

rynku

(przejmowanie

jednych

wydawnictw

przez

inne)

oraz

multiplikowanie kanałów dystrybucji (e-wydanie, mutacje cyfrowe itp.).
Największe wydawnictwo na polskim rynku wydawniczym − Bauer dopiero
w 2007 r. kupiło pakiet kontrolny Grupy RMF (w której skład wchodzą m.in. radia
RMF FM, RMF Classic, RMF MAXXX), a w styczniu 2008 r. nabyło Grupę Interia.pl,
455
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10.01.2014 r.].
456
P. Pallus, Trwa wyprzedaż w ITI. Pod młotek poszło Multikino, Wirtualne Media,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/trwa-wyprzedaz-w-iti-pod-mlotek-poszlo-multikino [dostęp:
23.09.2013 r.].
457
P. Pallus, UPC kupiło sieć Aster, Wirtualne Media, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/upc-kupilosiec-aster [dostęp: 23.09.2013 r.].
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wraz z flagowym portalem Interia.pl. Ringier Axel Springer Media AG (wydawca m.in.
tygodnika „Newsweek”, dzienników „Fakt” i „Przegląd Sportowy” oraz miesięcznika
„Forbes”) pod koniec 2012 r. przejął większość udziałów w portalu Onet.pl,
konsekwentnie realizując tym samym strategię digitalizacji w Europie ŚrodkowoWschodniej458. Po przejęciu 75% udziałów serwisu Onet.pl jego przychody z mediów
cyfrowych stanowią 27% przychodów całej grupy niemieckiego wydawcy.
Agora, czołowy polski wydawca, rozpoczęła proces budowania multimedialnej
korporacji stosunkowo wcześnie, bo już w 2000 r. (po debiucie na giełdzie w 1999 r.).
W 2002 r. kupiono udziały agencji reklamy zewnętrznej AMS, a w 2010 r. − sieci kin
Helios. Poza tym, jest ona właścicielem 29 lokalnych rozgłośni radiowych (m.in. TOK
FM, Roxy RM, Radio Złote Przeboje). Agora rozwija swoją działalność również
w internecie − stworzyła dwa flagowe portale Gazeta.pl i Wyborcza.pl oraz jest
właścicielem:

spółki

Trader.com

(zajmującej

się

ogłoszeniami

dla

branży

nieruchomości i motoryzacyjnej), portalu muzycznego Tuba.pl, radia internetowego
Tuba.fm oraz stacji telewizyjnej Tuba.tv. Spekulowało się także, że spółka jest
zainteresowana zakupem portalu Wirtualna Polska459, ale finalnie nabyła ją Grupa o2460.
Strategię Agory w internecie, polegającą na rozbudowie istniejących oraz kupowaniu
i tworzeniu nowych witryn internetowych, określano jako zagospodarowanie nisz.
Inwestycje internetowe miały nie tylko przynosić zyski, ale przede wszystkim
przyciągać nowych użytkowników (nowy typ czytelników) oraz ograniczać rozwój
konkurencji461. Warto również wspomnieć o multimedialnej, chociaż prowadzonej na
mniejszą

skalę,

działalności

firmy

Zbigniewa

Benbenka

−

Zjednoczone

Przedsiębiorstwa Rozrywkowe. Oprócz wydawania prasy (m.in. „Super Express”
i Wydawnictwo Murator) zajmuje się ono działalnością radiową (m.in. Radio Eska,
Radio Wawa), telewizyjną (Eska.TV, Polo TV oraz uruchomiona w 2012 r. telewizja
internetowa se24.pl). Wydawnictwo jest również właścicielem kilkunastu portali
tematycznych (m.in. Muratordom.pl, Podroze.pl, Zagle.pl).
Drugim trendem na rynku prasowym, o którym wspomniano na początku tego
podrozdziału, jest konsolidacja rynku i przejmowanie jednych wydawnictw przez inne.
458
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W marcu 2013 r. Polskapresse za 8 mln zł przejęła od Mecom Group pion prasowy,
internetowy i poligraficzny Mediów Regionalnych462. Media Regionalne to drugi co do
wielkości (po Polskapresse) wydawca prasowo-internetowy na rynkach regionalnych
i lokalnych. W portfolio spółki jest 9 dzienników regionalnych („Dziennik Wschodni”,
„Echo Dnia”, „Gazeta Codzienna Nowiny”, „Gazeta Lubuska”, „Gazeta Pomorska”,
„Gazeta Współczesna”, „Głos − Dziennik Pomorza”, „Kurier Poranny”, „Nowa
Trybuna Opolska”), 2 płatne i 3 bezpłatne tygodniki oraz 50 serwisów internetowych.
Jak spekulują eksperci rynku medialnego − Polskapresse po przejęciu Mediów
Regionalnych zyska silniejszą pozycję reklamową i być może zrezygnuje z niektórych
tytułów463. W tym samym czasie za 9 mln zł Grupa RMF kupiła od Mediów
Regionalnych Radio GRA, zrzeszające cztery stacje radiowe nadające w województwie
kujawsko-pomorskim464. W sierpniu 2013 r. nastąpił finał drugiego dużego przejęcia na
rynku prasowym w Polsce. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na
przejęcie przez Burdę wydawnictwa G+J Polska, dzięki czemu powstała grupa
posiadająca w swoim portfolio ponad 30 czasopism, 20 stron internetowych oraz
wydawnictwo książkowe. W związku z transakcją Justyna Namięta, członek zarządu
i dyrektor generalna Burda Media Polska deklarowała: „Nie planujemy zamykania
żadnych tytułów. Celem zakupu jest wzrost i rozwój, dlatego myślimy o wydawaniu
kolejnych nowych tytułów, a nie o zamykaniu. Portfolio Burdy dobrze uzupełnia się
z portfolio G+J. Reasumując, wszystko przed nami i oczywiste jest, że synergii musimy
szukać, ale chcemy wziąć z obydwu firm wszystko, co najlepsze”465. Pomimo tej
deklaracji Burda Media Polska, eksperci rynku prasowego oceniają, że redukcja
zatrudnienia, będąca efektem szukania synergii, raczej jest nieunikniona.
Inny

rodzaj

działań,

chociaż

też

związany

z optymalizacją

działalności

wydawniczej i zmianą modelu biznesowego, przeprowadziło wydawnictwo Gremi
Media, wydawca m.in. „Rzeczpospolitej”. Pod koniec sierpnia 2013 r. portale branżowe
poinformowały, że Grupa Gremi, należąca do Grzegorza Hajdarowicza, podzieli swoje
462
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tytuły prasowe na dwie spółki i zwolni do 157 osób466. Od 1 października 2013 r.
wydawanie najważniejszych tytułów Grupy, czyli dzienników „Rzeczpospolita”
i „Gazeta Giełdy Parkiet”, tygodnika „Bloomberg Businessweek Polska” oraz
miesięcznika „Sukces”, przejmie firma Gremi Communication, będąca obecnie
większościowym udziałowcem Gremi Media. Dotychczasowa spółka Gremi Media
zmieni nazwę na Uważam Rze i będzie nadal wydawać jedynie tygodnik „Uważam
Rze”

oraz

miesięcznik

„Uważam

Rze

Historia”.

Przejęcie

pakietu

marek

skonsolidowanych wokół „Rzeczpospolitej” przez Gremi Communication przynieść ma
m.in. niższe koszty operacyjne i lepszą konkurencyjność na rynku. Prezes Gremi Media
przyznał, że pisma „Uważam Rze” i „Uważam Rze Historia” nie są obecnie rentowne.
Zadeklarował jednak, że nie ma planów zamknięcia któregokolwiek z wydawanych
przez siebie tytułów. Hajdarowicz tak podsumował ostatnie przeobrażenia w jego
firmie: „Zmiany technologiczne w mediach są permanentne, więc zmiany w spółkach
medialnych − nie tylko moich, ale też innych − również będą permanentne. Do tego
niestety dziennikarze i pracownicy tych spółek muszą się przyzwyczaić. (…) Zależy
też, na jakim poziomie uda nam się uzyskać satysfakcjonującą rentowność i jak będzie
wyglądała organizacja pracy. Ona musi być nowoczesna i nie mieć nic wspólnego
z organizacją pracy, jaka towarzyszyła dawnej Presspublice, co muszą w końcu
zrozumieć jej dotychczasowi pracownicy, którzy chcą pracować w Grupie Gremi”467.
Warto odnotować, że wśród 500 największych polskich firm 13 związanych jest
z mediami i usługami okołomedialnymi468. Liderem branży „rozrywkowej” (w której
umieszczone są usługi firm medialnych) od kilku lat jest Kolporter SA, zajmujący się
dystrybucją prasy drukowanej. W pierwszej piątce są jeszcze dwie telewizje prywatne:
Grupa TVN SA oraz Cyfrowy Polsat SA, a także największy wydawca − Grupa Bauer
Media. Największy wzrost natomiast zanotowała firma z branży usług kablowych −
UPC Polska. Zagadką jest, czy w perspektywie 10 lat liderem branży medialnej nie
zostaną „nowi dystrybutorzy treści medialnych” − operatorzy telefonii komórkowych:
Orange, Polkomtel i T-Mobile, którzy stoją na czele branży telekomunikacyjnej.
466
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Analiza głównych trendów i decyzji biznesowych zarówno wydawców prasy, jak
i nadawców telewizyjnych w Polsce miała zarysować tło sytuacji na rynku prasowym
i telewizyjnym, które jest punktem wyjścia do zmian w zawodzie dziennikarza.
Ukazanie środowiska, w jakim funkcjonują ludzie mediów, jest bowiem kluczowe dla
zbadania i zrozumienia ewolucji profesji dziennikarskiej w dobie konwergencji.

5.2. Konwergencja usług
Współczesne firmy medialne podlegają przeobrażaniu nie tylko w zakresie
transformacji organizacyjnej czy własnościowej, lecz także zmieniają modele
funkcjonowania

i rozszerzają

obszar

i produktowo).

Konwergencja

usług

realizowanych
(service

funkcji

convergence)

(geograficznie
jest

procesem

towarzyszącym cyfryzacji oraz konwergencji urządzeń i sieci469. Kluczową rolę
w procesie konwergencji usług i powstawania usług multimedialnych odgrywa internet.
To sieć jest bowiem miejscem, w którym umieszcza się skonwergowane formy mediów
tradycyjnych. Zdaniem Katarzyny Kopeckiej-Piech, konwergencja usług ma wymiar
dualny, cechuje ją bowiem zarówno ekonomiczny, jak i kulturowy charakter470. Przede
wszystkim wiąże się z rozszerzeniem oferty przez dostawcę usługi (wydawcę
prasowego, stację telewizyjną, rozgłośnię radiową, serwis internetowy, telekom).
Z drugiej jednak strony − zmienia wzorce komunikacyjne determinuje role
komunikacyjne oraz znacząco wpływa na proces konsumpcji mediów.

5.2.1. Prasa
Medium, które najszybciej zdało sobie sprawę, że obecność w sieci to dla niego
kwestia „być albo nie być”, była prasa drukowana. Dlatego też właśnie rynek
wydawców prasy jest tym, który od 2−3 lat najbardziej dynamicznie rozwija się
w segmencie konwergencji usług. Jest to związane z dwoma czynnikami. Po pierwsze,
czytelnik wyposażony w urządzenia mobilne do odbioru telewizji i radia chętniej
przeczyta najnowsze wydanie gazety w wersji elektronicznej niż w wersji papierowej.
469
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Po drugie, czytelnik ery konwergencji − przyzwyczajony do korzystania z mediów
w dowolnym czasie, w dowolny sposób i na dowolnym urządzeniu − ma możliwość
skorzystania z e-wydań, mutacji cyfrowych bądź pojedynczych artykułów w systemie
Piano Media lub innym systemie wykorzystującym paywall. Media drukowane
zazwyczaj proponują czytelnikom dwa rodzaje wydań elektronicznych. Pierwsze to ewydania, czyli dostępne w internecie wersje gazet, identyczne pod względem
zawartości z wersjami papierowymi. Ich sprzedaż, wraz ze sprzedażą wydań
drukowanych, zaliczana jest do sprzedaży ogółem. Drugie to mutacje cyfrowe, czyli
wydania gazet różniące się finalnie od wersji papierowych, wzbogacone np.
o dodatkowe zdjęcia czy multimedia. Są to wydania dzienników, np. na tablety − iPad
czy Kindle. Sprzedaż mutacji cyfrowych nie jest zaliczana do sprzedaży ogółem.
Ostatnie dane dotyczące sprzedaży e-wydań i mutacji cyfrowych dzienników są
bardzo

optymistyczne.

Najlepszą

sprzedaż

wydań

elektronicznych

notuje

„Rzeczpospolita” (Gremi Media), która w lipcu 2013 r. zanotowała średnią sprzedaż
e-wydań wynoszącą 10 230 egz. (w porównaniu do lipca 2012 r. wzrost wynosi aż
149,09%). Następny jest „Dziennik Gazeta Prawna” (Infor Biznes), który osiągnął
średni wynik sprzedaży e-wydań na poziomie 9486 egz., kolejny zaś − „Puls Biznesu”
(Bonnier Business Polska), który sprzedał 2225 egz. w badanym miesiącu. Natomiast
sprzedaż e-wydań „Gazety Wyborczej” (Agora) w analizowanym okresie wyniosła
2134 egz. W lipcu 2013 r. tylko dwa dzienniki wykazały sprzedaż mutacji cyfrowych.
Liderem, z 1129 egz., była „Gazeta Wyborcza”. Na drugim miejscu znalazł się
„Parkiet”, z 1000 egz.471. Dla kontrastu trzeba podać dane dotyczące średniej sprzedaży
egzemplarzowej wydań drukowanych. W analogicznym okresie, tj. w lipcu 2013 r.,
liderem sprzedaży wydania drukowanego był dziennik „Fakt” (Ringier Axel Springer
Polska), którego sprzedaż wyniosła 325 803 egz. „Super Express” osiągnął średni
wynik 143 883 egz. Oba tabloidy najlepiej sprzedają się w samych kioskach
i salonikach prasowych. W ten sposób sprzedaje się ok. 98% nakładu tych gazet.
Natomiast dwa opiniotwórcze dzienniki zanotowały słabszy wynik w ramach
zestawienia dotyczącego sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych: „Gazeta
Wyborcza” (Agora) − 119 434 egz. oraz „Rzeczpospolita” (Gremi Media) − tylko
10 275 egz. Obie te gazety mają jednak znacznie większy udział procentowy
w sprzedaży w ramach prenumeraty i ich łączna wielkość rozpowszechniania płatnego
471
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wynosi analogicznie − 203 218 egz. („Gazeta Wyborcza”) oraz 105 082 egz.
(„Rzeczpospolita”)472.
Dużo większe wzrosty notują wydania elektroniczne tygodników. W danych za
czerwiec 2013 r. liderem sprzedaży e-wydań był „Newsweek Polska” (Ringier Axel
Springer Polska) z wynikiem 5251 egz. (jest to aż o 382,6% więcej niż rok wcześniej).
Druga „Polityka” (Polityka) osiągnęła sprzedaż na poziomie 4406 egz. (po wzroście
o 256,2%), a trzeci tygodnik − „Wprost” (AWR Wprost) − 2437 egz. (o 32,2% więcej
niż rok wcześniej). Dane dotyczące sprzedaży mutacji cyfrowych za czerwiec 2013 r.
wykazały tylko dwa tygodniki − „Polityka” i „Tygodnik Powszechny”. Jest to związane
z faktem, że w kategorii mutacji cyfrowych jest zliczane wydanie na Kindle, a firma
Amazon zatrzymała proces wprowadzania kolejnych tytułów z Polski na ten nośnik.
Dlatego też tę kategorię wykazują tylko te tygodniki, które można przeczytać na
czytniku Kindle, mimo że inne tygodniki także proponują swoim czytelnikom formę
mutacji cyfrowej. Zanotowały one sprzedaż mutacji cyfrowych odpowiednio na
poziomie: 6245 egz. − „Polityka” (rok wcześniej to było 1855 egz.) oraz „Tygodnik
Powszechny” − 1004 egz. (rok wcześniej żadnego egzemplarza) 473. Dla porównania,
w lipcu 2013 r. liderem sprzedaży wydań drukowanych tygodników opinii był
„Newsweek Polska”, który osiągnął wynik 131 337 egz., na drugim miejscu była
„Polityka”, z 129 915 egz. a na trzecim „Wprost” − z wynikiem 64 540 egz. (82 207
egz. osiągnął „Tygodnik Do Rzeczy”)474.
Poniżej przedstawię możliwości, jakie swoim czytelnikom oferują poszczególni
wydawcy prasowi w kwestii wydań elektronicznych.
Jednym z pierwszych wydawców prasy codziennej, który wprowadził na polski
rynek wydania elektroniczne w postaci e-wydań i mutacji cyfrowych, była Agora,
wydawca m.in. „Gazety Wyborczej”. Już w 2010 r. Agora przeprowadziła ogólnopolską
kampanię pod hasłem „Wyborcza do wyboru”, w której pokazywała czytelnikom, jak
dostosowuje się do czasów konwergencji. Poniżej layout wykorzystany w prasie i na
outdoorze.
472
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[dostęp: 1.10.2013 r.].
474
Pisma plotkarskie w czołówce najpopularniejszych tygodników w Polsce (top 65), Wirtualne Media,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pisma-plotkarskie-w-czolowce-najpopularniejszych-tygodnikoww-polsce-top−65 [dostęp: 1.10.2013 r.].
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Zdjęcie 1. Layout promujący wydania elektroniczne „Gazety Wyborczej”
Źródło: G. Piechota, Ad campaigns: how newspapers go beyond print, Forum 4 Editors,
http://forum4editors.com/2010/07/ad-campaigns-how-newspapers-go-beyond-print/ [dostęp:
1.10.2013 r.].

„Gazeta Wyborcza” oprócz wersji drukowanej dostępna jest w wersji na iPada, na
tablety Samsung, czytniki, na urządzenia z systemem Windows 8, w formie e-wydania,
a więc można ją czytać prawie na każdym urządzeniu mobilnym na smartfonach,
tabletach, czytnikach oraz na ekranie komputera475. „Gazeta Wyborcza”, podobnie jak
i wszystkie media Agory, uczestniczy w projekcie Piano Media, umożliwiającym
wykupywanie płatnych treści w łączonych pakietach. W październiku 2013 r. ruszyła
natomiast kampania promocyjna (z wykorzystaniem mediów Agory, tj. prasy, radia
outdooru) aplikacji mobilnej Gazeta.pl Live, czyli przeznaczonej dla użytkowników
telefonów z Androidem i umożliwiającej przeglądanie codziennych relacji na żywo i ze
strumieniem wiadomości, który aktualizuje się automatycznie. Użytkownicy aplikacji
otrzymują też powiadomienia push, wysyłane przez redakcję zawsze wtedy, gdy dzieje
się coś ważnego. W aplikacji oferowane są informacje z portalu Gazeta.pl z takich
obszarów, jak biznes, kultura, rozrywka, styl życia, a także wiadomości lokalne476.

475

Strona sprzedażowa „Gazety Wyborczej”, http://wyborcza.pl/0,129346.html [dostęp: 1.10.2013 r.].
Ł. Szewczyk, Strumień wiadomości na żywo w aplikacji Gazeta.pl Live na Androida, Media2.pl,
http://media2.pl/internet/103805-Strumien-wiadomosci-na-zywo-w-aplikacji-Gazeta.pl-Live-naAndroida.html [dostęp: 4.10.2013 r.].
476
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Zdjęcie 2. Layout promujący aplikację Gazeta.pl Live

Źródło: http://media2.pl/internet/103805-Strumien-wiadomosci-na-zywo-w-aplikacji-Gazeta.pl-Live-naAndroida.html [dostęp: 4.10.2013 r.].

Dziennik „Rzeczpospolita” oprócz wydania drukowanego oferowany jest w formie
e-wydań (w pakietach) i e-booków w wersji na tablety i komputery477. Także dwa
codzienne tabloidy od niedawna można czytać w wydaniach elektronicznych. „Super
Express”, podobnie jak media Agory, uczestniczy w projekcie Piano Media478.
Natomiast wydawca dziennika „Fakt” dopiero od niedawna, bo od sierpnia 2013 r.,
umożliwił czytelnikom pobieranie wersji e-wydania na tablet (na iPady, jak
i w systemie Android)479.
Piano Media to system, który rozpoczął swoją działalność w Polsce we wrześniu
2012 r.480. W projekcie biorą udział 42 portale internetowe, należące do siedmiu
polskich wydawców − Agory, Mediów Regionalnych, Muratora, Polskapresse oraz
Polskiego Radia. System Piano to jedna z nielicznych usług na polskim rynku
umożliwiających za jedną opłatą korzystanie z internetowych treści zamkniętych za
paywallem. Klienci mogą wykupić za pośrednictwem Piano ryczałtowy miesięczny
dostęp do treści za 19,90 zł, prenumerata roczna kosztuje 199 zł. Tomas Bella, szef
Piano Media, ujawnił, że „Obecnie we wszystkich krajach, w których wprowadzono
projekt Piano, czyli w Polsce, Słowenii oraz na Słowacji, mamy łącznie około 120
477

Strona sprzedażowa „Rzeczpospolitej”, http://www.rp.pl/serwisy [dostęp: 4.10.2013 r.].
Strona sprzedażowa dziennika „Super Express”, http://ewydanie.se.pl/ [dostęp: 4.10.2013 r.].
479
Strona sprzedażowa dziennika „Fakt”, http://www.fakt.pl/Fakt-na-tablecie-jesttanszy,artykuly,223515,1.html [dostęp: 4.10.2013 r.].
480
P. Pallus, Piano Media: wydawcy są zadowoleni ze współpracy, powstanie agregat treści,
Wirtualemedia, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/piano-media-wydawcy-sa-zadowoleni-zewspolpracy-powstanie-agregat-tresci [dostęp: 4.10.2013 r.].
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tysięcy użytkowników i na razie tylko takimi danymi dysponujemy. Mamy
świadomość, że projekt Piano zawsze będzie projektem niszowym, dlatego dla nas
całkowicie akceptowalne jest, że proces pozyskiwania klientów będzie długofalowy
i może potrwać nawet kilka lat481.
Pierwszym tygodnikiem, który zaproponował swoim czytelnikom wersje
elektroniczne, była „Polityka”. Polityka Spółdzielnia Pracy, wydawca tygodnika już
w kwietniu 2012 r. uruchomiła Politykę Cyfrową − aplikację służącą do czytania
bieżących i archiwalnych wydań „Polityki” na komputerach, smartfonach i tabletach.
Polityka Cyfrowa oprócz dostępu do bieżącego wydania pisma − umożliwia także
korzystanie z AudioPolityki, zawierającej 10 artykułów w postaci plików mp3,
archiwum tekstowego tygodnika (zbiór ponad 40 tys. artykułów od 2000 r.) oraz
aktualnych i archiwalnych wydawnictw specjalnych pisma482. Polityka Cyfrowa
funkcjonuje na zasadzie prenumeraty, w tym także w modelu prenumeraty
autoodnawialnej. Rozwój Polityki Cyfrowej umożliwia lekturę pełnych wydań
„Polityki” za pomocą wszystkich najpopularniejszych formatów: PDF, EPUB, MOBI
oraz MP3. „Polityka” na iPady w ciągu 5 miesięcy 2013 r. sprzedała 3,3 tys. wydań.
„Polityka” jest też jedynym polskim tygodnikiem opinii dostępnym do platformie
dystrybucyjnej

Amazona.

Średnia

sprzedaż

pisma

na

Kindle

w okresie

styczeń−czerwiec 2013 r. wynosiła ponad 3,1 tys. egz. „Polityka” we wrześniu 2013 r.
miała przeszło 76 tys. fanów na Facebooku (najwięcej spośród wszystkich tygodników
opinii w Polsace) oraz 17 tys. obserwujących profil na Twitterze483.

481

K. Lisowski, Tomas Bella: Chcemy wprowadzić bardziej mierzalny system płatności Piano, Wirtualne
Media, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tomas-bella-chcemy-wprowadzic-bardziej-mierzalnysystem-platnosci-piano [dostęp: 4.10.2013 r.].
482
P. Pallus, Rusza Polityka Cyfrowa, 15 zł za miesiąc korzystania, Wirtualne Media,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rusza-polityka-cyfrowa−15-zl-za-miesiac-korzystania [dostęp:
4.10.2013 r.].
483
Jakość zawsze w cenie, Raport specjalny − Wydawcy 2013, Media i Marketing Polska, wrzesień 2013,
s. 52.
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Zdjęcie 3. Layout promujący Politykę Cyfrową

Źródło: strona sprzedażowa tygodnika „Polityka”,
http://www.polityka.pl/pelnewydanie/stronasprzedazowa/ [dostęp: 4.10.2013 r.]

Warto także podkreślić, że „Polityka”, jako jedyne jak na razie wydawnictwo,
podjęła się projektu unikatowego jak na rynek polski, a mianowicie powołania centrum
analitycznego − Polityka Insight. Zostało ono uruchomione pod koniec kwietnia 2013 r.
Centrum analityczne przygotowuje codzienny płatny serwis internetowy z analizami
politycznymi i gospodarczymi w wersji polskiej i angielskiej oraz buduje powiązaną
z nim bazę wiedzy i archiwum analiz. Polityka Insight oferuje trzy produkty. Pierwszy
z nich to PI Briefing − poranny przegląd i zapowiedź najważniejszych wydarzeń
w polityce i gospodarce, a także przegląd prasy i rubryka personalia o zmianach
kadrowych w biznesie i administracji. PI Agenda to codzienny zestaw kilku (od 5 do 7)
analiz na wybrane tematy. Z kolei w ramach PI Badania raz w miesiącu udostępniany
jest raport na wybrany temat, a co kwartał publikowana jest prognoza ekonomiczna.
W tym serwisie pojawiają się też dossiers dotyczące aktualnych wydarzeń. Materiały do
serwisu Polityka Insight przygotowuje niezależny od redakcji „Polityki” zespół,
stworzony w zdecydowanej większości z analityków: ekonomistów, prawników
i socjologów

z doświadczeniem

w administracji

i biznesie.

Projektem

kieruje

Wawrzyniec Smoczyński − jednocześnie kierownik działu zagranicznego „Polityki”,
autor publikacji o polityce państw europejskich i makroekonomii, laureat licznych
nagród, m.in. im. Andrzeja Woyciechowskiego i Grand Press. Poza nim w zespole jest
dwóch dziennikarzy − jego zastępca Łukasz Lipiński (ostatnio w „Gazecie Wyborczej”)
oraz Wojciech Szacki, zajmujący się analizą polityczną (także dotąd związany
z „Gazetą Wyborczą”). Serwis Polityki Insight kierowany jest do odbiorców
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instytucjonalnych, m.in. z administracji rządowej i samorządowej, dyplomacji, firm
prywatnych, kancelarii prawnych czy podatkowych484. We wrześniu 2013 r., czyli po 5
miesiącach funkcjonowania centrum analitycznego, ma ono już prawie 100 klientów485.
Polityka Insight jest tworem unikatowym na polskim rynku medialnym ze względu na
wykorzystanie przez istniejący tytuł marki i zasobów ludzkich. Jerzy Baczyński, prezes
Polityki i redaktor naczelny tygodnika, przyznaje: „O Polityce Insight nie myślimy jako
o nowej redakcji. To projekt postmedialny, który wyprzedza czas”486. Na temat Polityki
Insight będzie mowa w części III pracy, jest ona bowiem jednym z przedmiotów
rozmów z dziennikarzami w kontekście przyszłości zawodu dziennikarza.
Tygodnik „Newsweek Polska” dostępny jest w formie e-wydania i mutacji
cyfrowych na iPady i iPhony oraz urządzania z systemem Android487. Wszystkie te
wydania mają zaszyte tzw. pseudo-audiobook (część tekstu można odsłuchać).
Tygodnik „Wprost” jest przygotowywany w formie e-wydań na iPady i iPhony oraz
na urządzenia obsługiwane przez system Android488.
Ciekawe z punktu widzenia modelu biznesowego jest to, że wszystkie tygodniki
wydawnictwa Bauer nie mają wydań elektronicznych. Funkcjonują jako wydania
drukowane, a ich niektóre treści są wykorzystywane przez portal Interia.pl.
Natomiast pisma lifestyle’owe dla kobiet z półki premium, takie jak „Twój Styl”
czy „Elle”, zamiast wydań elektronicznych (e-wydań czy mutacji cyfrowych) mają
luksusowe serwisy dla kobiet. W 2009 r. Interia.pl uruchomiła serwis Styl.pl. Witryna
zawiera teksty z kobiecych i poradnikowych czasopism wydawnictwa Bauer, własne
radio internetowe oraz opcje społecznościowe. Styl.pl opiera się na wywiadach
i artykułach pochodzących z czasopism wydawnictwa Bauer o charakterze kobiecym
(m.in. „Twój Styl”, „Pani”, „Show”) i poradnikowym („Kobieta i Życie” oraz „Świat
Kobiety”). Ponadto na stronie zamieszczane są teksty przygotowywane przez
dziennikarzy tego portalu, a także felietony znanych osób, m.in.: Paula Coelha, Agaty
Passent, Joanny Brodzik, Janusza L. Wiśniewskiego i Krystyny Kofty. W witrynie

484

P. Pallus, Rusza Polityka Insight − płatny serwis z analizami, Wirtualne Media,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rusza-polityka-insight-platny-serwis-z-analizami [dostęp:
4.10.2013 r.].
485
Jakość zawsze w cenie, Raport specjalny − Wydawcy 2013, Media i Marketing Polska, wrzesień 2013,
s. 52.
486
J. Fusiecki, Zakład z Polską, „Press” 2013, nr 6, http://www.press.pl/platny-dostep/miesiecznikpress/pokaz/2863,Zaklad-z-Polska [dostęp: 4.10.2013 r.].
487
Strona sprzedażowa tygodnika „Newsweek Polska”, http://www.newsweek.pl/wydania/1487 [dostęp:
4.10.2013 r.].
488
Strona sprzedażowa tygodnika „Wprost”, http://ewydanie.wprost.pl [dostęp: 4.10.2013 r.].

- 159 -

znajdują się m.in. działy tematyczne dla singielek, wielbicielek samochodów, kobiet
dojrzałych i mam489. Konkurencyjny serwis Elle.pl wystartował dopiero 1 września
2012 r. i jest ściśle związany tematycznie z polskim wydaniem miesięcznika „Elle”490.
Niestety

pomimo

dużego

wzrostu

w ostatnim

roku

sprzedaży

wydań

elektronicznych − zarówno dzienników, jak i tygodników − mamy w Polsce
do czynienia ze zjawiskiem braku rentowności wydań elektronicznych. Ciągle
największe przychody generują wydania drukowane. Jest to związane z dwoma
zagadnieniami.

Po

pierwsze,

duża

różnica

w wartości

reklamy

w wydaniu

elektronicznym i prasie drukowanej. Po drugie, Polacy nie są jeszcze przyzwyczajeni do
płacenia za treści w internecie. Zagadnienie to omówiono bardzo szeroko w części III
niniejszej

pracy,

jest

ono

bowiem

jednym

z głównych

tematów

rozmów

z dziennikarzami.

5.2.2. Radio
Dla radia, podobnie jak dla prasy, kierunkiem rozwoju jest sieć i budowanie
struktur i przedstawianie nowych produktów w internecie. Radia tworzą serwisy
internetowe, które są przedłużeniem ich programów radiowych. To właśnie na portalach
słuchacze mogą obejrzeć materiały video, zdjęcia oraz pogłębione teksty dotyczące
tematów poruszanych na antenie. Poniżej przedstawiony zostanie krótki przegląd
konwergentnych usług przygotowanych przez rozgłośnie radiowe.
W najbardziej komfortowej sytuacji jest radio RMF FM, działa bowiem w ramach
dużej grupy medialnej, jaką jest Grupa Bauer. Równolegle do informacji ukazujących
się w radiu RMF FM działa portal informacyjny RMF24.pl. Serwis ten jest
uaktualniany kilka razy w ciągu doby i ma charakter newsowy. Obok najważniejszych
informacji

dnia

umieszczono

player

z możliwością

odsłuchania

najnowszego

antenowego wydania serwisu informacyjnego. Na stronie można także odsłuchać inne
programy informacyjne RMF FM. W serwisie są także opinie i komentarze, w tym
felietony i blogi znanych polityków, publicystów i młodych naukowców. W czerwcu
489

Rusza Styl.pl − serwis z tekstami z kobiecych pism Bauera, Wirtualne Media,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rusza-styl-pl-serwis-z-tekstami-z-kobiecych-pism-bauera [dostęp:
4.10.2013 r.].
490
Ł. Szewczyk, Rusza nowy portal dla kobiet Elle.pl, Media2.pl, http://media2.pl/internet/95509-Ruszanowy-portal-dla-kobiet-Elle.pl.html [dostęp: 4.10.2013 r.].
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2013 r. RMF24.pl zanotował 787 tys. użytkowników i 5,67 mln odsłon (według
Megapanelu PBI/Gemius)491. Kolejnym portalem funkcjonującym przy radiu RMF FM
jest serwis RMFon.pl − w którym oprócz słuchania rozgłośni z Grupy RMF
i tematycznych stacji internetowych można przeglądać informacje i materiały o muzyce.
W maju 2013 r. był on liderem wśród badanych 36 polskich stron internetowych,
a przeciętny użytkownik korzystał z niego w analizowanym miesiącu przez prawie
23 godziny492. W symbiozie tej uczestniczy także Interia.pl, która wykorzystuje niektóre
informacje z portalu rmf24.pl na swoich stronach.
Serwis internetowy Radia Zet − radiozet.pl ma charakter wizerunkowy, a nie
informacyjny. Wiąże się to z reorganizacją i zwolnieniami, jakie w ostatnim czasie
dotknęły tę rozgłośnię. W tej chwili informacje na stronę internetową przygotowują
redaktorzy wydań, czytający wiadomości na antenie stacji, a nie redaktorzy online.
Dlatego też wiadomości na stronie radiozet.pl w dni powszednie są aktualizowane tylko
do ok. godz. 20.00, a w weekendy aktualnych newsów w serwisie nie ma wcale493.
Radio Zet intensywnie szuka możliwości współpracy z producentami urządzeń
mobilnych. W październiku 2013 udostępniło swoją aplikację dla telewizorów Smart
TV oraz wybranych laptopów firmy Toshiba. Użytkownicy usług Toshiba Places oraz
Toshiba Cloud TV mają możliwość słuchania stacji online oraz dostęp do wybranych,
wcześniej wyemitowanych programów (m.in. Gość Radia ZET, Świat według
blondynki, Dzień Dobry Bardzo) oraz kilkudziesięciu tematycznych kanałów
muzycznych494. W maju 2013 r. serwis radiozet.pl miał 390 tys. użytkowników
i 4,1 mln odsłon (według Megapanelu PBI/Gemius)495.
Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, właściciel m.in. Radia Eska, stworzył
natomiast platformę muzyki online − eskago.pl. Można na niej słuchać Radia Eska,
Eska Rock, WaWa, Plus, Vox oraz kilkudziesięciu internetowych kanałów radiowych
491

P. Pallus, RMF24.pl w nowej odsłonie, Wirtualne Media,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rmf24-pl-w-nowej-odslonie [dostęp: 4.10.2013 r.].
492
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i telewizyjnych − Eska TV i Eska Party TV496. W maju 2013 r. serwis zanotował
622 tys. użytkowników i 6,8 mln odsłon, co dało mu dobre, 4. miejsce w badaniu
przeprowadzonym na 36 czołowych stronach internetowych497.
Wszystkie rozgłośnie radiowe należące do Agory mają swoje strony internetowe.
Radio TOK FM prowadzi portal opinii www.tokfm.pl, który ma charakter newsowy.
Znajdują się także na nim blogi, m.in. Instytutu Obywatelskiego, Adama Szejnfelda czy
prof. Andrzeja Jaczewskiego. Serwisy internetowe mają Roxy FM na www.roxy.tuba.pl
oraz Radio Złote Przeboje (www.zloteprzeboje.tuba.pl). Dużą popularnością wśród
internautów cieszy się Tuba.pl, portal poświęcony muzyce i scenie muzycznej oraz
udostępniający wszystkie rozgłośnie radiowe Agory. Jest on dostępny przez specjalne
aplikacje na iPhony, urządzenia obsługujące system Android, a także w telewizorach
Philips Smart TV. W maju 2013 r. miał on 290 tys. użytkowników i 4,2 mln odsłon498.
Nadawca publiczny − Polskie Radio SA także oprócz usług związanych
z radiofonią prowadzi serwisy internetowe dedykowane każdej ze swoich anten.
Witryna poświęcona Jedynce ma charakter newsowy i znajdują się na niej najświeższe
informacje wzbogacone o materiały video i zdjęcia. Witryna polskieradio.pl w maju
2013 r. miała 1 mln 306 tys. użytkowników i aż 13,6 mln odsłon.
Podsumowując temat konwergencji usług w kontekście radiofonii, warto zauważyć,
że radio straciło homogeniczność − nie jest już tylko radiem i daje swoim słuchaczom
dużo większe możliwości niż tylko słuchania audycji. Przez strony internetowe oraz
portale z pogłębionymi materiałami w formie video, zdjęć czy tekstu oraz radiem
internetowym są zupełnie nowym multimedialnym medium. Medium, które − jak widać
po wynikach badaniach dotyczącego spędzania wolnego czasu przez internautów −
znakomicie odnajduje się w dobie konwergencji.

5.2.3. Telewizja
Telewizja przez to, że jest medium stosunkowo młodym i ma najwięcej punktów
wspólnych z internetem, jest w zdecydowanie uprzywilejowanej sytuacji w walce
o uwagę odbiorcy czasów konwergencji. Niemniej jednak stacje telewizyjne
dostosowują swoje usługi do nowych czasów przez rozbudowę portali internetowych
z materiałami tekstowymi, zdjęciami czy video oraz udoskonalają możliwości odbioru
496

Ibidem.
Ibidem.
498
Ibidem.
497

- 162 -

swoich programów w ramach usługi VOD, zarówno w komputerze, jak i na
urządzeniach mobilnych.
Strategia Telewizji Polsat polega na położeniu nacisku na kwestię dystrybucji −
rozszerzenie zasięgu i multiplikację kanałów dotarcia ze swoimi produkcjami przez
internet i urządzenia mobilne. Związane jest to naturalnie z możliwościami Grupy
Polsat, w skład której wchodzi telekom Polkomtel oraz sieć nowej generacji LTE.
Dlatego też serwis Ipla.tv, na którym znajdują się seriale, serwisy informacyjne i inne
treści wyprodukowane w większości przez Grupę Polsat, można oglądać zarówno na
komputerze, jak i na smartfonach i tabletach w ramach sieci komórkowej Plus. Serwis
Ipla udostępnia dzięki Plusowi 7 kanałów sportowych live, 15 kanałów telewizji online,
możliwość nielimitowanego pobierania materiałów na telefon i tablet oraz korzystania
z nich w trybie offline. Wszystkie treści są dostępne w jakości HD i bez reklam499.
Materiały Polsatu można też oglądać za pomocą usługi Mobilna TV, oferowanej
abonentom Cyfrowego Polsatu. Dzięki niej widzowie Polsatu mogą oglądać wszystkie
programy stacji na smartfonie, tablecie, komputerze stacjonarnym lub laptopie (po
zakupie specjalnego dekodera)500.
Same strony internetowe − zarówno telewizji Polsat (www.polsat.pl), jak i kanałów
tematycznych (np. www.polsatnews.pl) − mają charakter wyłącznie wizerunkowoproduktowy. Prezentowane są na nich jedynie informacje o stacji, dziennikarzach oraz
o ofercie programowej. Jest to rozwiązanie nietypowe, obydwie bowiem stacje
informacyjne w Polsce oraz większość stacji na świecie wraz z kanałem tematycznym
o profilu informacyjnym prowadzi portal newsowy.
Inną strategię biznesową przyjęła Grupa TVN, która rozwija się multimedialnie nie
tylko przez dystrybucję, ale także przez jakościowe rozszerzenie swoich produktów
internetowych. Główna strona stacji TVN − www.tvn.pl, ma podobnie jak Polsat
charakter wizerunkowo-produktowy (opisy programów i charakterystyka stacji). Na
początku października 2013 r. ruszył nowy portal flagowego programu stacji TVN −
Faktów (www.fakty.tvn.pl) z dodatkowymi materiałami i komentarzami. Pojawił się
w nim obszerny dział Opinie, w którym znajdą się komentarze i felietony dziennikarzy
Faktów. W portalu oglądać można wydania „Faktów”, a także materiały przygotowane
499
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wyłącznie na potrzeby internetu. Serwis wykorzystywany też jest do pokazywania
dodatkowych relacji ze świata, które nie trafiają do programu telewizyjnego (z uwagi na
fakt, że informacje zagraniczne nie cieszą się taką popularnością wśród widowni
telewizyjnej, jak doniesienia z kraju). Na stronie www.fakty.tvn.pl znajdują się też
sondy, a użytkownicy mogą tworzyć własne memy polityczne. Redakcja Faktów jest też
bardzo aktywna na polu mediów społecznościowych. Uruchomiony we wrześniu 2012
r. fanpage programu na Facebooku miał we wrześniu 2013 r. już ponad 62 tys. fanów
(najwięcej spośród wszystkich programów informacyjnych w internecie − dla
porównania „Wiadomości” TVP1 miały w tym czasie 9,4 tys. fanów a „Wydarzenia”
Polsatu − 520 fanów501). Poza tym na Facebooku funkcjonuje 13 specjalnych profili
reporterów „Faktów”. Redakcja organizuje także wirtualne spotkania z reporterami na
Google Plus. Serwis ma swój profil także na Instagramie oraz na Twitterze. Strona
wykonana została w technologii responsive web design, co oznacza, że automatycznie
dopasowywać się będzie do każdego urządzenia − komputerów stacjonarnych,
laptopów, tabletów oraz smartfonów. Aplikacje dostępne są w wersjach na urządzenia
z Windows Phone OS oraz na smartfony i tablety firmy Apple i na urządzenia
z systemem Android502.
Poza stroną poświęconą „Faktom” bardzo nowoczesny jest portal całego kanału
TVN24 − www.tvn24.pl. Ma on charakter wybitnie newsowy, a główna strona jest
aktualizowana co 5 minut. Oprócz najważniejszych informacji z Polski, znajdują się
tam informacje sportowe, biznesowe i gospodarcze, kulturalne oraz międzynarodowe.
Innowacyjny jest też uruchomiony w sierpniu 2010 r. serwis reporterski Kontakt 24
(www.kontakt24.tvn24.pl). Serwis ten powstał na bazie uruchomionej w 2008 r.
pionierskiej na polskim rynku medialnym platformy Kontakt TVN 24, na którą
zainteresowani mogą przesyłać informacje oraz zrobione przez siebie filmy i zdjęcia.
Serwis Kontakt 24 umożliwia użytkownikom stworzenie własnej strony, na której mogą
oni umieszczać swoje artykuły, materiały wideo czy fotografie. Konta użytkowników
funkcjonują w zakładce Reporterzy 24 (tak nazywani są dziennikarze obywatelscy
współpracujący z serwisem). Najciekawsze i najważniejsze materiały z poszczególnych
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kont prezentowane są w zakładce Informacje. Ich wyboru po selekcji dokonuje zespół
redakcyjny serwisu503.
Dodatkowo wszystkie produkcje Grupy TVN widzowie mogą oglądać na portalu
Player (www.player.pl). Portal ten ruszył w sierpniu 2011 r jako TVN Player., a na
początku września 2013 r. przeszedł znaczący lifting, polegający m.in. na możliwości
założenia własnego konta, zmodyfikowano wyszukiwarkę oraz zmieniono szatę
graficzną504. W lutym 2014 r. TVN Player zmienił nazwę na Player (player.pl)
i poszerzył ofertę o treści innych nadawców, jak Sony Pictures, Kino Polska TV czy
Warner Bros505.
Telewizja Polska próbuje łączyć rozwiązania dystrybucyjne Grupy Polsat
z innowacyjnością i jakością materiałów Grupy TVN. Główna witryna internetowa
nadawcy publicznego TVP (www.tvp.pl), podobnie jak główne strony TVN-u i Polsatu,
to strona wyłącznie wizerunkowa i produktowa. Znajdują się na niej opisy
i rekomendacje programów oraz informacje o poszczególnych antenach Telewizji
Polskiej. Charakter newsowy ma natomiast serwis kanału tematycznego TVP − TVP
Info (www.tvp.info). Jest to portal interaktywny uruchomiony w 2008 r., na którym
prezentowane są informacje podzielone na osiem kategorii: Kraj, Świat, Sport, Biznes,
Kultura, Wiedza, Ludzie i Rozmaitości506. Na stronie publikowane są zarówno
komunikaty agencyjne, jak i własne teksty dziennikarzy portalu, które zobaczyć można
w dziale Info Extra. W serwisie można obejrzeć także wszystkie programy
informacyjne TVP: „Serwisy Info”, „Wiadomości”, „Panoramę” i „Teleexpress”.
Serwis posiada także zakładkę Twoje Info (www.tvp.info/twoje-info), gdzie znajdują
się materiały przysłane przez internautów. Większość programów wyprodukowanych
przez TVP jest dostępnych na stronie www.vod.tvp.pl.
W kwietniu 2012 r. TVP udostępniła aplikację mobilną TVP.pl. Daje ona dostęp
użytkownikom smartfonów i tabletów do informacji przygotowanych przez redakcję
TVP oraz do programów, seriali i filmów pokazywanych na jej antenach. Użytkownicy
w zakładce Informacje znajdą wiadomości z kraju, świata, regionów, biznesu, a także te
503

P. Pallus, TVN ruszyła z serwisem reporterskim Kontakt 24, Wirtualne Media,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tvn-ruszyla-z-serwisem-reporterskim-kontakt−24 [dostęp:
10.10.2013 r.].
504
P. Pallus, Nowa odsłona TVN Playera z logowaniem, Wirtualne Media,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nowa-odslona-tvn-playera-z-logowaniem [dostęp: 10.10.2013 r.].
505
P. Pallus, TVN Player zmienia się w Player. Będzie kontent spoza TVN i płatne treści, Wirtualne
Media, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tvn-player-zmienia-sie-w-player-bedzie-kontent-spoza-tvni-platne-tresci [dostęp: 25.02.2014 r.].
506
P. Pallus, Ruszył internetowy serwis TVP Info, Wirtualne Media [dostęp: 10.10.2013 r.].

- 165 -

dotyczące rozrywki i kultury. Z kolei zakładka VOD daje możliwość bezpłatnego
oglądania

seriali,

filmów

dokumentalnych,

programów

publicystycznych,

lifestyle’owych oraz pozycji dla dzieci z oferty TVP. Aplikacja jest darmowa i dostępna
w wersjach na urządzenia z systemami iOS (iPhone, iPad) oraz Android507.
Co warte odnotowania, Telewizja Polska jako pierwsza telewizja ogólnopolska
uruchomiła telewizję hybrydową (telewizję 3G), tj. telewizję łączącą tradycyjne treści
telewizyjne z usługami dostępnymi przy użyciu internetu (wcześniej telewizję
hybrydową uruchomiła Eska TV). Umożliwia ona, w trakcie oglądania programu,
równoczesne korzystanie ze związanych z nim treści internetowych. Aby korzystać
z telewizji hybrydowej, trzeba telewizor z funkcjonalnością HbbTV podłączyć do
internetu. W grudniu 2012 r. Telewizja Polska uruchomiła aplikację główną platformy
hybrydowej TVP oraz aplikację dedykowaną Teatrowi Telewizji. Aplikacja główna
zawiera linki do aplikacji poszczególnych programów oraz do aplikacji komercyjnych
budowanych na zlecenie klientów TVP. Telewizja Polska oferuje dostęp do telewizji
hybrydowej na wszystkich jej kanałach nadawanych w ramach naziemnej telewizji
cyfrowej508. W styczniu 2013 r. TVP w uruchomiła nową aplikację telewizji
hybrydowej dotyczącą Teatru Telewizji509, a w marcu serwisy związane z programami
informacyjnymi: „Wiadomościami”, „Panoramą” i „Teleexpressem”510. Natomiast
w czerwcu 2013 r. po raz pierwszy widzowie mogli oglądać Krajowy Festiwal Piosenki
Polskiej Opole na aplikacji platformy hybrydowej. W maju 2013 r. serwisy HbbTV
Telewizji Polskiej odwiedziło prawie 100 tys. użytkowników511.
Wśród serwisów internetowych wszystkich stacji telewizyjnych zdecydowanie
najczęściej odwiedzane przez internautów są serwisy Grupy TVN i Grupy Polsat.
Zgodnie z wynikami danych Megapanelu PBI/Gemius za lipiec 2013 r. portale Grupy
TVN odwiedziło 4,4 mln użytkowników a Grupy Cyfrowego Polsatu − 5,2 mln
507
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internautów (real users)512. Serwisy obsługiwane przez TVP w ogóle nie znalazły się
w tym zestawieniu.
W zestawieniu najpopularniejszych witryn tematycznych w Polsce (lipiec 2013 −
Megapanel PBI/Gemius) najlepszą pozycję wśród portali prowadzonych przez stacje
telewizyjne uzyskały serwisy informacyjne i publicystyczne Grupy TVP (pozycja 7.)
z wynikiem 3,2 mln użytkowników513.
Serwisy Grupy TVN najlepiej sobie radzą także w badaniach portali z materiałami
wideo.

W badaniu

36

najpopularniejszych

serwisów

internetowych,

które

przeprowadzono w maju 2013 r. wśród serwisów z materiałami wideo, zdecydowanie
najlepiej wypadał TVN Player z materiałami Grupy TVN, na którym użytkownicy
spędzali średnio z ok. 9,5 godziny miesięcznie (1,5 mln real users, a także 60,6 mln
odsłon, 582 tys. odsłon mobilnych). W serwisie Ipla, poświęconym produkcjom grupy
Polsat, użytkownicy spędzali zaś ok. 3,5 godziny (1,1 mln real users, 29,2 mln odsłon,
520 tys. odsłon mobilnych). Zdecydowanie najmniej real users i odsłon oraz najkrótszy
czas na użytkownika zanotowały dział VOD serwisu TVP.pl (546 tys. real users,
7,2 mln odsłon, 176 tys. odsłon mobilnych oraz 31 minut miesięczne na każdego
użytkownika)514.
W kontekście konwergencji usług warto też zasygnalizować starania telewizji
kablowych o przekonanie do swojej oferty jak największej liczby klientów, szczególnie
w czasach cyfrowej telewizji naziemnej. W 2014 r. sieć kablowa UPC planuje
wprowadzić do Polski platformę Horizon, a także uruchomić usługę WiFi for
all. Multimedialna platforma Horizon będzie umożliwiała abonentom oglądanie treści
na wielu urządzeniach − telewizorze, komputerze, tablecie czy smartfonie. Klienci
otrzymają też nowe dekodery z interaktywnymi funkcjonalnościami i możliwością
nagrywania do czterech programów naraz. Natomiast usługa WiFi for all polegać będzie
na tym, że każdy abonent będzie mógł korzystać z internetu dostarczanego przez
routery WIFI stojące u pozostałych klientów UPC w Polsce i na świecie (to łącznie
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25 mln gospodarstw domowych). Aby korzystać z usługi trzeba się będzie zgodzić na
udostępnienie swojego routera innym abonentom UPC515.
Podsumowując konwergencję usług telewizji, nasuwa się kilka wniosków. Po
pierwsze telewizja w dobie konwergencji

proponuje użytkownikom

internetu

najbardziej atrakcyjne treści. Oprócz tekstów i materiałów audio są to pliki video
wyprodukowane na wysokim poziomie. Wynika to z faktu, że wszystkie pozostałe
media, tj. prasa i radio, muszą wytworzyć do internetu dodatkowe materiały, co
wymaga zaplecza technicznego i zasobów ludzkich (oprócz pierwotnych tekstów bądź
materiałów audio). W przypadku telewizji proces skonwergowania treści do internetu
jest dużo prostszy − wystarczy przeformatować materiały telewizyjne do wymagań
internetu. Po drugie, usługi konwergentnej telewizji cieszą się zdecydowanie większym
zainteresowaniem odbiorców niż konwergentne formy radia czy prasy. Wynika to
z faktu, że są one dużo prostsze w odbiorze (niż skonwergowane radio lub prasa) oraz
są mocno promowane, na zasadach cross promocji, w telewizji, która ma masowy
zasięg. Po trzecie, widocznym trendem w stacjach telewizyjnych jest oprócz rozwijania
dystrybucji (rozwój ilościowy) również rozwój jakościowy oferty internetowej − co
widać na przykładzie TVN i TVP (multimedialność na wysokim poziomie,
hybrydowość).

5.3. Czasy konwergencji a polityka komunikacyjna i medialna
realizowana przez podmioty państwowe
W poniższym rozdziale opisana zostanie w dużym skrócie polityka komunikacyjna
realizowana przez podmioty państwowe w warunkach polskich. Celem autorki jest
przedstawienie warunków prawno-gospodarczych, w jakich funkcjonują podmioty na
polskim rynku medialnym oraz poruszenie kwestii dostosowania przepisów prawnych
do warunków czasów konwergencji.
Obecnie nadrzędnym celem korporacji medialnych jest rozwój w kierunku
multimedialnych przedsiębiorstw. Dlatego też w ostatnich latach jesteśmy świadkami
głębokich przeobrażeń strukturalnych i organizacyjnych wielu firm z branży medialnej
(m.in. fuzji, przejęć i łączenia się przedsiębiorstw). Takie nowe podmioty medialne,
których domeną jest bardzo szybki rozwój w celu wyprzedzenia konkurencji oraz
515
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dostosowania się do potrzeb odbiorców, funkcjonują w wybitnie niesprzyjającym
otoczeniu prawnym. Podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce są:
archaiczna ustawa o prawie prasowym oraz ustawa o radiofonii i telewizji. Ustawa
o prawie prasowym, która liczy sobie prawie 30 lat, nijak nie znajduje odniesienia do
prasy

doby

konwergencji,

np.

w kwestii

wydań

elektronicznych

czy

też

multiplatformowej dystrybucji. Mało adekwatne są także zapisy dotyczące zawodu
dziennikarza, co było omówione w rozdziale I niniejszej pracy. Ustawa o radiofonii
i telewizji również nie nadąża za rozwojem nowoczesnych mediów elektronicznych,
pomimo licznych jej nowelizacji. Nakłada obowiązek rejestracji odbiorników
radiowych i telewizyjnych, podczas gdy przeciętny obywatel może korzystać z mediów
przy pomocy m.in. tabletów, smartfonów, komputerów. Już w 2003 r. powstał ekspercki
projekt tzw. Zielonej Księgi, czyli dokument pt. Założenia nowej ustawy o mediach
elektronicznych oraz nowelizacji innych ustaw. Była to strategia kompleksowych
rozwiązań dla sektora radiowo-telewizyjnego, dostosowujących działalność organów
regulacyjnych i podmiotów rynkowych do całości uregulowań prawnych występujących
w Unii Europejskiej, opracowana przez trzech wybitnych ekspertów rynku medialnego
Tadeusza Kowalskiego, Bohdana Junga oraz Karola Jakubowicza516. Niestety zawarte
w niej kierunki rozwoju mediów w Polsce nie zostały należycie wykorzystane przez
główny organ sprawujący opiekę nad mediami − Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
Polski rząd w kwestiach związanych z cyfrowymi technologiami przekazu oraz
konwergencją mediów działa wyjątkowo opieszale. Dopiero w 2011 r.517 przyjął
uchwaloną 4 lata wcześniej, a mającą ogromne znaczenie dla rynku mediów Dyrektywę
22007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 11.12.2007 r.
zmieniającą dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących
wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej518. Tomasz Mielczarek − badacz
mediów z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach − uważa, że główną
516

K. Jakubowicz, B. Jung, T. Kowalski, Założenia nowej ustawy o mediach elektronicznych oraz
nowelizacji
innych
ustaw.
Studium
w ramach
PHARE
PL
2001/IB/OT01,
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/strategie/zielona_ksiega.pdf [dostęp:
15.10.2013 r.].
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Dz.U. Nr 85, poz. 459, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110850459 [dostęp: 15.10.2013
r.]. Ustawa obowiązywała do 31 grudnia 2013 r.
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15.10.2013 r.].

- 169 -

przeszkodą w procesie konwergencji polskich mediów jest mnogość konkurujących ze
sobą instytucji regulacyjnych. Różne bowiem aspekty funkcjonowania mediów
w Polsce znajdują się w kompetencji ośmiu różnych organów państwa. Na
Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji ciąży obowiązek cyfryzacji sygnału radiowotelewizyjnego oraz informatyzacja kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiada za budowanie społeczeństwa
informacyjnego. Ministerstwo Skarbu Państwa sprawuje nadzór właścicielski nad
mediami publicznymi. W obowiązki Ministerstwa Kultury wpisane jest dbanie
o cyfryzację zasobów bibliotecznych, muzealnych oraz filmowych. Regulacją mediów
elektronicznych oraz kontrolą nad nimi zajmują się Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. O codzienne interesy obywatela
w kwestii usług medialnych dba Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem
Mielczarka, każdy z tych organów ma własne priorytety i cele oraz często zupełnie
różne wizje mediów519. Niestety pomysły rozwiązania tych problemów poprzez
stworzenie

odpowiednika

brytyjskiego

regulatora

rynku

medialno-

telekomunikacyjnego, jakim jest Ofcom (Office of Communications)520, pozostają
jedynie w kręgu rozważań eksperckich i akademickich.
Warto też wspomnieć o tym, że Polska jako jedno z ostatnich państw europejskich
wyłączyła nadawanie sygnału analogowego i przeszła na nadawanie cyfrowe, co stało
się 23 lipca 2013 r. Cyfryzacja telewizji w naszym kraju znacząco może zmienić polski
rynek telewizyjny, ponieważ zwiększenie liczby kanałów dostępnych dla odbiorców
telewizji naziemnej wpływa mocno na spadek oglądalności (a co za tym idzie −
wpływów z reklam) czterech głównych kanałów, tj. TVP1, TVP2 oraz TVN i Polsat,
mających dotąd największy zasięg naziemny. Warto zaznaczyć, że w naziemnej
telewizji

analogowej

dostępnych

było

siedem

kanałów

ogólnopolskich

i ponadregionalnych (TVP1, TVP2, TVP Info, Polsat, TVN, TV4 i TV Puls).
W telewizji cyfrowej widzowie ze zwykłą anteną oglądać mogą oprócz nich także takie
stacje, jak: TVN7, TTV, Puls 2, TV6, ATM Rozrywka, Polsat Sport News, Eska TV,
Polo TV, TVP Polonia, TVP Kultura, TVP Rozrywka i TVP Historia. Wiosną 2014 r.
dołączyły do tej listy Telewizja Trwam, TVP ABC oraz − wybrane przez KRRiT −
kanał filmowy i edukacyjno-poznawczy: Fokus TV i Stopklatka TV. Jak można było się
spodziewać, wszystkie podmioty zagrożone spadkiem widzów przystąpiły do obrony
519
520

T. Mielczarek, Konwergencja polskich mediów…, op. cit., s. 76.
Strona OFCOM: http://www.ofcom.org.uk/ [dostęp: 15.10.2013 r.].
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statusu quo przez wzmożoną działalność public relations, reklamowo-promocyjną oraz
badania rynku i odbiorców. Dotyczy to zarówno czterech głównych stacji telewizyjnych
(TVP1, TVP2, TVN oraz Polsat), jak i sieci telewizji kablowych oraz platform
cyfrowych (Cyfrowy Polsat521 i nc+). Jak wynika z pierwszych badań dotyczących
telewizji cyfrowej, reakcja Polaków na nową ofertę telewizji naziemnej nie jest
entuzjastyczna. Z badań Nielsen Audience Measurement przeprowadzonych we
wrześniu 2013 r. wynika, że z naziemnej telewizji cyfrowej korzysta 28% gospodarstw
domowych w Polsce. Są to widzowie statystycznie biedniejsi od klientów płatnej
telewizji. Jednak codziennie spędzają przed ekranem kilkanaście minut dłużej niż
abonenci płatnych usług telewizyjnych522. Proces cyfryzacji unieważnił także wiele
starych prognoz i stereotypów. Przywiązaniu Polaków do telewizji nie przeszkadza
nawet wzrost zainteresowania internetem. Jak wyjaśnia dr Dominik Batorski, socjolog
z Uniwersytetu Warszawskiego, w artykule Edwina Bendyka: „Z badań najnowszej
Diagnozy Społecznej wynika, że zarówno internauci, jak i nieinternauci spędzają coraz
więcej czasu przed telewizorami. Ciągle też chętniej kupujemy nowe telewizory niż
komputery”523. Cyfryzacja telewizji cieszy też przewodniczącego KRRiT Jana
Dworaka: „Cyfryzacja telewizji naziemnej (…) sprzyja pluralizmowi mediów w Polsce
i w konsekwencji podniesie jakość debaty publicznej. Każdy, niezależnie od zasobności
portfela, zyskuje dostęp do różnych źródeł informacji, od TVN po Telewizję
Trwam”524.
Analogiczną sytuację zaobserwować można na rynku w kontekście cyfryzacji
publicznej radiofonii, która rozpoczęła się 1 października 2013 r.525. Cyfrowe radio na
razie nadaje w Warszawie i Katowicach oraz w najbliższych okolicach tych miast.
W technologii cyfrowej nadawane są programy Polskiego Radia, czyli Jedynki, Dwójki,
Trójki, Czwórki i Polskiego Radia dla Zagranicy oraz Radio dla Ciebie (obejmie ona
17% gospodarstw). Docelowo sygnał cyfrowy ma być dostępny w ciągu 3 lat na ponad

521

P. Pallus, Dominik Libicki: rozczarowani telewizją naziemną wracają już do płatnej telewizji,
Wirtualne Media, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/dominik-libicki-rozczarowani-telewizjanaziemna-wracaja-juz-do-platnej-telewizji [dostęp: 15.10.2013 r.].
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P. Pallus, 28% Polaków ogląda tylko naziemną telewizję cyfrową, głównie ci biedniejsi, Wirtualne
Media,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/28-proc-polakow-oglada-tylko-naziemna-telewizjecyfrowa-glownie-ci-biedniejsi [dostęp: 15.10.2013 r.].
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E. Bendyk, Żegnajcie usterki, „Polityka” 2013, nr 29 (2916), s. 53,
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połowie powierzchni kraju. Na jednym multipleksie dostępnych może być nawet
12 programów radiowych. Intencją Polskiego Radia jest, aby jeden z multipleksów był
docelowo przeznaczony wyłącznie na jego potrzeby. Dwa pozostałe mogłyby zostać
w przyszłości wykorzystane przez inne stacje radiowe. W tej chwili tylko pięć stacji
radiowych ma zasięg ogólnopolski (bo tyle wynosi maksymalny limit pasma UKF). Do
tych nadawców należy również największy udział w rynku reklamy. Dotychczas żadna
ze stacji komercyjnych nie zdecydowała się na sygnał cyfrowy. Powstrzymują je przed
tym zarówno wysokie koszty nadawania dodatkowego sygnału, jak i obawy przed utratą
udziałów w rynku reklamy. Lepsza dostępność dla większej liczby stacji radiowych
nadających cyfrowo spowoduje rozproszenie audytorium i erozję masowego widza.
Rozgłośnie komercyjne boją się przede wszystkim wysokich kosztów wynikających
z tzw. simulcastu, to znaczy konieczności nadawania programu jednocześnie
w technologii analogowej oraz cyfrowej. Polskie Radio jako medium publiczne jest
w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż dużą część kosztów cyfryzacji pokryją wpływy
z abonamentu. W 2014 r. KRRiT przekaże na cyfryzację Polskiego Radia z wpływów
abonamentowych od 8 do 10 mln zł. Docelowo Polskie Radio zamierza wydać na
cyfryzację łącznie ok. 30−40 mln zł526. Stacje komercyjne natomiast uważają, że koszty
cyfryzacji radia znacząco przewyższają korzyści wypływające z tego procesu527.
Poruszając temat cyfryzacji, koniecznie trzeba wspomnieć o zagadnieniu sporu
wobec wolnych częstotliwości i roli w nim firm telekomunikacyjnych. W czasie gdy
nadawcy telewizyjni pokładają nadzieję w rozwoju nowych multipleksów, telekomy
mają zupełnie inny pomysł na zwolnione częstotliwości − wykorzystanie ich na rozwój
szybkiego i bezprzewodowego internetu. Telekomy mają zatem sprzeczne interesy
zarówno z nadawcami telewizyjnymi i radiowymi, jak i w ramach własnej branży.
Warto w tym miejscu odnotować także bardzo aktualne zagadnienie „wojny
telekomów”, które chociaż nie dotyczy bezpośrednio rynku mediów, jest z nim blisko
związane, ponieważ media pełnią dla rynku telekomunikacyjnego coraz istotniejszą
funkcję dostawców zawartości. Szansą na rozwój dla operatorów telekomunikacyjnych
jest rozwijanie się usług związanych z internetem, m.in. dostarczanie mediów, zarówno
radia, telewizji, jak i prasy przez elektroniczne wydania, w różnej formie i przez różne
526
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urządzania mobilne. Usługi głosowe, które były podstawą działalności telekomów, stają
się coraz mniej dochodowe i tym samym są coraz mniej ważną częścią ich biznesu.
Problemem w rozwoju usług doby konwergencji dla telekomów stanowi ograniczony
zakres częstotliwości radiowych (korzystają z nich m.in. stacje radiowe i telewizyjne,
systemy łączności wojskowej, radiolokacja oraz operatorzy komórkowi). Kwestią
sporną jest najnowsza tura przetargów na nowe częstotliwości, które docelowo mają
służyć stworzeniu bezprzewodowych sieci dostępu do internetu. Stronami w „wojnie
telekomów” − jak to ochrzciły media − są: rodzimy Polkomtel oraz zagraniczni giganci
telekomunikacyjni − T-Mobile i Orange, którzy na potrzeby tej batalii powołali wspólną
spółkę NetWorks!. Zygmunt Solorz-Żak w wywiadzie dla tygodnika „Polityka”,
tłumaczy, że jego obawy wzbudza ryzyko, iż konkurenci dostaną 20 MHz z 25 MHz
z dostępnych

w kluczowym

paśmie

800

MHz.

„Wspólnie

wykorzystując

te

częstotliwości, mogą oferować bardzo duże prędkości transferu danych, których żaden
inny operator nie będzie miał szansy uzyskać”. Rzecznik Orange broni się natomiast,
argumentując, że: „Orange i T-Mobile nie są i nie będą grupą kapitałową. Współpraca
przy udostępnianiu sygnału radiowego daje oszczędności, ale na rynku detalicznym
i hurtowym

pozostajemy

bezwzględnymi

konkurentami.

Jakkolwiek

liczyć,

częstotliwości posiadane przez grupę Zygmunta Solorza-Żaka są największe na
rynku”528. Właściciel Polsatu uważa, że w tej sprawie faworyzuje się Orange
i T-Mobile, a polskie urzędy, takie jak UOKiK, działają przeciw polskiej firmie529.
Walka jest wyjątkowo ostra, ale też stawka tej „wojny telekomów” jest bardzo duża.
Jednymi pewnymi wygranymi w tej sytuacji są odbiorcy usług telekomów, w tym
odbiorcy mediów, ponieważ dostęp do szeroko pojętych usług medialnych będzie
jeszcze łatwiejszy, szybszy i tańszy. Zapewnienie bowiem dostępu do szybkiego
internetu to wyzwanie o charakterze cywilizacyjnym. Zgodnie z opiniami analityków
rynku, kluczowy będzie okres do 2020 r. Jak przyznawał były minister cyfryzacji
Michał Boni: „Zwiększenie jakości dostępu do Internetu to zarówno priorytet
europejskiej Agendy Cyfrowej, jak i naszego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Jego realizacja wymaga jednak starannego przygotowania. Choćby z tego względu, że
Polska ma specyficzną strukturę osadniczą − aż 36% ludności mieszka na terenach
528
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wiejskich, a same tereny wiejskie to 90% obszaru naszego kraju”530. Rozwój szybkiego
internetu jest kwestią ważną także z innego powodu − ma wpływ na rozwój
społeczeństwa cyfrowego, głównie na poziomie kompetencyjnym. Z badań najnowszej
Diagnozy Społecznej wynika, że do dostęp do internetu ma 76% dorosłych Polaków.
Jednak 15% z tych, którzy mają internet w domu, z niego nie korzysta, a 30%
wykorzystuje komputer do najprostszych zadań, jak przeglądanie prostego serwisu
interentowego. Jak zapewniał były minister cyfryzacji Michał Boni − poprawa tych
kompetencji to dla rządu zadanie o charakterze strategicznym531.
Ostatnią już kwestią, jaką trzeba poruszyć w tym podrozdziale, jest polityka
polskich organów regulacyjnych w stosunku do podmiotu działającego na rynku
reklamy internetowej, jakim jest gigant Google. Problem z Google ma dualny charakter.
Po pierwsze, jego model biznesowy zakłada czerpanie korzyści z reklamy będącej
dodatkiem do treści, której sam Google nie wytwarza. Tracą na tym wszystkie media
tradycyjne, natomiast największy odpływ reklamodawców w kierunku internetu notuje
prasa tradycyjna. Zyskuje głównie Google. Jeszcze raz trzeba tu powołać się na dane,
które zostały przywołane w podrozdziale 2.1.6 niniejszej pracy. Jak szacują eksperci
branży internetowej ze Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
(Interactive Advertising Bureau), wartość reklamy w 2012 r. wzrosła o 10%, jednak
segmentem, który najwięcej zyskał, jest reklama wyszukiwarkowa − 20%, wideo − 65%
i mobilna − 135%. W tym samym roku, według szacunków Izby Wydawców Prasy,
nakłady na reklamę w gazetach spadły o 20%, w magazynach − o 16%, a w telewizji −
o 6%532. Po drugie, udział Google w rynku reklamy internetowej w Polsce w 2012 r.
szacowany jest na ponad 700 mln zł. Z raportu finansowego przedstawicielstwa Google
w Polsce wynika natomiast, że obroty tej firmy w 2011 r. wynosiły 139 mln zł, a zysk −
16 mln zł. Różnica wynika z księgowania większości swoich obrotów poza Polską533.
Wydaje się więc, że ułożenie warunków współpracy z Google powinno być priorytetem
polskich władz, a szczególnie Ministerstwa Kultury. Nie jest to jednak łatwe, ponieważ
− jak podsumował to w swoim artykule Edwin Bendyk: „Polska z punktu widzenia
Google to kraj peryferyjny, obszar podboju i eksploatacji”534. Niemniej jednak polskie
władze muszą prędzej czy później znaleźć jakiś złoty środek na współpracę z gigantem
530
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internetowym. Inne kraje europejskie, podobnie jak Komisja Europejska, próbują
siłowych rozwiązań. Ta ostatnia prowadzi postępowanie antymonopolowe przeciwko
Google w dwóch kwestiach. Po pierwsze, zarzuca koncernowi, że faworyzuje własne
serwisy. Po drugie, twierdzi, że zmusza wydawców do korzystania ze swojego
pośrednictwa w reklamie online oraz że czerpie korzyści z treści wytwarzanych przez
wydawców bez ich zgody. W Niemczech Bundestag uchwalił poprawkę do prawa
autorskiego w sprawie Google, tzw. Lex Google. Nakłada ona obowiązek uiszczania
wydawcom opłat przez profesjonalne serwisy internetowe, które wyświetlają fragmenty
tekstów (produktów prasowych), tak jak robi to Google News. We Francji Google
zawarł z rządem porozumienie, na mocy którego ma zapłacić 60 mln euro na fundusz
wspierający poszukiwanie przez wydawców prasowych nowych cyfrowych modeli
biznesowych535.
Dla Polski kwestie zarówno cyfryzacji radiofonii i telewizji, jak i rozwój szybkiego
internetu to sprawy strategiczne, związane z obowiązującymi regulacjami Unii
Europejskiej. W dokumencie i2010, która zawiera strategiczne kierunki polityki
wspólnotowej, możemy przeczytać, że: „Konwergencja cyfrowa wymaga spójnego
systemu zasad dla społeczeństwa informacyjnego i mediów. Ta część rynku
wewnętrznego podlega licznym regulacjom, dotyczącym np. mediów audiowizualnych,
telewizji cyfrowej, handlu online, praw własności intelektualnej oraz środków
wspierających tworzenie i rozpowszechnianie europejskiej zawartości”536. Jako
priorytetowe wyzwania dokument ten określa „ukończenie jednolitej europejskiej
przestrzeni informacyjnej wspierającej otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny
w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów”537. Autorzy dokumentu i2010
podkreślają jednocześnie, że budując jednolitą przestrzeń informacyjną, należy mieć na
uwadze przede wszystkim rozwój czterech strategicznych obszarów: usług szybkiego
szerokopasmowego internetu (umożliwiającego dostarczanie zawartości multimedialnej,
np. wideo wysokiej rozdzielczości), prawodawstwa i uwarunkowań ekonomicznych
pozwalających na rozwój zawartości multimedialnej, interoperacyjności urządzeń,
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platform i usług oraz bezpieczeństwa w sieci (zabezpieczenie internetu przed
oszustwami, szkodliwą zawartością i awariami technologicznymi)538.
Podsumowując temat polityki komunikacyjnej i medialnej realizowanej przez
podmioty państwowe w czasach konwergencji, trzeba stwierdzić, że wyłania się tu
obraz dwóch rzeczywistości. Z jednej strony mamy stan prawny, w jakim przyszło
funkcjonować współczesnym mediom − absolutnie archaiczny, niekoherentny
i nienadążający za potrzebami mediów. Z drugiej strony, jest rynek mediów −
dynamicznie rozwijające się media społecznościowe, rozwój mediów elektronicznych
i przekształcenia mediów tradycyjnych, dyfuzja konwergentnych usług medialnych oraz
coraz bliższa kohabitacja mediów i rynku okołomedialnego, jakim jest rynek
telekomunikacyjny. Do tego dochodzi kryzys w branży medialnej, co jeszcze bardziej
potęguje walkę o: zachowanie udziałów, zarówno reklamowych, jak i w widowni;
poszerzenie dostępu do częstotliwości; dostęp do platform cyfrowych − zarówno
telewizyjnych, jak i radiowych. Główna refleksja płynąca z tej części pracy dotyczy
faktu, że w dobie konwergencji, gdzie rynek medialny jest bardzo dynamiczny,
zdecydowanie więcej uwagi ze strony państwa i rządu powinno się poświęcić kwestii
mediów. Rozstrzygnięcia dotyczące rynku medialnego, które obecnie zachodzą, będą
decydowały o być albo nie być wielu firm z tej branży. Oferta programowa mediów
z kolei ma wpływ na edukację młodzieży i rozwój świadomego społeczeństwa
obywatelskiego. Media w dobie kryzysu nie mogą więc podlegać wyłącznie zasadom
rynkowym, powinny być w znacznie większym stopniu wspieranie finansowo i prawnie
przez państwo. Kwestia przyszłości sektora mediów została poruszona w szerszym
zakresie w trakcie rozmów z dziennikarzami. Wnioski na ten temat są zaprezentowane
w części III niniejszej pracy.

538

Ibidem, s. 5.
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„W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato,
niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne”.
(M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata)

Część III. Ewolucja zawodu dziennikarza
w Polsce pod wpływem konwergencji mediów
− wnioski z badań jakościowych

Rozdział 6. Ewolucja zawodu dziennikarza w Polsce
Niniejszy rozdział w całości został poświęcony wnioskom z badań jakościowych
przeprowadzonych na grupie 29 współczesnych dziennikarzy − dziennikarzy ery
konwergencji. Tak jak zaznaczono we wstępie, do badania zaproszona została bardzo
różnorodna grupa, zarówno pod względem doświadczenia zawodowego, stanowiska
w redakcji, rodzaju medium, w jakim pracuje, jak i płci i wieku.
Celem

niniejszego

badania

było

stworzenie

obrazu

ewolucji

zawodu

dziennikarskiego w zakresie m.in. postrzegania przez dziennikarzy swojego zawodu,
stosunku

do

procesów

konwergencyjnych,

organizacji

pracy,

problemów

współczesnych dziennikarzy, trendów w mediach, zmian związanych z rozszerzaniem
się środowiska dziennikarskiego. Badano także poglądy przedstawicieli tej profesji na
temat przyszłości zawodu dziennikarskiego oraz przyszłości mediów. Niektóre
z wątków zostały narzucone przez przeprowadzającą wywiady, natomiast część z nich
wynikła naturalnie podczas rozmowy z dziennikarzami, w wyniku ich przemyśleń na
temat kondycji współczesnego dziennikarstwa. Trzeba zaznaczyć, że wszystkie dane
organizacyjne i porządkujące dotyczące niniejszego badania jakościowego (scenariusza
rozmowy, charakterystyki badanej grupy) znajdują się we wstępie do tej rozprawy
doktorskiej.
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6.1. Ewolucja zawodu dziennikarza w Polsce − teza pracy
Zgodnie z założeniami teorii ugruntowanej dopiero w tym miejscu można
sformułować tezę niniejszej rozprawy. Stawianie tezy na początku pracy, jak to się
dzieje w większości dysertacji doktorskich, które nie opierają się na klasycznych
badaniach empirycznych, w tym przypadku nie miałoby sensu. Teza uformowała się
bowiem

dopiero

w wyniku

z 29 dziennikarzami

i analizie

analizy

zebranego

dziesiątków

materiału.

materiałów

Po

rozmowach

źródłowych

z mediów

branżowych i medioznawczych, osiągnięto w pracy nad niniejszą rozprawą doktorską
stan nasycenia teoretycznego (theoretical saturation), który upoważnia do postawienia
tezy głównej oraz tez pomocniczych.
Główna teza niniejszej pracy brzmi:
Pod wpływem zjawiska konwergencji mediów nastąpiła daleko idąca ewolucja
zawodu dziennikarza.
Tezy szczegółowe do tezy głównej brzmią następująco:
1. Pod

wpływem

konwergencji

nastąpiła

ewolucja

organizacji

pracy

dziennikarskiej.
2. Pod wpływem konwergencji doszło do ewolucji gatunków dziennikarskich.
3. Pod wpływem konwergencji pojawiły się nowe problemy dziennikarzy.
4. Pod wpływem konwergencji wykształciły się nowe trendy w mediach.
5. Pod wpływem konwergencji nastąpiła ewolucja usług medialnych.
6. Pod wpływem konwergencji doszło do ewolucji podziałów w środowisku
dziennikarskim.
7. W środowisku dziennikarskim istnieje zjawisko sprzeciwu wobec ewolucji
spowodowanej konwergencją.
Tezy pomocnicze będące szczegółowym omówieniem aspektów ewolucji zawodu
dziennikarza stanowią rozdziały części III niniejszej rozprawy doktorskiej.
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W tym miejscu należy przedstawić argumentację w kwestii określenia zmian
zachodzących w zawodzie dziennikarza mianem ewolucji, a nie np. rewolucji. Zgodnie
ze definicją Słownika języka polskiego PWN, ewolucja to: proces przeobrażeń,
przechodzenia do stanów bardziej złożonych oraz proces stopniowego rozwoju
społeczeństwa od form prostszych do bardziej doskonałych539. Rewolucja natomiast to:
proces gwałtownych zmian w jakiejś dziedzinie540. Badani dziennikarze przeobrażenia
dokonujące się pod wpływem konwergencji oceniają jako poważne i daleko idące.
Zmieniają się bowiem ich codzienne obowiązki − dochodzą nowe zadania (np.
związane z obsługą mediów społecznościowych), a stare zmieniają swój charakter (np.
w związku z publikacjami w internecie). Często zmienia się także styl pracy (np.
wielozadaniowość)

oraz

ich

związek

formalnoprawny

z pracodawcą

(np.

samozatrudnienie bądź freelance). Niemniej jednak są to zmiany, których spodziewają
się, obserwując rynek mediów i profesję dziennikarza w innych krajach, zmiany
własnościowe w mediach czy też postęp na rynku nowych technologii, które mają
bezpośrednie przełożenie na konsumpcję mediów. Jak zaznaczają badani dziennikarze,
przeobrażenia w ich codziennej pracy następują stopniowo – co jakiś czas dochodzą
nowe obowiązki, powstają nowe działy w redakcjach czy też ewoluuje sposób
tworzenia materiałów dziennikarskich pod wpływem badań analitycznych. Nie są to
zmiany mające znamiona procesów rewolucyjnych – nagłych i niespodziewanych,
całkowicie zmieniających porządek rzeczy.

539

Hasło: ewolucja, w: Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=ewolucja
[dostęp:14.04.2014 r.].
540
Hasło: rewolucja, ibidem, http://sjp.pwn.pl/szukaj/rewolucja [dostęp: 14.04.2014 r.].
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Rozdział 7. Konwergencja mediów a środowisko
dziennikarskie
Zarówno sam zawód dziennikarza, jak i środowisko dziennikarskie w Polsce
obecnie podlegają poważnym przeobrażeniom. Dziennikarze, w ramach jednej grupy
zawodowej, różnią się jak nigdy wcześniej − charakterem wykonywanej pracy,
statusem zawodowym, wynagrodzeniem oraz obciążeniem obowiązkami zawodowymi.
Funkcjonują w ramach różnych koncernów medialnych, które przyjęły odmienne
modele biznesowe. Te wszystkie zmienne mają odzwierciedlenie w postrzeganiu
zawodu

dziennikarskiego

oraz

stosunek

samych

dziennikarzy

do

procesów

konwergencyjnych.

7.1. Postrzeganie zawodu dziennikarskiego
Pytanie o postrzeganie zawodu dziennikarskiego miało na celu zbadanie stosunku
współczesnych dziennikarzy do samej profesji dziennikarskiej i wyjaśnienie kwestii,
czy w dobie wszechogarniającej komercjalizacji i konsumpcyjnego stylu życia ta grupa
zawodowa, obarczona ogromną odpowiedzialnością społeczną, traktuje swój zawód jak
każdy inny, czy też podchodzi do niego z większym pietyzmem i widzi w nim raczej
pasję i misję.
Grzegorz Miecugow, odpowiadając na to pytanie, sformułował bardzo ciekawą
definicję dziennikarza: „Kto to jest dziennikarz? To jest człowiek, który potrafi przejść
kilka kroków. Po pierwsze – jest blisko społeczeństwa, blisko swojego odbiorcy. Wie,
co tego odbiorcę interesuje. Drugi krok – musi wiedzieć, kogo zapytać o daną sprawę.
Mieć pełny notes czy też inne źródło kontaktów oraz być biegłym w szukaniu
kontaktów w internecie. Trzeci krok – umie zadać pytania osobom, które się na sprawie
znają lepiej niż my i mogą odpowiedzieć w zakresie tematu, który interesuje jego
odbiorcę. I najtrudniejszy krok – zrozumieć odpowiedź. To warunkuje zrozumienie
istoty zagadnienia. Bez zrozumienia istoty zagadnienia nie można zrobić czwartego
kroku, czyli wytłumaczyć odbiorcy, o co chodzi w danej sprawie − co jest w danym
temacie niebezpieczne, a co zachęcające”541.

541

Wywiad z Grzegorzem Miecugowem, s. 7, a. 24−26.
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7.1.1. Dziennikarstwo jako pasja
Zdecydowana większość rozmówców traktuje zawód dziennikarza z wielką pasją.
Są to zazwyczaj dziennikarze z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy są
postrzegani jako eksperci w swoich dziedzinach.
Vadim Makarenko z „Gazety Wyborczej” deklaruje: „Dla mnie moja praca jest
pasją. Zdecydowanie. Staram się to łączyć z zarabianiem pieniędzy, jak każdy.
Natomiast przede wszystkim jest to pasja”542.
Podobna deklaracja padła z ust Konrada Piaseckiego: „Ja wybrałem zawód
dziennikarza absolutnie świadomie i wynikało to z pasji. (…) Oczywiście, jak się
uprawia jakiś zawód przez dwadzieścia parę lat, to on się staje sposobem na życie,
sposobem na zarabianie na pieniędzy, sposobem na utrzymanie rodziny, na spłatę
kredytów.

Natomiast

cały

czas

wykonuję

go

naprawdę

z autentycznym

zainteresowaniem”543.
Również Katarzyna Madey z „Tele Tygodnia” zwraca uwagą na ogromną
przyjemność, którą czerpie z wykonywania swojego zawodu: „(…) Moja praca to pasja.
Wydaje mi się, że jeżeli pracuję w gazecie, która zajmuje się telewizją jak «Tele
Tydzień», czy serialami jak «Świat Seriali» to nie mogę tego traktować jak każdej
normalnej pracy, ponieważ ona nie kończy się o godzinie 17, ona się tak naprawdę
zaczyna, tylko na innym etapie. My wracamy do domu i oglądamy sobie telewizję,
oglądamy programy, filmy, seriale i co jest może bardzo zabawne, to następnego dnia,
kiedy przychodzimy do redakcji, omawiamy ze sobą, co widzieliśmy dnia
poprzedniego. (…) Także na pewno jest to pasja, musi być pasja. (…) Pasja, i sposób na
zarabianie pieniędzy. Ale to jest, powiem szczerze, przyjemna praca”544.
Bardzo praktyczne podejście do wykonywanego zawodu zaprezentował Jarosław
Gugała: „Akurat w moim przypadku jest to pasja, misja i sposób na zarabianie
pieniędzy. Natomiast myślę, że najważniejsze w zawodzie dziennikarza jest to, że ja
w imieniu ludzi, którzy nie mają czasu na zgłębianie pewnych dziedzin, robię to za nich
i przedstawiam im wnioski. Przekazuje im informacje, które mogą im pomóc przy
542

Wywiad nr 1 z Vadimem Makarenką, s. 1, a. 4.
Wywiad z Konradem Piaseckim, s. 1, a. 6−8.
544
Wywiad z Katarzyną Madey, s. 1, a. 8.
543
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podejmowaniu ważnych życiowych decyzji dotyczących inwestycji, wyborów
politycznych albo kwestii zdrowotnych. My dziennikarze jesteśmy przedstawicielami
opinii publicznej w imieniu ludzi, którzy zajmują się na co dzień zupełnie czymś innym.
Badamy, pytamy i analizujemy pewne aspekty otaczającej nas rzeczywistości”545.

7.1.2. Dziennikarstwo jako misja
Natomiast wieloletni dziennikarz śledczy Radia Zet Mariusz Gierszewski
postrzega ten zawód wyłączne jako misję i argumentuje to następująco: „Dziennikarzem
nie jest się dla pieniędzy. W Polsce nie zarabia się w dziennikarstwie wystarczających
pieniędzy w stosunku do odpowiedzialności, jaka na dziennikarzu ciąży. Porównując do
zarobków zachodnich dziennikarzy, to my zarabiamy dosyć słabo. Więc musi być coś
więcej, co trzyma ludzi przy tym zawodzie. To jest pewna misja i poczucie, że robi się
coś dla dobra ogólnego. To jest jedna rzecz. A z drugiej strony, jest też pewna
adrenalina w tym zawodzie. Człowiek przyzwyczaja się do tego i potem tego bardzo
pragnie. Jak wyjeżdża na wakacje, to mu często tego brakuje”546. Gierszewski porusza
także kwestię wielkiej odpowiedzialności, jaka ciąży na dziennikarzach: „Ja przekazuję
informacje pozostałej części społeczeństwa, rodzinom, matkom, ojcom. Często się
zdarzało, że widziałem, jaki skutek mają moje informacje dla konkretnych ludzi, i to
jeszcze bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że to musi być misja. Musi być to
poczucie misji społecznej, bo się nie wytrzyma tego tempa pracy. Nie możesz się
umówić z żoną, dziewczyną do kina, bo nagle zostajesz w redakcji dłużej, bo zdarzył
się wypadek, spadł samolot, polityk wyleciał z rządu i nie ma takiej możliwości.
Dlatego być może w tym zawodzie jest dużo rozwodów, bo związki nie wytrzymują
takiej sytuacji. To musi być misja, bo ten zawód jest bardzo ciężki. Czas pracy
dziennikarza śledczego, jak ja, jest prawie nieograniczony − mój telefon był właściwie
włączony cały czas, 24 godziny na dobę. Oczywiście mówię o dziennikarzach
newsowych. News może przyjść do ciebie w każdej chwili. Może do ciebie zadzwonić
twój znajomy poseł, a może twój znajomy informator albo znajomy z policji i z jakimś
newsem. Więc jesteś cały czas w pracy”547.
Podobne spojrzenie na profesję dziennikarza ma wieloletni redaktor „Gazety
Wyborczej” Wojtek Krzyżaniak: „Zawód dziennikarza jest dla mnie połączeniem
545

Wywiad z Jarosławem Gugałą, s. 1, a. 2−4.
Wywiad z Mariuszem Gierszewskim, s. 1, a. 6−8.
547
Ibidem, s. 2, a. 10.
546
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misji i przygody. Mimo upływu lat nie zmieniłem zdania. Ja cały czas mam wrażenie,
że jest to przede wszystkim misja i przygoda, i sposób na życie. Niestety czasami
bardzo upierdliwy. Jest to sposób na życie, bo nie można żyć normalnie, będąc
dziennikarzem czy redaktorem. Nie ma szans na poukładane życie. Mnie nie udało się
ułożyć życia w taki sposób, żeby było uporządkowane i przewidywalne. Nie ma w nim
rutyny”548. Grzegorz Miecugow z TVN24 stara się misyjność przemycać w mediach
komercyjnych, które z założenia nastawione są na zarabianie pieniędzy. Mówił o tym
następująco: „Ja pracuję w medium komercyjnym i wydawałoby się, na pierwszy rzut
oka, że w komercji nie ma misji, w komercji jest zarabianie pieniędzy. To jest
instytucja, która służy temu, żeby właściciel miał więcej pieniędzy. Ale poniekąd
można powiedzieć, że praca to jest dla mnie coś w rodzaju misji. Mam taki swój
program, który już siódmy rok robię, z trzyletnią przerwą. Nazywa się «Inny punkt
widzenia» i traktuję go jak rodzaj misji. Wyciągam ludzi, którzy nie są codziennie
w mediach, a czasami są pierwszy raz w mediach u mnie. Rozmawiam z nimi na
tematy, które mnie naprawdę żywo interesują. I to można potraktować jako misję. To
znaczy, że ja uważam, że mówiąc do drobnej, nie milionowej, ale liczącej dziesiątki
tysięcy czy nieraz setki, bo średnia to 150 tysięcy ludzi, a więc widowni niszowej,
mówię o tym, co według mnie jest ważne. W tym sensie, to jest misja. Natomiast nigdy
nie patrzyłem na swój zawód jako na sposób zarabiania pieniędzy. Chociaż ja jestem
z Krakowa, nie przywiązuję do pieniędzy wielkiej wagi [śmiech]”549.

7.1.3. Dziennikarstwo jako sposób życia
Kolejny wątek, który pojawił się przy pytaniu o stosunek do wykonywanego
zawodu, to opisywanie przez dziennikarzy swojej pracy w kategorii sposobu na życie.
Mówili o tym m.in. Jacek Żakowski z tygodnika „Polityka” i Piotr Stasiak
z „Newsweeka”. Ten pierwszy opisywał to następująco: „To jest styl życia, przede
wszystkim. Forma życia. Oczywiście, też sposób zarabiania pieniędzy w jakimś
stopniu, ale dużo bardziej to jest identyfikacja. To są takie zawody, które mają
specyficzny charakter. Dla niektórych uczestników, przynajmniej”550. Natomiast
Stasiak mówił tak o dziennikarstwie: „Ja myślę, że to jest sposób życia. Jest coś, co
sprawia, że o dwudziestej pierwszej włączasz gazeta.pl, widzisz newsa, on cię inspiruje
548

Wywiad z Wojtkiem Krzyżaniakiem, s. 2, a. 34.
Wywiad z Grzegorzem Miecugowem, s. 1, a. 2−3.
550
Wywiad z Jackiem Żakowskim, s. 1, a. 6.
549
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i zaczynasz kopać w temacie, kombinujesz, że może by o tym napisać (a żona mówi:
«Do cholery, zostaw już ten komputer i chodź tutaj, pomóż mi albo zajmij się
dziećmi»). To jest taki sposób życia, że cały czas masz ustawiony radar, który sprawia,
że poszukujesz tematów, coś cię inspiruje, chcesz coś pogłębić, zadajesz sobie cały czas
pytania”551.
Piotr Stasiak nie ukrywa jednak, że aspekt finansowy jest również istotny:
„Oczywiście, jeżelibym nie potrafił utrzymać swojej rodziny na satysfakcjonującym
mnie poziomie, musiałbym chyba zmienić zajęcie. Praca w mediach to nie jest jednak
bycie wielkim pisarzem, który zostawi potomności wielkie dzieła, na starość dostanie
Nobla, a potem będą jego imieniem nazywać szkoły. Miłoszem nie będę,
Hemingwayem, Steinbeckiem, którzy zaczynali od dziennikarstwa, też nie. Czuję
jednak proporcje swej ważności w zderzeniu z wiecznością. Ale tutaj się powołuję na
Pawła Tarnowskiego, mojego wielkiego mistrza i mentora z «Polityki», który zawsze
mówił: «Panie Piotrze, no jakby nie było, to jest jednak zawód z pewną misją». I to
prawda. Bez tej misji ten zawód nie miałby w sobie czaru, który jednak się czuje. Wciąż
mam takie zrywy, nawet mimo wszystkich zajęć związanych z zarządzaniem, aby wstać
rano i napisać tekst, który zmieni choć drobny kawałek świata”552.
Podobnego zdania jest Marek Kacprzak z Polsat News: „Bardzo trudno
w zawodzie dziennikarza rozdzielić czas pracy od czasu wolnego. To nie chodzi o to, że
ja przenoszę pracę do domu – ja wiem, w jakich godzinach pracuję. Wiem, o której
przychodzę do pracy. Wiem, o której wychodzę. Bardzo dużo rzeczy kręci się wokół
pracy. Czytając tygodnik lub książkę czy oglądając program publicystyczny − nigdy do
końca nie wiem, czy ja to czytam prywatnie, bo lubię, czy dlatego, bo może mi się to
przydać w pracy. Inny przykład: jadę na zakupy do galerii handlowej i słyszę, o czym
ludzie rozmawiają. Potem wykorzystuję jakiś problem, zagadnienie, które podsłuchałem
i mnie zaciekawiło. To też jest element mojej pracy. Z racji wykonywanego zawodu,
mój zakres zainteresowań jest ogromny. Myślę, że przez to, że ciągle dużo ludzi mnie
zadziwia i dużo rzeczy mnie interesuje, łatwiej jest mi ten zawód wykonywać”553.
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7.1.4. Dziennikarz − osoba o specyficznych cechach osobowościowych
Część rozmówców charakteryzuje dziennikarzy jako osoby o specyficznych
cechach osobowościowych, np. obdarzonych darem słuchania czy też empatii. Bartek
Kubera, wieloletni dziennikarz Telewizji Polskiej, powołuje się na swojego mentora
Andrzeja Wróblewskiego: „Mój mistrz, z którym pracowałem na początku lat
dziewięćdziesiątych, Andrzej Wróblewski, zawsze mówił, że «dziennikarz musi się
znać na wszystkim, czyli na niczym». Czyli dobry dziennikarz musi o wszystkim
napisać, potrafić napisać tekst. I to jest pewna umiejętność związana z cechami
osobowości, które są potrzebne po prostu do wykonywania zawodu. Wchodzisz na
imprezę i albo stoisz pod ścianą i obserwujesz albo wdajesz się w rozmowę z ludźmi
i po godzinie masz głowę pełną nowych informacji. Wiesz, czym się Ci ludzie zajmują
i co ich fascynuje”554.
Tomasz Sianecki natomiast podkreśla rolę empatii i zaangażowania: „Dla mnie ten
zawód jest bardzo dużą częścią mojego życia. Nie jest to przyjście do pracy i odwalenie
swoich godzin przy biurku. Czasami jestem krócej, czasami dłużej, jak to w tym
zawodzie. Zdarzały się sytuacje, kiedy pracowałem przez tydzień 24 godziny na dobę,
z 15 czy 30 minutami na sen”. Sianecki dodaje także: „W zawodzie dziennikarza
potrzeba poczucia empatii, zaangażowania się w sprawy drugiego człowieka czy jakichś
grup społecznych − czasami nawet ponadnormatywnego”555. Anna Ciastoń z tygodnika
„Rewia” stwierdziła, że: „Dla mnie dziennikarstwo to po prostu sztuka słuchania. Dobry
dziennikarz to ktoś, kto potrafi słuchać. Jeśli posiadł tę umiejętność i delikatnie
podpuści rozmówcę, to ma materiał wyjątkowy. Bo to żadna sztuka usłyszeć po raz
setny tę samą odpowiedź. Sztuką jest zadanie pytania w taki sposób, żeby zaskoczyć
i zaintrygować rozmówcę. A kiedy ten złapie się na haczyk, powie czasem więcej bez
naciskania i bez zadawania zbędnych pytań. Dlatego to duża umiejętność wyłapania
z jego wypowiedzi tego, czego nie doszukało się w niej innych kolegów po fachu”556.

7.1.4.1. Dziennikarstwo − profesja ludzi ciekawych świata
W swoich odpowiedziach dziennikarze stwierdzali też, czego można było się
spodziewać, że ich praca stworzona jest dla ludzi ciekawych świata, nietuzinkowych,
554
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których naturalnym środowiskiem są ciągłe zmiany. Wspomniał o tym Marcin
Gadziński, szef Sport.pl w Wydawnictwie Agora: „Sama praca jest strasznie ciekawa.
Dla mnie jest ona najbardziej ciekawa właśnie teraz, kiedy zmiany następują bardzo
dynamicznie. Zmiany będą zawsze wpisane w działalność medialną. Co więcej one
będą tylko przyspieszać. Ale wielu ludziom to przeszkadza, bo nie lubią pracować
w takim chaotycznym, szybko zmieniającym się otoczeniu. Mnie to bardzo ekscytuje.
Być może dlatego, że jestem osobą, która z elastyczności uczyniła swoją dużą zaletę.
Potrafię wyłapywać różne nowe zjawiska i się podłączać oraz dostosowywać je do
naszych realiów. W zmianach na rynku mediów widzę szansę dla ludzi takich jak ja.
Ludzi, którzy nie są ze starszego pokolenia dziennikarzy, którzy zajęli bardzo
eksponowane pozycje. Zmiany dotyczą głównie cyfryzacji i dzięki temu otwierają się
szanse na różne nowe doświadczenia, propozycje zawodowe, a co za tym idzie − dobre
zarobki. Zmiany w nowych mediach dzieją się troszeczkę w opozycji do przemian
w tradycyjnych mediach, gdzie są duże cięcia zarobków i redukcje zespołów
redakcyjnych. W mediach cyfrowych panuje niesamowity rozwój. Być może dlatego
tak mi się to podoba”557.

7.1.4.2. Dziennikarstwo − zawód opowiadaczy
Wizję dziennikarstwa jako zawodu „opowiadaczy” roztoczyli dwaj dziennikarze
z wieloletnim doświadczeniem, którzy obecnie sprawują funkcje menedżerskie
w mediach − Kamil Dąbrowa z Programu Pierwszego Polskiego Radia oraz Bartosz
Węglarczyk z „Rzeczpospolitej”. Węglarczyk twierdzi, że: „Dziennikarstwo to zawód
dla ludzi, którzy łączą dwie cechy. Z jednej strony są ciekawi świata, ale jednocześnie,
z drugiej strony, chcą o tym świecie ludziom opowiedzieć. To jest zawód opowiadaczy.
My opowiadamy o tym, co się dzieje wokół nas. I tak naprawdę w tym się zawiera sens
dziennikarstwa. Ja nie wierzę w misję społeczną dziennikarstwa. Ona miała miejsce
w PRL-u i tuż po 89 r. miała misję społeczną. Teraz już nie ma żadnej misji społecznej.
Dla mnie zawód dziennikarza jest opowiadaniem o otaczającym nas świecie”558.
Natomiast Kamil Dąbrowa widzi to następująco: „Dziennikarz to jest człowiek, który
będzie potrzebny po to, żeby ludziom opowiadać świat. My dziennikarze będziemy
potrzebni ciągle. Ten zawód będzie się zmieniał, ale będziemy potrzebni, bo ktoś wciąż
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będzie musiał ludziom opowiadać świat, tłumaczyć go i sprawiać, żeby był bliższy.
Dziennikarz to jest medium, w całym tego słowa znaczeniu. To jest ktoś, kto występuje
między pewnym tematem a odbiorcą. To jest ktoś, kto ma w sposób dosłowny
przekazywać,

transmitować

treści,

których

ludzie

niepracujący

w mediach,

niezajmujący się dziennikarstwem, nie mogą po prostu agregować”559. Dąbrowa dzieli
się także swoimi przemyśleniami z perspektywy bardziej historycznej: „Ja sobie
czasami myślę o tym, że dziennikarz to jest wciąż ktoś taki, kto snuje jakąś taką pieśń
dziadowską. Ktoś, kto idzie ulicą i przystawia zwierciadło jak w XIX-wiecznej
powieści Victora Hugo. Dzisiaj być może dziennikarstwo jest bliższe takiemu pisarstwu
realistycznemu. Dziennikarz to ktoś, kto przystawia ludziom zwierciadło, pokazuje, jak
wyglądają, i snuje tę pieśń dziadowską, opowiadając ją w różnych sytuacjach i różnych
momentach”560.

7.1.4.3. Dziennikarstwo − spełnienie marzeń
Kilku dziennikarzy traktuje swój zawód jako spełnienie marzeń z dzieciństwa. Taką
motywacje deklaruje Marta Kielczyk z TVP2: „Dziennikarstwo to dla mnie możliwość
realizowania marzeń. Przy czym one zawsze były związane z mikrofonem, w związku
z tym bardziej ciągnęło mnie do mediów elektronicznych niż do prasy”561.
Podobnie na to pytanie odpowiedziała Kamila Ryciak z Radia Eska oraz dodała:
„Ja bardzo lubię moją pracę i szczerze mówiąc traktuję ją po prostu jak
przyjemność”562.
Oryginalną tezę postawiła dziennikarka „Super Expressu” Marta Kawczyńska,
która twierdzi, że dziennikarstwo jest zawodem tak silnie wiążącym danego człowieka,
że nawet gdy ktoś odchodzi z zawodu, to zawsze ma pokusę publikowania. Mówi o tym
następująco: „(…) jeśli ktoś mnie pyta: Jak to będzie jak rzucisz dziennikarstwo? Ja
odpowiadam, że dziennikarstwa się nie rzuca. To zawsze w jakimś tam mniejszym lub
większym stopniu można robić. Zawsze można opublikować gdzieś jakieś wywiady,
materiały”563.
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7.1.5. Dziennikarstwo − zawód jak każdy inny
Druga część rozmówców prezentowała zgoła odmienny pogląd na temat zawodu
dziennikarza − uważali oni, że jest to zawód jak każdy inny i podchodzili do niego bez
specjalnego pietyzmu. Dziennikarka „Faktu TV” Kinga Frelichowska widzi to
następująco: „Absolutnie nie uważam, żeby to była misja. Nigdy tak na to nie
patrzyłam. Raczej uważam, że jest to rodzaj rzemiosła. Zresztą, ten wycinek, którym ja
się zajmuję, czyli od lat zajmuję się tematyką telewizyjną − trudno tutaj o jakąkolwiek
misyjność. Raczej chodzi o to, żeby te materiały były rzetelne, nieprzekłamane i o to,
żeby przedstawić to czytelnikowi w jakiś interesujący sposób”564. Podobnie wypowiada
się o zawodzie dziennikarza Łukasz Niewola − wydawca z TVN CNBC (teraz TVN24
Bizes i Świat): „Dziennikarstwo postrzegam jak każdy inny zawód. Niezależnie, czy się
pracuje w mediach, czy jest się dziennikarzem, czy jest się sprzedawcą telefonów, czy
bankierem inwestycyjnym − to tak naprawdę chodzi o to, żeby to robić profesjonalnie
i dobrze. Ja tak to postrzegam i dla mnie nie jest to szczególnego typu wyróżnienie
i odpowiedzialność. Znaczy odpowiedzialność jest, bo w jakiś sposób kreujesz postawy
ludzi czy opinie. Natomiast dobrze wykonując swój zawód, stosujesz się do etyki, do
reguł, które powodują, że pewnych rzeczy jako dziennikarz nie zrobisz. Tu nie potrzeba
jakichś szczególnych kodeksów, które mówią, jaka jest wizja naszej stacji, jaka misja.
Tak naprawdę swój profesjonalizm możesz pokazać przez to, co do tej pory robiłeś,
jakie masz doświadczenie, to w taki sposób jesteś dziennikarzem, prowadzisz program,
wydajesz go czy tworzysz materiały na antenę. Dla mnie, powiedziałbym,
dziennikarstwo jest zawodem tak, jak każdy inny i tak jak przyszedłem tutaj i uważam,
że dobrze robię swoją robotę jako dziennikarz, tak wyobrażam siebie za jakiś czas
w innym miejscu poza środowiskiem dziennikarskim i nadal uważam, że będę kierował
się tymi samymi zasadami, co się kieruję tutaj. Tak bym to nazwał”565.
Podobnych argumentów użył Norbert Dumański − wydawca z Polsat News: „Na
pewno jest to sposób na zarabianie pieniędzy, bo to jest zawód jak każdy inny. Też
trzeba być rzetelnym, też trzeba wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Trzeba wstać,
jak w moim przypadku, na czwartą rano, jak kolejarz, i zwrotnice przekładać. I robić to,
jak najlepiej się umie. Na pewno się wpada w jakąś rutynę, bo to jest bardzo
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powtarzalna praca, tak naprawdę. Po 10 latach niewiele rzeczy jest mnie w stanie
zaskoczyć w mediach”566.

7.1.6. Dziennikarstwo kiedyś i teraz
Podczas rozmowy na temat postrzegania samego zawodu dziennikarskiego
dziennikarze często sami poruszali wątek „dawnego dziennikarstwa”. Niestety
porównanie dziennikarstwa ery konwergencji z „dziennikarstwem analogowym”
w większości przypadków wypadało na niekorzyść tego pierwszego. Ludzie mediów
wspominali komfort pracy oraz zdecydowanie wyższy poziom dziennikarstwa pod
względem jakościowym.
Bartosz Kubera z TVP opowiadał o początkach swojej pracy: „(…) wchodziłem
w zawód w momencie, kiedy się rodziła nowa rzeczywistość społeczno-polityczna
w Polsce. Nam wszystkim stawiano za wzór model brytyjski, czyli BBC, model
mediów. To, że do każdego tematu trzeba podchodzić z dwóch, trzech punktów
widzenia, że w każdym temacie muszą być obecne dwie strony konfliktu, że trzeba
oddzielać informacje od komentarza. I że to jest zawód szczególnego zaufania
publicznego. I przez lata pogląd moich współpracowników, coraz to młodszych ludzi
wchodzących w zawód, bardzo się na ten temat zdewaluował. Przestała się w gruncie
rzeczy liczyć etyka zawodu dziennikarza, zaczęło się liczyć coraz szybsze
przekazywanie informacji. Nieważne, jak one są sprawdzone, nieważne, jak są
przygotowane, ważne, żeby je przekazać szybko i atrakcyjne567. Kubera ma także
smutne obserwacje na temat przewartościowania priorytetów w mediach: „Media
przestały spełniać swoją rolę, to znaczy: dotrzeć do zjawiska, opisać je, jak najmniej
komentować i przekazać dalej. Wiadomo, że każdy przekaz medialny, każdy przekaz
dziennikarski jest w pewnym sensie subiektywny, to znaczy przetworzony przez naszą
wrażliwość, jaźń, nie wiem, nasze wyobrażenie o świecie. Natomiast dziennikarz
powinien się przede wszystkim starać dostarczyć rzetelne informacje. Dziś dziennikarz
stara się dostarczyć jak najszybciej, jak najbardziej atrakcyjny news, który przyciągnie
jak najwięcej odbiorców. Treść staje się wtórna wobec samego przekazu”568.
Dziennikarze, szczególnie Ci z dużym doświadczeniem w zawodzie, zauważają
także zmianę priorytetów w funkcjonowaniu mediów. Uważają, że dla większości
566
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koncernów medialnych ich media są takimi samymi produktami, jak w każdej innej
branży i muszą na siebie po prostu zarobić.
Marek Kacprzak z Polsat News tak przedstawia kwestię finansowania mediów:
„Negatywne skutki są takie, że niestety wraz z tą technologią media bardzo mocno
zmieniły się w sensie strukturalnym. W tej chwili w Polsce możemy mówić właściwie
tylko o koncernach medialnych, które są ustawione na zarabianie pieniędzy i nie ma co
się na to zżymać, bo to są po prostu przedsiębiorstwa. Media publiczne są tak
finansowane, jak są – dziurawo. Nastawione są dokładnie na to samo − zarabianie
pieniędzy, bo są rozliczane z wyników finansowych. I efekt jest taki, że coraz trudniej
jest robić dziennikarstwo drogie − interwencyjne, śledcze, reportażowe”569.
Kwestie ekonomiczne podniósł Wojtek Krzyżaniak z Agory: „Zawsze będzie
pracodawca starał się zacisnąć pasa. Zawsze będzie starał się robić taniej. Kiedyś
«Gazeta» tak nie robiła, dlatego była najlepsza, że przez lata stawiała tylko na jakość.
Nie interesowała się w ogóle budżetami. Nie oszczędzano, jak trzeba było kogoś wysłać
do Iraku, żeby tam sobie chodził przez dwa miesiące i z tego przywiózł dwa teksty;
jeden – rozmowa z generałem, a drugi – ze zwykłymi ludźmi, i reportaż o tym, jak się
żyje na pustyni w Iraku. Teraz nikt tego nie zrobi. Teraz możesz albo jechać na własny
koszt, albo jak się dowiesz, że ktoś z twoich znajomych jedzie, to możesz do niego
zadzwonić i powiedzieć: «Stary, jak tam jesteś, to rób zdjęcia i mi to opisz». Odpadają
wtedy koszty ubezpieczenia, wyjazdu itd. W związku z czym ja mu mogę zapłacić
tysiąc dolarów za dwa takie teksty. Tylko różnica jest taka, że ja nie wyślę tam
profesjonalnego dziennikarza. Nie mówię, że on to zrobi gorzej, bo może okaże się
talentem. Po to jest redaktor, żeby nad tym popracować. I może to być perełka. Ale
wiesz, o zasadę mi chodzi. Dlatego nie pracuje już tu choćby Wojtek Jagielski”570.
Dziennikarze

patrzyli

z perspektywy

swojego

doświadczenia

na

kwestię

wielofunkcyjności. Mówiła o tym Kamila Ryciak: „Jak ja zaczynałam pracę 13 lat
temu, to każdy miał swoje własne stanowisko. Był reżyser, producent, prezenter,
dziennikarz itd. Nagle okazało się, że z zespołu ludzi, który powinien się składać
z dźwiękowca, operatora, reportera, prezentera, montażysty, oświetleniowca, kierowcy
i jeszcze najlepiej „pana od kabli”, czyli z ośmioosobowego zespołu, zostały
2 osoby”571.
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Wojciech

Szacki

społecznościowych

z „Polityki”

w życiu

podniósł

współczesnego

natomiast
dziennikarza:

kwestię
„Nie

roli

mediów

bardzo

sobie

wyobrażam pracę dziennikarza bez kontaktu z Twitterem czy w mniejszym stopniu
z Facebookiem. Do tego dochodzą blogi, a także występy w mediach elektronicznych:
w telewizji, w radiu. Dziennikarz prasowy, taki jaki był 10 lat temu, który po prostu
siedział za biurkiem albo ewentualnie chodził do Sejmu i nic więcej nie robił, nie ma
racji bytu”572.
O roli sieci i portali społecznościowych w dostarczaniu ludziom pracującym
w mediach tradycyjnych treści i inspiracji mówiła Anna Ciastoń z „Rewii”: „Jest
ogromna różnica w sposobie pracy kiedyś i dzisiaj. Kiedyś, przygotowując się do
wywiadu, zajmowało mi to więcej czasu. Szukałam w bibliotekach, archiwach,
wykonywałam ogromną pracę, research na piechotę, można rzec. Dzisiaj, zanim dojadę
do redakcji, wystarczy, że wejdę do internetu, zajrzę na serwisy społecznościowe i mam
ogląd sytuacji. Wiem, kto z kim i gdzie. To błyskawiczna podpowiedź, natychmiastowa
mapa tego, co się wydarzyło”573.
Natomiast redaktor naczelna „Tele Tygodnia” Katarzyna Madey mówiła o sieci
z perspektywy dystrybucji: „Wychowałam się na «starych» mediach. Pamiętam, jak
kiedyś wyglądała redakcja, praca w niej, i bardzo trudno przyzwyczaić mi się do tego,
że ten właśnie sposób podawania informacji czytelnikowi się bardzo zmienił; że
wkroczyły troszkę inne media do naszej pracy. Obecność «Tele Tygodnia» na
Facebooku wydawała się niektórym bardzo dziwna. Mówili, że to jest niemożliwe, że to
nie jest pismo, które może zaistnieć na portalu społecznościowym. Okazało się, że nie
tylko może, ale że ma tam swoich wiernych użytkowników. Natomiast zawsze mam
taki dylemat – wolałabym, żeby ludzie kupowali gazetę, czytali ją, dowiadywali się
tego, co my napisaliśmy, z gazety, a nie z przedruku na stronach plotkarskich”574.
O sieci jako o czynniku, który zburzył dotychczasowy rytm mediów, mówił
z perspektywy swojego długiego doświadczenia Sławomir Siezieniewski z TVP:
„20 lat temu, kiedy zaczynałem, żeby czegoś się dowiedzieć, trzeba było czekać do
pełnej godziny, żeby włączyć radio i wysłuchać serwisu lub do godziny 19.30, żeby
obejrzeć coś w Wiadomościach. Dzisiaj, po pierwsze, weszły telewizje 24-godzinne,
które pokazują wydarzenia na bieżąco. Po drugie, jest internet, który przekazuje
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informacje lotem błyskawicy. Informacja bardzo przyspieszyła. W związku z tym, że
przyspieszyła, pogorszyła się jej jakość, bo tak naprawdę, zanim zdobywamy
informację, zanim wiemy, o co się tak naprawdę rozchodzi, to już natychmiast ta
informacja pojawia się w internecie w formie bardzo skróconej, niesprawdzonej, byle
jakiej. Poza tym, ta informacja jest później, w sposób niekontrolowany przekształcana −
każdy może tam dopisać jakieś zdanie i w jakiś sposób przekłamać rzeczywistość”575.
Jedna z dziennikarek prasowych − Marta Kawczyńska, podzieliła się natomiast
refleksją na temat pracy początkujących dziennikarzy: „No, kiedyś tak było właśnie, że
jak ja zaczynałam staż w «Gazecie Wyborczej», to było tak, że wędrowałaś po różnych
działach i różne rzeczy robiłaś, i nie było siedzenia na tyłku w redakcji. Nawet
pamiętam, jak przychodziła naczelna i mówiła tak: «Co robisz?». «Nic». «No to
zabieraj torebkę, na miasto i szukaj tematu». I rzeczywiście szukałaś, rozglądałaś się,
chodziłaś na wywiady, rozmowy w cztery oczy. Teraz tak nie jest. Teraz jest właśnie
często tak, że jesteś dziennikarzem siedzącym w redakcji, przy biurku i dzwonisz.
Kiedyś było nie do pomyślenia, że dziennikarz siedzi od − do. A teraz jest tak, że
w niektórych redakcjach siedzisz od − do i jak już tam wszystko zrobisz czy jest, nie
wiem, zebranie, to dopiero wolno ci wyjść. To jest taka zmiana. Moim zdaniem niezbyt
korzystna”576.
Tomasz Sianecki z TVN24 dotknął tematu zaniku autorskich mediów: „Kiedyś to
dziennikarz był sam sobie sterem, okrętem i żeglarzem − robił wszystko. Bardzo często
udawało mi się, w początkowych latach Faktów robić samemu materiał w 100%. One
miały charakter autorski, dlatego że ja byłem w różnych miejscach i nagrywałem
materiał z moim operatorem, a potem sam to montowałem. W tej chwili to jest
współpraca różnych ośrodków, to jest czerpanie z filmików zamieszczonych na
YouTube, zdjęć przesłanych do nas na Kontakt 24. Różni podwykonawcy dostarczają
pewne towary, a z tego powstaje coś, czemu próbujemy nadać indywidualny szlif,
właśnie robiąc taką obróbkę skrawaniem [śmiech]”577.

Podsumowanie
Wśród badanych osób zdecydowanie przeważa opinia, że dziennikarstwo to zawód
uprawiany z pasji. Wielu dziennikarzy, szczególnie tych ze starszego pokolenia, dodaje,
575
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że oni traktują swoją profesję jako sposób życia, który nie kończy się po opuszczeniu
murów redakcji. Badani podkreślają, że jest to zawód niezwykle wymagający i nie
przynosi on proporcjonalnie dużych korzyści finansowych. Osoby, które traktują zawód
dziennikarski jak każdy inny, to najczęściej osoby krótko związane z tą profesją.
Zazwyczaj mają one także epizody zawodowe w branży PR bądź biznesie.
W celu konkluzji na temat postrzegania przez dziennikarzy swojej roli warto
posłużyć się metaforą stworzoną przez Kamila Dąbrowę z Polskiego Radia: „Ja sobie
kiedyś wymyśliłem taką prostą metaforę. Wyobraziłem sobie radio jako trzepak
w dzieciństwie. Jest trzepak i na tym trzepaku na dole siedzą najmłodsi, potem trochę
wyżej starsi. Najwyżej siedzi najsilniejszy i najstarszy i on mówi najgłośniej, i jego
wszyscy słuchają. I do dzisiaj właściwie trochę tak jest. Nadawca jest tym kimś, kto stoi
najwyżej na trzepaku i mówi, a ludzie go faktycznie słuchają z racji jego pozycji. On
ma medium. Dysponuje medium. Czy to jest gazeta, czy to jest portal, czy to jest radio.
I nadal tak jest. Bierzmy odpowiedzialność za tych, mniejszych kolegów, młodszych,
którzy właściwie mogą mnie złapać za nogę i powiedzieć: «Ej, stary, opowiedz mi
historię o meczu, który graliście wczoraj wieczorem». Ja wtedy opowiadam tę historię,
ale ja dbam o niego. Dbam o to, żeby on coś zrozumiał z tego, wyciągnął jakieś
wnioski”578.
Ładną puentę zamykającą niniejszy wątek sformułował Jarosław Gugała: „Pracuję
już dwadzieścia parę lat w dziennikarstwie, z małą przerwą, i ja widzę, że ludzi, którzy
zaczynali ze mną pracę, zostało bardzo niewielu w mediach. Wszyscy już sobie dawno
poszli. To jest taki zawód, że bardzo trudno w tym wytrwać. Jest bardzo wiele
niebezpieczeństw i pokus”579.

7.2. Zjawisko konwergencji w oczach dziennikarzy
Odpowiedzi na to pytanie stanowią jedno z ważniejszych zagadnień, jeśli nie
kluczowe, w niniejszym badaniu jakościowym. Jego celem była chęć zbadania stosunku
do zjawiska konwergencji mediów ludzi, których dotyka ona na wszystkich poziomach:
począwszy od integracji produkcji, przez wielofunkcyjność, po dylematy związane
z dystrybucją i aktywnością w mediach społecznościowych. Nie ulega wątpliwości, że
stosunek dziennikarzy do zjawiska konwergencji będzie w dużej mierze podyktowany
578
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ich

własnymi

doświadczeniami.

Tutaj

zaś

znaczenie

będzie

miał

poziom

skonwergowania całego koncernu medialnego − jego wielkość, zaawansowanie
technologiczne, przekształcenia strukturalne oraz multimedialność.

7.2.1. Geneza procesów konwergencyjnych w mediach
Badani

dziennikarze

próbowali

zakreślić

ramy

czasowe

procesów

konwergencyjnych, przy czym były to ramy zupełnie rozbieżne. Podczas badania
pojawiły się co najmniej trzy różne okresy, w których można się doszukiwać genezy
konwergencji w mediach.
Jacek Żakowski jest zdania, że początku tych procesów powinniśmy upatrywać
w latach 70. XX w.: „Dziennikarze na Zachodzie stresują się konwergencją od bardzo
dawna. O jej poważnych konsekwencjach mówi od połowy lat 70. Bo ten proces,
nazwijmy go konwergencją, za różnymi wybitnymi autorami, to nie są żadne odkrycia.
Raport Huntingtona z 1976 r., na Komisji Trójstronnej właśnie o tym traktował. Od
tamtej pory ten proces ewoluuje”580.
Cezary Szymanek − naczelny „Bloomberg Businessweek Polska”, jest zdania, że
czynnikiem sprawczym procesów konwergencyjnych na rynku mediów jest kryzys
finansowy: „Konwergencja to jest proces, który trwa właściwie od dobrych kilku lat,
a przyspieszył tak naprawdę cztery lata temu, kiedy dotarł do nas kryzys finansowy.
U podstaw obecnych zmian w mediach leżą kwestie finansowe. I tu nie ma się co
oszukiwać. Wszyscy walczymy o odbiorcę, czy to jest czytelnik, słuchacz czy widz”581.
Natomiast Norbertowi Dumańskiemu z Polsat News konwergencja bezsprzecznie
kojarzy się z upowszechnieniem internetu: „Konwergencja mediów to jest XXI wiek.
To jest coś zupełnie nowego. Coś, z czym nie mieliśmy do czynienia w takiej formie,
jak do tej pory. Coś, co się pojawiło w momencie, kiedy się pojawił internet”582.

7.2.2. Postrzeganie procesów konwergencyjnych w pozytywnym świetle
Co może zaskakiwać, entuzjastycznych opinii na temat konwergencji nie było zbyt
wiele, a i te były bardzo wyważone. Badani dziennikarze podchodzili do tematu dość
asekuracyjnie i raczej mówili o samym procesie zmian w kontekście nieuchronności.

580

Wywiad z Jackiem Żakowskim, s. 2, a. 16.
Wywiad z Cezarym Szymankiem, s. 1, a. 8.
582
Wywiad z Norbertem Dumańskim, s. 2, a. 20−21.
581

- 194 -

7.2.2.1. Cały świat w zasięgu ręki
Jednym

z nielicznych

dziennikarzy,

którzy

wypowiadali

się

o zjawisku

konwergencji w samych superlatywach, był Marek Kacprzak z Polsat News.
Postrzega on zmiany dokonujące się na rynku medialnym jako bardzo pozytywne:
„Konwergencja to same szanse. Ja, będąc dziennikarzem telewizyjnym, docieram do
ludzi, którzy nawet telewizji nie oglądają. Dla mnie jest to dużo większa możliwość
istnienia w świadomości ludzi. Drobna uwaga − trzeba umieć z tych wszystkim nowych
mediów korzystać i mieć coś do zaoferowania. To, że jest się kimś z telewizji, już nie
wystarcza. Świadomy użytkownik mediów, a w tej chwili jest takich coraz więcej, jest
strasznie wymagający”583.

7.2.2.2. Utrata homogeniczności przez media
Natomiast Kamil Dąbrowa, szef Programu Pierwszego Polskiego Radia, mówił
o utracie homogeniczności przez media: „Media straciły swoją homogeniczność, tzn.
już o radiu nie można powiedzieć, że jest tylko radiem, o gazecie nie można
powiedzieć, że jest ona tylko gazetą i o telewizji nie można powiedzieć, że ona jest
tylko telewizją. Media straciły swoją unikatowość. Radio już nie jest tylko i wyłącznie
radiem, jest połączone z internetem, ma swoje odbicia wizualne − wrzucane materiały
video na stronę internetową. Istota produkcji zmieniła się w radiu, tzn. my już nie tylko
produkujemy dźwięk, nie tylko zajmujemy się tym, żeby dostarczyć ludziom poranny
program, popołudniowy i program wieczorny, ale dostarczamy znacznie, znacznie
więcej. I to jest istota tej zmiany”584.

7.2.2.3. Przeobrażanie się rynku mediów
Dwaj doświadczeni dziennikarze prasowi postrzegają konwergencję przez pryzmat
niespotykanych do tej pory zmian i przeobrażeń na polskim rynku medialnym. Piotr
Stasiak z „Newsweek Polska” o konwergencji mówi następująco: „Z czym mi się
kojarzy słowo «konwergencja» − mi się kojarzy z przepoczwarzaniem się. Poczwarka,
z której wyrośnie za chwilę jakiś motyl. My żyjemy w czasach przejściowych. Tylko
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mam nadzieję, że to przejście już długo nie potrwa, bo fajnie się pracuje, kiedy jest coś
ustabilizowane”585.
Cezary Szymanek natomiast woli nazywać zjawiska konwergencyjne „widmem
zmian”: „Pierwsze skojarzenie z terminem konwergencja to «widmo zmian», które
pokazuje, że będziemy się musieli zmienić. Natomiast, na naszym polskim rynku, nie
do końca jeszcze wiadomo, w jaki sposób”586.

7.2.3. Odczucia ambiwalentne w stosunku do konwergencji
Zdecydowanie najliczniejszą grupę dziennikarzy stanowią ci, którzy mają mieszane
uczucia związane ze zjawiskami konwergencyjnymi. Widzą w nich zarówno ogromną
szansę dla polskiego rynku medialnego, jak i negatywne konsekwencje − najczęściej
związane z koniecznością dostosowania się do nowych warunków zatrudnienia
i medialnego otoczenia. Problematyczne jest także odnalezienie się w warunkach, jakie
narzucają nowe modele biznesowe mediów ery konwergencji.

7.2.3.1. Konwergencja jako gigantyczne zagrożenie oraz olbrzymia szansa
Tę dwoistość w postrzeganiu konwergencji celnie ujął Vadim Makarenko
z „Gazety Wyborczej”: „Ja mam skrajnie odczucia, jeśli chodzi o konwergencję.
Wynika to z tego, że widzę w tym zarówno jakieś gigantyczne zagrożenie, jak i szansę.
Po stronie szans jest bardziej precyzyjne dotarcie do czytelnika. Ja mogę zarządzać jak
ja do czytelnika docieram, na jakich warunkach i do jakich grup czytelników. Bardziej
świadomie mogę budować swoje audytorium. To jest niewątpliwie szansa. Jako autor
tekstów mam żywszy kontakt z czytelnikami. Łatwiej jest budować własną markę.
Jeżeli przyjmiemy, że w ogóle należy ją budować. Po stronie zagrożeń jest
wszechogarniająca płytkość. Dzieje się tak, ponieważ konwergencja zakłada, że
docieramy na różne sposoby naraz. Jesteśmy multiplatformowi − gdy prezentujemy
jeden tekst to w trzech, czterech odmianach − po to, żeby się lepiej sprzedał. W blogu,
na serwisie «Gazety», zajawiamy na Twitterze i Facebooku. To wszystko wymaga
większego nakładu pracy. W związku z tym, po pierwsze, nad jednym tekstem dużo
więcej się pracuje. To jest po stronie autora. Po stronie wydawcy mamy do czynienia
z erozją masowego audytorium. Wydawca musi produkować treści do wielu różnych
585
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grup docelowych na wielu platformach. W związku z tym potrzebuje więcej zasobów,
a nie mniej zasobów. Do tego, jak każdy wydawca prasowy, ma problem finansowy, bo
audytorium mu się kurczy, a wraz z nim przychody z reklam maleją. W związku z tym
on tnie zasoby ludzkie. Konwergencja sama z siebie mnie obciąża jako autora tekstów,
a w połączeniu z sytuacją mojego wydawcy − obciąża mnie podwójnie. I to są
zagrożenia. Zagrożenia są takie, że na dłuższą metę można w tym nie wytrwać. Jeżeli
zakładamy, że musimy w tym wytrwać, to się znacząco spłyca jakość przekazu. Ja, jako
osoba, która deklaruje, że chodzi jej w dziennikarstwie o pasję, mam z tym problem, bo
w tej pracy coraz bardziej przeważa aspekt finansowy”587.
Podobny problem widzi Jarosław Gugała z Telewizji Polsat: „Zauważam pewną
dwoistość w procesie dystrybucji treści medialnych. Dwie strony są zaangażowane
w ten proces. Jedna strona to są dziennikarze, a druga strona to jest technologia.
Oczywiście po stronie technologicznej rozwój kanałów dystrybucji jest dużo szybszy.
Natomiast po stronie wytwórców tych treści, którzy piszą artykuły, robią filmy
dokumentalne, reportaże, zbierają newsy itd., postęp dokonuje się w innym wymiarze.
Ja osobiście uważam go za taki antypostęp, bo ilość i szybkość podania informacji są
zdecydowanie w tej chwili ważniejsze niż ich jakość”588.
Konrad Piasecki z RMF FM patrzy na konwergencję przez pryzmat możliwości,
jakie stwarza sieć: „Internet jest bardzo szybki, dynamiczny, daje bardzo wiele
możliwości na wytłumaczenie i pogłębienie tematu. Przykład: jeśli na antenie radia nie
znajduję dość czasu na jakiś temat, to w internecie mogę to rozwinąć. Internet jest
interaktywny, wobec czego mam kontakt nie tylko ze słuchaczami, lecz także
informatorami czy bohaterami moich materiałów. Potężnym minusem internetu jest to,
że nie za bardzo wiadomo, która treść jest treścią dziennikarską, publicystyczną, a która
potokiem żalu wylewanym przez jakiegoś blogera”589.

7.2.3.2. Konwergencja = chaos
Rozterki środowiska dziennikarskiego związane z konwergencją niezwykle
precyzyjnie podsumował Bartosz Węglarczyk: „Konweregncja to jest takie fancy word
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do opisania totalnego miszmaszu i wszystkiego, co się dzieje w tej chwili w mediach.
Procesu kompletnego chaosu, którego jesteśmy świadkami, i powstawania nowego
świata. To, co Biblia opisuje jako chaos, dzieje się teraz na naszych oczach. Jest wielkie
boom i z tego ma coś powstać. Tylko my nie mamy jeszcze pojęcia co. Ja nie wierzę
w różne opisy tego zjawiska. Ludzie, którzy mówią, że wiedzą, co się dzieje z mediami,
kłamią po prostu. Nie wiedzą, co się dzieje z mediami − nikt nie wie. Chaos to jest
słowo, które mi się kojarzy ze zjawiskiem konwergencji w mediach”590.

7.2.3.3. Konwergencja jako mit
Marcin Gadziński, argumentując swój dosyć odważny pogląd, że konwergencja to
mit, odwołuje się do własnych doświadczeń w koncernie Agora: „Ja mówię o takiej
konwergencji, która istnieje w takich koncernach, jak mój, czyli dużym, średnio
nowoczesnym koncernie medialnym w Polsce. Było zachłyśnięcie się wymiennie
stosowanym hasłem integracji mediów i konwergencji. Było takie wielkie ciśnienie, że
teraz cała zmiana musi polegać na tym, że będziemy się przenikali, integrowali i tak
dalej. Stąd te wspólne newsroomy, wspólne projekty. Jednym z efektów jest Sport.pl,
przy którym w sumie od 5 lat pracuję. On był jednym z pierwszych dużych projektów
tego typu. I potem na nasz wzór próbowano różne rzeczy robić. I nikt nie wiedział,
może nie miał skąd, że to nie jest takie proste. Szybko się okazało, że takich punktów
stycznych między prasą a serwisami internetowymi trochę jest, ale wcale nie za dużo.
Do tego dochodziła sytuacja, w której nadal jesteśmy, że z przyczyn biznesowych nie
chcemy zamienić medium drukowanego na internet, dlatego że biznesowo «Gazeta»
cały czas przynosi tej firmie setki milionów złotych. Zmniejsza się to oczywiście
i szybko spada, dramatycznie szybko, ale to spada z 300 do 200 milionów. A o tym,
żeby internet przynosił 200 milionów przychodów to możemy pomarzyć. Zaciskamy
kciuki, żeby za 3 albo 4 lata były przychody takiego rzędu”591.
Gadziński porównuje także swoje doświadczenia z zagranicznymi rynkami
medialnymi: „I to jest ten mit, bo tak naprawdę jest niewiele miejsc na świecie, którym
się to udało. Ten mit istnieje i mówi się o nim na konferencjach branżowych. Na wielu
z nich byłem, wiele prezentacji dotyczących konwergencji widziałem, wiele redakcji
odwiedzałem w różnych krajach. Wszędzie wygląda to tak samo. Główny focus polega
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na tym, że jeśli jest redakcja papierowa, którą zamieniamy na internetową, to nadal jest
to redakcja papierowa tylko dodatkowo ma robić internet”592.
Dodaje swoje przemyślenia na temat problemu z „oporem konwergencyjnym”
samych dziennikarzy: „Ten mit polega także na tym, że można tymi samymi ludźmi,
którzy pracują w mediach drukowanych zdobywać publiczność w mediach cyfrowych.
Dziennikarzy, o określonych kompetencjach, którzy przez 10 czy 20 lat pracowali
w gazecie i są bardzo znanymi dziennikarzami. Tylko, że oni żyją w takiej bańce, jak
mówią Amerykanie: bubble − oddzieleni od szeroko rozumianej publiczności
internetowej”593.

7.2.3.4. Degradacja starego dziennikarstwa
Bardzo dosadnych słów w kontekście wpływu zjawiska konwergencji na „stare
dziennikarstwo” użyli dwaj doświadczeni dziennikarze − Mariusz Gierszewski
i Sławomir Siezieniewski. Gierszewski ujął to następująco: „Dla mnie jest to
degradacja stylu pracy i degradacja takiego dziennikarstwa, jakie ja znam, jakiego się
uczyłem. Informacje z nowych mediów, mam na myśli Facebook, Twitter – są
niezwykle krótkie i powierzchowne. I takie samo staje się dziennikarstwo. Jest
naturalny ciąg do tego, żeby informacja była podana w 20 znakach, a nie w 200
znakach, skoro tak można i jest szybciej. Nie wiem, co było pierwsze, ale też słuchacze,
odbiorcy, widzowie przyzwyczajają się do tego, że ma być szybko, krótko i zaczynają
tego wymagać od mediów. Nie chce im się czytać dłuższych rzeczy, więc koło się
zamyka. Z tym się wiąże inna rzecz − jeżeli ma być krótko i ma przyciągnąć słuchacza,
to musi być sensacyjnie. W związku z tym jest parcie na «krew na pierwszej stronie».
Takie tematy się wybijają, a poważniejsze schodzą na dalszy plan. Wszystkie te zmiany
świadczą o degradacji starego dziennikarstwa”594.
Sławomir Siezieniewski dodał: „Pierwsze, co mi przychodzi do głowy
w kontekście nowych mediów, to myślę sobie o tym, że to jest troszeczkę upadek
zjawiska dziennikarstwa. Przestaje to mieć formę dziennikarstwa, to są jakieś bardzo
wolne myśli i to bardzo często niezwiązane kompletnie z tym, co znajduje się
w definicji dziennikarstwa”595.
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7.2.3.5. Uśrednianie treści medialnych
Wojtek Krzyżaniak, wieloletni szef „Gazety Telewizyjnej”, dodatku piątkowego
do „Gazety Wyborczej”, ocenia konwergencję przez pryzmat ujednolicania, które
w jego mniemaniu ma charakter negatywny: „Konwergencja kojarzy mi się niestety
bardziej przez pryzmat produkcji i takiego ujednolicenia. Kojarzy mi się nie z jakąś
współpracą i stworzeniem czegoś nowego z tych poukładanych rzeczy, tylko
z uśrednieniem wszystkiego. O! To jest to! Konwergencja to jest dla mnie, niestety,
w mediach uśrednienie. A jeżeli uśrednienie, to postrzegam to negatywnie. Natomiast
cały czas dostrzegam w tym wielki potencjał. To jest niesamowity potencjał
konwergencji mediów − przenikanie jednego przez drugie. Odczucia mam negatywne
głównie dlatego, że ubolewam nad niewykorzystaniem tego potencjału. To mnie
strasznie drażni, denerwuje i wpływa na ocenę. Nie sam proces, tylko to, że ja mam
inne nadzieje, i że one strasznie nie pokrywają się z rzeczywistością. I to mnie strasznie
frustruje. Uśrednienie, o którym mówimy, prowadzi do tego, że produkuje się te same
treści jednocześnie do kilku mediów i w efekcie produkuje się treści do gazet już
z myślą, co z tym będzie można zrobić w internecie”596.

7.2.4. Konwergencja jako naturalna kolej rzeczy
Wśród dziennikarzy, szczególnie tych z dużym doświadczeniem zawodowym,
popularny jest też pogląd, że konwergencja to naturalna kolej rzeczy i obecnie trwające
przeobrażenia na rynku medialnym nie są niczym niezwykłym. Takiego zdania jest
m.in. Jacek Żakowski − wieloletni dziennikarz prasowy: „To jest szokujące dla ludzi
mediów w ustabilizowanych demokracjach. Ale akurat moje pokolenie dziennikarskie
w Polsce przeżyło już tyle różnych rewolucyjnych zmian, że ta kolejna jakoś nas nie
zaskakuje. Oczywiście koncept konwergencji jest dyskusyjny. Ale o koncepcie można
rozmawiać, natomiast jego rewolucyjny charakter nie jest niczym dziwnym”597.
Podobnego zdania jest Bartek Kubera − wieloletni dziennikarz telewizyjny: „Ja
traktuję konwergencję, jako naturalną kolej rzeczy, ponieważ świat się zmienia. Internet
jest wynalazkiem przełomowymi, jak maszyna parowa i koło kiedyś, i tak będzie
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pewnie przez historyków oceniane. I to jest takie dla mnie namacalne ziszczenie się
teorii w praktyce, czyli ta teoria McLuhana o globalnej wiosce, gdzie dziś naprawdę nie
ma żadnego znaczenia odległość, przestrzeń, granice, tylko każda informacja, jeśli jest
atrakcyjna, może stać się od razu informacją globalną, do której tak naprawdę
użytkownicy docierają wcześniej, niż zdążą ją rozprzestrzenić media”598.
Łukasz Niewola z TVN CNBC (obecnie TVN24 BiŚ) również zmiany w mediach
spowodowane konwergencją widzi jako naturalny postęp i dostosowanie się do
warunków okołomedialnych: „Postrzegam to jako naturalną kolej rzeczy, jak
najbardziej

i z taką

domieszką

pozytywną

(…).

Dla

rozwoju

świadomego

społeczeństwa to jest bardzo pozytywne, więc nie zaskakuje mnie to, aczkolwiek no
może skala i tempo rozwoju tych nowoczesnych mediów i wpływ na odbiorców może
trochę tak. Natomiast traktuję to pozytywnie i widzę, jak stacje próbują się
dostosowywać poprzez stworzenie kanałów tematycznych czy tak dalej, ale to już jest
właśnie takie bardziej świadome. Zarówno bardziej świadomy jest odbiorca, który sobie
może lepiej pod siebie ułożyć ścieżkę docierania do informacji, jak i jest to z drugiej
strony bardziej świadome działanie stacji telewizyjnych, bo jakby też czują, w jakich
obszarach mogą jeszcze konkurować, mogą dać wartość dodaną widzowi”599.

7.2.5. Zdroworozsądkowe wytłumaczenie fenomenu konwergencji
Dwaj dziennikarze będący legendami polskiego dziennikarstwa − Jacek Żakowski
i Grzegorz Miecugow pokusili się o wytłumaczenie istoty zmian w mediach, jaka
dokonuje się w ostatnich latach. Każdy z nich czyni to na swój sposób, jednak oba
podejścia są niezwykle interesujące.

7.2.5.1. Wszystko płynie
Jacek Żakowski patrzy na procesy konwergencyjne z perspektywy człowieka
doświadczonego, który co jakiś czas przechodzi tego typu gwałtowne zmiany: „Moja
generacja to ludzie, którzy mają dzisiaj między 50 a 60 lat. To są roczniki
przyzwyczajone do dynamicznej zmiany. My wchodziliśmy w życie w roku 80., jak
wszystko się zawaliło i zaczęło powstawać od nowa. Potem był rok 89., i znowu
wszystko się zawaliło i zaczęło powstawać od nowa. I od tego czasu, bez przerwy,
598
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wszystko, co powstaje, to się wali, i powstaje nowe na to miejsce. Jesteśmy
przyzwyczajeni. Mamy horyzont. Ludzie, którzy dziś mają po 30−40 lat, weszli
w dorosłość w jakimś świecie i im się wydawało, że on taki będzie zawsze. My już
wiemy z historii własnej, że niekoniecznie”600.

7.2.5.2. „Ludzie lubią się bawić”
Grzegorz Miecugow przyczynę tak dynamicznej konwergencji medialnej
związanej z rozwojem sieci upatruje w braku wojny: „Mam taką teorię. Mamy
spokojne, szczęśliwe czasy. Nie mieliśmy wojny od 70 lat, co w ogóle na naszych
ziemiach się nie zdarzało dłużej niż dwadzieścia parę lat. W Europie także było raczej
spokojnie, jeśli nie liczyć wojny na Bałkanach, która była w 90. latach i potem
interwencja w 98 r. Amerykanów w sprawie Kosowa, ale to jest gdzieś na peryferiach
Europy. A człowiek jest tak skonstruowany, że lubi się bawić. W związku z tym, jeśli się
lubi bawić, to się bawi. Sieć pozwala mu na największą zabawę niż kiedykolwiek”601.

7.2.5.3. Zamiana miejsc
Naturalność takiego stanu rzeczy przez pryzmat zmieniających się priorytetów
tłumaczy dziennikarka telewizyjna z TVP2 Marta Kielczyk: „Był czas, że bardzo duże
pieniądze były ładowane w media. To była złota era. A to, że jej nie ma, powoduje
konkretne konsekwencje: że już się nie zatrudnia tylu fotografów w redakcji, że zawód
dziennikarza śledczego wymiera. (…) Według mnie to są rzeczy oczywiste i one po
prostu są i świadczą o zmianach na rynku mediów. Kiedyś druk był zagrożony przez
radio. Później radio − zagrożone przez telewizję − jakoś nie zniknęło. A telewizja jest
teraz zagrożona przez internet, ale też nie jest tak, że to zupełnie zniknie, tylko będą
inne modele korzystania z mediów”602.
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Podobne zdanie ma Grzegorz Miecugow: „Mam poczucie, że jesteśmy na dosyć
dużym wirażu. Tradycyjne media tracą na znaczeniu. Mówię tu przede wszystkim
o prasie i radiu. Tradycyjne media się wycofują, przestają być istotne. Największe
znaczenie ma sieć i takie elementy sieci, jak media społecznościowe − Facebook
i Twitter”603.

7.2.5.4. Jeśli nie konwergencja, to co?
Jacek Żakowski podczas rozmowy na temat jego stosunku do konwergencji podał
w wątpliwość w ogóle fakt istnienia procesów konwergencyjnych na polskim rynku
medialnym. Ma on inny pogląd w kwestii obserwowanych na nim zjawisk: „Moim
zdaniem obecnie polskie media podlegają innemu procesowi. Polskie media zostały
zdominowane przez osoby o niskich kompetencjach już na początku lat 90. i w związku
z tym nie wytworzyły autorytetu kompetencyjnego wśród odbiorców. Obserwuję, że
obecnie poziom poprawia się, np. «Wyborcza» zaczęła się bardziej starać. Przez wiele
lat jakość publicystyki, jakoś reportingu dziennikarskiego w Polsce odbiegała
radykalnie od jakości zachodniej. Na tym polega kryzys polskich mediów. One są
niepotrzebne. Jak biznesmen w Polsce nie przeczyta «Rzeczpospolitej», nic nie straci.
Jak biznesmen w Stanach Zjednoczonych nie przeczyta «Wall Street Journal», będzie
debilem. My podlegamy innym zależnościom niż Zachód”604.
Podsumowanie
Podjęcie niniejszego wątku w rozmowach z dziennikarzami dostarczyło niezmiernie
dużo ciekawych opinii i komentarzy, które niejako stanowiły tło dla rozmów
o praktycznych aspektach konwergencji. Poznanie stosunku badanych do zjawiska
konwergencji pozwoliło na pokierowanie w odpowiedni sposób rozmową. Poza tym,
a może przede wszystkim, ukazało stosunek środowiska dziennikarskiego do
konwergencji, który jest zgoła odmienny od stosunku środowiska akademickiego. Dla
autorki niniejszej pracy zaskakujący był fakt, że większość badanych dziennikarzy,
w odróżnieniu od medioznawców reprezentujących środowisko akademickie, podchodzi
do zjawiska konwergencji w sposób nadzwyczaj krytyczny. Doceniają oni pozytywne
strony zmian na polskim rynku medialnym spowodowanych technologią i nowymi
mediami, jednak dużo częściej mówią o negatywnych aspektach konwergencji.
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Do pozytywnych skutków zaliczają żywszy kontakt z odbiorcą oraz bardziej
precyzyjne budowanie relacji z nim (wybieranie, w jaki sposób, na jakich warunkach
i do jakich grup odbiorców chcą docierać). Poza tym, doceniają fakt łatwości w dotarciu
do informacji za pomocą sieci oraz mediów społecznościowych. Bardzo im odpowiada
możliwość budowania własnej marki dziennikarskiej oraz szerszego rozprzestrzeniania
własnych przekonań czy też materiałów dziennikarskich.
Natomiast wśród negatywnych skutków konwergencji widzą przede wszystkie
większe obciążenie dziennikarza (większa presja czasu, wielozadaniowość). Poza tym,
przeszkadza im „wszechogarniająca płytkość” przekazu. Dostrzegają też erozję
masowego audytorium, co z kolei skutkuje z jednej strony większymi nakładami pracy
dla nadawcy/pracodawcy w związku z tworzeniem kolejnych kanałów dystrybucji
i wypełnianiem ich treścią, a z drugiej − niekoniecznie przekłada się na większe
przychody reklamowe. Warto zaznaczyć, że współcześni dziennikarze w większości
przypadków doświadczyli w swoim środowisku pracy mniejszych bądź większych prób
wprowadzenia optymalizacji pracy związanej z konwergencją, m.in. integracji
produkcji,

łączenia

newsroomów,

wielokanałowej

dystrybucji

czy

też

wielozadaniowości dziennikarskiej. Zapytani o ocenę tych działań − wyrażają się raczej
pejoratywnie, mówią o „micie” konwergencji czy też o „chaosie” w mediach.
Konkludując temat stosunku badanych do zjawiska konwergencji, można
przytoczyć trafne słowa Kamila Dąbrowy, który o zmianach konwergencyjnych mówi
następująco: „Możemy po prostu narzekać, ale świat się zmieni. Im dalej będziemy od
zrozumienia tego, tym gorzej dla nas − dziennikarzy, żyjących w Polsce, w drugiej
dekadzie XXI w. Tak mi się wydaje”605.

7.3. Ewolucja środowiska dziennikarskiego
W związku z procesami konwergencyjnymi nastąpiło w ostatnich 5 latach zjawisko
rozszerzenia i co za tym idzie − rozwarstwienia środowiska dziennikarskiego. Stało się
tak z trzech powodów. Po pierwsze, w związku ze zmianami organizacji pracy nastąpiło
zapotrzebowanie na osoby, które będą wykonywały pracę bardziej odtwórczą, ale
w sposób szybszy i tańszy, i w związku z tym wyłoniła się w redakcjach grupa media
workerów. Druga przyczyna rozwarstwienia środowiska dziennikarskiego to rozkwit
nowych mediów, m.in. blogów, vlogów oraz portalu YouTube i pojawienie się nowej
605
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grupy piszących tam osób, które aspirują do statusu dziennikarza. Ostatnia przyczyna to
pojawienie się za sprawą mediów (które z powodów ekonomicznych widzą w tym swój
interes) grupy osób, które uprawiają dziennikarstwo obywatelskie, regularnie
przesyłając swoje materiały do mediów tradycyjnych. W ten sposób wytworzyła się
trzecia nowa grupa „dziennikarzy” w − i tak już mocno podzielonym − środowisku
dziennikarskim, o czym wspomniano w rozdziale I.
W poniższym podrozdziale przedstawiony zostanie stosunek badanych dziennikarzy
do nowo powstałych rodzajów dziennikarstwa oraz do pomysłu zamykania zawodu
dziennikarskiego (na wzór zawodu prawnika czy lekarza), którego próba legislacji była
już kilkukrotnie podejmowana przez niektóre grupy dziennikarzy.
Na początku warto zacytować ciekawą wypowiedź Grzegorza Miecugowa na
temat środowiska dziennikarskiego: „Uważam, że nie ma środowiska dziennikarskiego.
To raz. Na palcach jednej ręki mogę policzyć dziennikarzy, których słucham
z zainteresowaniem, bo wiem, że mają własne zdanie i że się czegoś od nich dowiem.
Nie ma środowiska dziennikarskiego, nie ma prestiżu w tym zawodzie, więc czy się
blogerów będzie nazywało dziennikarzami czy nie, to jest mi kompletnie obojętne”606.
Miecugow przedstawia także swój pogląd na temat istoty zawodu dziennikarza:
„Nie ma licencji na bycie dziennikarzem. Nie ma także wykształcenia dla dziennikarza.
Dziennikarz jest wtedy dobrym dziennikarzem, jeżeli ma swoich odbiorców, jeśli do
kogoś trafia. Ktoś, kto napisze najlepszy felieton, ale tego felietonu nikt nie przeczyta,
choćby go ktoś wydrukował, to nie jest żaden dziennikarz. To samo dotyczy blogów.
Jeżeli ktoś napisze doskonały tekst na swoim blogu, ale nikt tego tekstu nie przeczyta,
to jakby tego tekstu nie było”607.
Genezy procesu rozszerzenia środowiska dziennikarskiego podjął się Cezary
Szymanek: „Musimy się chwilkę zastanowić. Zacznijmy od tego, że ja mam problem
z hasłem «rozszerzanie środowiska», wynikający z tego, że proces ten rozpoczął się od
wewnątrz naszego środowiska. Chodzi mi o to, że jeżeli dwudziestokilkuletnią osobę
w połowie studiów dziennikarskich tytułuje się redaktorem, chociaż jej praca polega
tylko i wyłącznie na tym, żeby napisać 10 zdań o pogodzie pod zdjęciem − no to sami
sobie zaczęliśmy robić krzywdę. Sami zaczęliśmy pauperyzować nasz zawód. Później
zaczął się rozwijać proces, którego świadkami obecnie jesteśmy na dużą skalę, czyli
wejście do środowiska dziennikarstwa obywatelskiego i osób aktywnych w mediach
606
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społecznościowych. Dla mnie osobiście osoby działające w nowych formach
dziennikarstwa to nie są dziennikarze i ja bym nigdy ich w ten sposób nie nazwał.
Natomiast, faktycznie, istnieje ten problem, ponieważ część środowiska nazywa ich
dziennikarzami. To jest raz. Dwa – coraz powszechniejsze jest przekonanie wśród
odbiorców, że jest znak równości między osobą, która jest popularnym blogerem,
a mną. Takiego znaku równości nie ma. I nigdy nie będzie”608.

7.3.1. Dziennikarze a media workerzy
Stosunek dziennikarzy pracujących w mediach tradycyjnych do media workerów
jest

bardzo różny. Niektórzy traktują ich z wyższością, niektórzy − jako

współpracowników na równych prawach, a niektórzy wręcz są ich wielkimi
zwolennikami i wykorzystują ich wszystkie atuty, tj. wiek, znajomość rozwiązań
technologicznych, znajomość języków obcych oraz stosunkowo małe wymagania
finansowe.
Zdaniem

Kamila

Dąbrowy,

media

workerzy

to

przyszłość

zawodu

dziennikarskiego: „W tej chwili będzie potrzebna ta właśnie szybkostrzelna maszyna
pisząco-nagrywająco-filmująca, która będzie wrzucała treści na portale internetowe.
Coraz więcej będzie właśnie media workerów. To jest przyszłość dziennikarstwa. To są
ci ludzie, nad którymi będziemy musieli się coraz częściej pochylać, bo tak wygląda
przyszłość dziennikarstwa. To są ludzie, którzy pracują często metodą copy paste. Po
prostu, tłumaczą teksty z prasy, portali zachodnich, wklejają je, adoptują, dodają do
tego zdjęcia itd.”609. Dąbrowa uzupełnia to jeszcze: „Bo kto to jest media worker?
Określiliśmy go. To są ci wszyscy, którzy pracują za jakieś minimalne stawki, którzy
znają czasami 2−3 języki i świetnie tłumaczą, ale są czasami takimi naroślami na
komputerach. Żywą tkanką na komputerze. On nie wychodzi z redakcji, on nie tworzy
żadnych nowych treści, on nie szuka materiałów, on po prostu działa trochę jak
maszyna typu copy paste, tłumaczy jakieś teksty i je wrzuca do CMS-a”610.
Bartosz Kubera przyznaje: „Mój znajomy nazywa nowe pokolenie dziennikarzy
internetowych, nie bez kozery, z dużą ironii «urzędnikami medialnymi», bo to są ludzie,
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którzy przychodzą właśnie na 9 do pracy i wychodzą o 17 i klepią, klepią teksty przez
cały dzień i wrzucają je do internetu”611.
W podobnym tonie wypowiada się Maciej Pobocha: „Widzę też pewien
wewnętrzny opór wśród kolegów dziennikarzy, którzy uważają internet za coś
gorszego, za medium, gdzie treści są niefachowe, nieciekawe, są czasochłonne, ale nie
dają im, jako dziennikarzom, ani sposobu na rozwinięcie się, ani finansów. Bo u nas nie
jest tak, że wyprodukowanie czegoś ekstra do internetu rodzi dodatkowe źródło
dochodów”612.
Piotr Stasiak uważa, że media workerzy to współczesna wersja dawnych
stażystów. Jego zdaniem, brak szacunku dla ich pracy ze strony bardziej
doświadczonych dziennikarzy jest bardzo niesprawiedliwy. Mówi o tym następująco:
„Nie znoszę określenia media worker. Część z tych media workerów w przyszłości
będzie zdobywała nagrody za reportaż roku. Dlatego że zapotrzebowanie na dobre
dziennikarstwo nie zaniknie. Biografie dowodzą, że mnóstwo dziennikarzy, którzy
dzisiaj uchodzą za absolutne gwiazdy (że nie wspomnę chociażby o takim Ryszardzie
Kapuścińskim), zaczynało jako depeszowcy w redakcjach. I kim innym dzisiaj jest ten
człowiek, którego sadzamy przy CMS-ie, żeby wrzucał newsy z PAP-u albo żeby zrobił
omówienie tygodników z dzisiejszego dnia, jeśli nie nowym wcieleniem tego
depeszowca z PAP-u, z lat 60. i 50.? Obawę mam za to inną, że taki media worker,
zanim zdąży wyewoluować, np. w rasowego publicystę, dojdzie do wniosku, że
z pisania nie da się utrzymać rodziny, i pójdzie pracować do branży PR. W ten sposób
mityczny, metaforyczny przyszły Kapuściński będzie prowadził na Facebooku profil
społecznościowy producenta butów”613.
Stasiak dodaje także: „(…) należy tych ludzi traktować dokładnie tak, jak
traktowało się kiedyś w redakcjach stażystów na «dyżurze przy telefaksie». To są
ludzie, z których część nosi buławy generałów w plecaku, tylko jeszcze o tym nie
wiedzą. Znam dziennikarzy, którzy rozpoczęli swoją karierę dziennikarską właśnie od
pisania do tych przysłowiowych PAP-ów na portal gazeta.pl, a dzisiaj publikują
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reportaże w «Dużym Formacie». Publikują raz na pół roku, ale publikują jednak
w «Dużym Formacie». To jest coś!”614.
Zwolennikiem pracy w stylu media workerów jest Marcin Gadziński, dyrektor
w zespole Agora Sport, który sam nazywa siebie media workerem 615 i którego duża
część zespołu w Sport.pl to właśnie media workerzy. W środowisku dziennikarskim
sławna jest już jego prezentacja z konferencji Social Media Day Poland we Wrocławiu,
która odbyła się 22 lutego 2013 r.616. Tłumaczy on, skąd wziął się media worker
i dlaczego tak bardzo jest potrzebny w dzisiejszych redakcjach. Jego zdaniem, zawód
ten pojawił się z kilku przyczyn: po pierwsze, ponieważ tradycyjne podziały funkcji
w mediach stały się archaiczne, po drugie, media mają coraz mniej pieniędzy, a pracy
jest coraz więcej (w związku z multiplikacją produktów medialnych i wielokanałową
dystrybucją), po trzecie − rośnie obciążenie ludzi pracujących w mediach nowymi
funkcjami i czynnościami, po czwarte − młodzi, chętni do pracy w mediach nie byli
w stanie zająć dziennikarskich stanowisk pracy, oraz ostatni powód to kompetencje
młodych ludzi, którzy znają języki obce oraz sprawnie poruszają się w obszarze nowych
technologii617.
Na koniec warto zaprezentować zdanie Sławomira Siezieniewskiego na temat
rozrostu warstwy media workerów we współczesnych mediach. Uważa on bowiem, że
jest to pochodna słabiej kondycji finansowej mediów: „Nigdy osoba, która ma 40−50 lat
nie jest w stanie wygrać w wyścigu na tempo z 18-latkiem. On po pierwsze, mieszka
u rodziców. Po drugie – nie potrzebuje pieniędzy, bo rodzice go wychowują. Po trzecie
– nie ma rodziny, więc nie ma obowiązków z tym związanych i jest dużo bardziej
dyspozycyjny. Kolejny przykład na sprawdzanie się w praktyce zasady, że zły pieniądz
wypiera dobry pieniądz”618.
Jeden z dziennikarzy w przyznał w rozmowie off the record, że stosunki pomiędzy
dziennikarzami a media workerami w redakcji nie należą do najlepszych: „Zespół się
podzielił, pojawiły się jakieś negatywne uczucia z jednej części newsroomu w stosunku
do drugiej części newsroomu. Media workerzy uważają dziennikarzy za darmozjadów,
którzy mało piszą. Dziennikarze uważają media workerów za ludzi wykonujących pracę
odtwórczą w związku z tym mają ich gdzieś. I oczywiście dysproporcja w zarobkach
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jest gigantyczna. Gigantyczna. Co tylko podgrzewa te animozje”. Dodaje także:
„Natomiast w mojej skromnej opinii poziom zarobków media workerów musi się
podnieść. W tym sensie, że jak ktoś zarabia grosze, to będzie zawsze problem. Zawsze
będzie problem”.
Inny dziennikarz, również w nieformalnej rozmowie, powiedział: „Ja przyznam
uczciwie, że ci ludzie są potrzebni. Im lepsi oni będą w tym, co robią, tym lepiej dla nas
dziennikarzy, bo oni nas odciążają. Powinniśmy patrzeć na nich bardziej w kategorii
partnerów. Niestety jest to bardzo trudne, bo syty głodnego nie zrozumie. To jest tego
typu animozja. To jest animozja jak pomiędzy biednymi a bogatymi. Do tego dochodzą
dwie kwestie: zarobki oraz stosunek do wykonywanej pracy. Niestety wśród
dziennikarzy media workerzy są negatywnymi bohaterami. Oczywiście dzieje się tak
nie w każdej redakcji. Wyobrażam sobie, że są redakcje, które zmuszają media
workerów do niecnych zadań. Są też redakcje, które zlecają im prace techniczne”.

7.3.2. Dziennikarze a blogerzy, vlogerzy, dziennikarze obywatelscy
Kolejna nowa grupa w środowisku dziennikarskim to osoby pracujące i zarabiające
dzięki aktywności w nowych mediach − na blogach, vlogach, mający swoje programy
na portalu YouTube czy też programy internetowe. Oczywiście czym innym jest
dziennikarz, który dodatkowo prowadzi blog, a czym innym osoba, która utrzymuje się
tylko z blogowania. W tym podrozdziale skupiono się na tym drugim przypadku.
Dziennikarze pracujący w tradycyjnych mediach są dużo bardziej konserwatywni
w tej kwestii i mało który z nich chciałaby się znaleźć w jednej grupie zawodowej
z blogerami.
Bartosz Węglarczyk krótko odpowiada na pytanie o rozszerzenie środowiska
dziennikarskiego o warstwę blogerów: „Nie każdy człowiek, który się uważa za
dziennikarza, jest dziennikarzem”619.
Podobnego zdania jest Kamila Ryciak: „Ja bym się w życiu blogera nie nazwała
dziennikarzem, a oni siebie nazywają. Może na tym polega trochę ta różnica. Bo mi się
wydaje, że na miano dziennikarza trzeba naprawdę zasłużyć. Niektóre osoby
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funkcjonujące w mediach obrażają się jak nazwie się je blogerkami, chociaż
autentycznie prowadzą blogi, więc de facto nie powinny mieć za co się obrażać”620.
Vadim Makarenko deklaruje, że nie chciałbym się znaleźć w jednej kategorii
z blogerami ze względu na ich nie do końca czystą etycznie działalność: „Uważam, że
to jest kompletnie wtórna sprawa to nazewnictwo. Ja jestem gotów przyjąć, że wszyscy
jesteśmy dziennikarzami i niech rynek sam to zweryfikuje i podzieli na klasy. W tym
dziennikarstwie te klasy oczywiście będą różne. To jest jedno podejście. Drugie
podejście jest takie, że w sposób naturalny nie chciałabym się znaleźć w jednej kategorii
z Kominkiem. Na żadnych warunkach”621.
Makarenko tak uzasadnia swoje stanowisko: „Nie chciałabym być zaliczany do tej
samej grupy zawodowej dlatego, że kierujemy się zupełnie innymi zasadami.
Współpraca różnych podmiotów z nimi odbywa się na zupełnie innych warunkach niż
z nami. Jeśli popatrzymy na to w kategoriach czysto przychodowych, no to ja po prostu
pewnych rzeczy nie robię. To mi psychicznie jakoś przeszkadza”622.
Kamil Dąbrowa i Wojciech Szacki wskazują z kolei na aspekt odpowiedzialności
za słowo w stosunku do czytelników i redakcji, który w przypadku blogerów jest
wątpliwy. Dąbrowa mówi o tym następująco: „Mnie zawsze uczono odpowiedzialności
za słowo. Oni pewnie takiej odpowiedzialności nie mają. Oni nie mają świadomości, że
ponieważ są nadawcami, mogą komuś zrobić krzywdę. Proszę sobie wyobrazić, że oni
by zaczęli nawoływać do samobójstwa. Jutro będzie koniec świata. I oni to mówią
całkowicie nieodpowiedzialnie. Jakby nie mając świadomości tego, że ktoś faktycznie
może to wziąć do serca, bo sobie ktoś włączy radio, będzie w gorszym stanie
psychicznym itd. My, dziennikarze, dysponujemy pewną wiedzą, pewnym warsztatem.
Ktoś nas czegoś nauczył, przeczytaliśmy prawo prasowe”623.
Podobnie, w kategoriach odpowiedzialności za słowo, ujmuje to Wojciech Szacki:
„Ja myślę o tym jak najgorzej. I ja wcale tych ludzi nie uważam za dziennikarzy. Nie
dlatego, żebym się jakoś wywyższał, tylko dlatego, że dziennikarstwo to jest dla mnie
po pierwsze odpowiedzialność za słowo. Wielu z nich jest anonimowych, nie
odpowiadają swoim nazwiskiem za to, co piszą. Zapewne wielu blogerów Salonu24.pl
czuje się dziennikarzami. A dopóki ktoś anonimowo coś wrzuca do internetu, to dla
mnie to nie jest żadne dziennikarstwo. Dziennikarz odpowiada prawnie. Dziennikarz
620
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jest umocowany w redakcji. To nie jest tak, że ja coś napiszę, tylko tak naprawdę to
pisze moja redakcja i moja redakcja bierze za to odpowiedzialność. Ponosi
konsekwencje, zapewnia ochronę prawną i daje wiarygodność”624.
Zdaniem Marka Kacprzaka, dziennikarstwo obywatelskie nie jest w stanie
zastąpić profesjonalnego zespołu dziennikarskiego: „Wszystkie te przepowiednie, że
funkcję dziennikarstwa zawodowego zastąpi dziennikarstwo społeczne, kompletnie było
przestrzelone. Dziennikarstwo społeczne może co najwyżej pokazać coś jednorazowo −
czego akurat ktoś jest świadkiem i dać komentarz odautorski. Tylko to nie jest
dziennikarstwo − to jednorazowa relacja. Dziennikarstwo to tak naprawdę dobra
publicystyka.

To

są

lata

doświadczeń

i miliony

przeczytanych

książek.

W dziennikarstwie społecznościowym ja nie przypominam sobie, żeby ktoś potrafił
pokazać ważne tematy − błędy władzy, nadużycia, korupcję”625.
Podobne zdanie ma Wojciech Szacki: „Bardzo dużo się mówi o tych mediach
społecznościowych, dziennikarzach internetowych, tylko pytam: Czy jakikolwiek tekst
dziennikarza internetowego został zapamiętany? Czy w powszechnej świadomości
zaistniały jakieś przełomowe wywiady czy newsy? Czy były jakieś odkrycia śledcze?
No nie − nie było. To jest jednak rola mediów tradycyjnych”626. Witold Tabaka,
reporter Panoramy, mówił zaś o konieczności rozróżnienia treści profesjonalnych
i treści amatorskich: „(…) Ja nie mam nic przeciwko do momentu, kiedy jest to
rozróżnione na dziennikarstwo profesjonalne, które stara się trzymać jakichś
standardów, i na dziennikarstwo robione chałupniczo, domowymi metodami. Na pewno
jest jednak tak, że te sfery coraz bardziej się przenikają, że i my korzystamy z tych
nieprofesjonalnych nagrań, nieprofesjonalnych zdjęć, i ci nieprofesjonalni dziennikarze
są coraz częściej w profesjonalnych mediach”627. Sławomir Siezieniewski mówi
natomiast o przyczynach takiego gwałtownego rozwoju dziennikarstwa amatorskiego:
„Myślę, że mamy do czynienia ze zjawiskiem zachwytu nad nowymi mediami. Tego, że
oto zamknięty przez całe lata zawód jest otwarty dla wszystkich. Tego, że ja też mogę
być gwiazdą np. YouTube czy internetu, jeżeli nagram coś niezwykłego. To jest w tej
chwili bardzo istotne. Myślę, że za chwilę ta fascynacja trochę minie”628.
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Bardzo pozytywnie o dziennikarzach-amatorach wypowiada się natomiast Bartosz
Kubera: „Najlepsi znani mi dziennikarze nie skończyli nigdy dziennikarstwa. Więc
dlaczego człowiek, który patrzy z okna i obserwuje świat i ma np. 8 czytelników
swojego bloga w swojej kamienicy czy w swoim nowym apartamentowcu, nie może
być dla nich dziennikarzem? No może być, po prostu dostarcza im jakieś tam
informacje. Każdy, kto dostarcza informacji czy jakoś je tam twórczo przetwarza, jest
w pewnym sensie dziennikarzem. Zresztą dziennikarstwo obywatelskie moim zdaniem
jest uczciwsze niż czasami dziennikarstwo tradycyjne. Za pieniądze i dla pieniędzy. To
znaczy, ja zarabiam pieniądze i dostarczam moją pracę dla pieniędzy. Ci blogerzy
i dziennikarze obywatelscy, którzy piszą za darmo, są moim zdaniem uczciwsi, bo robią
to z pasji, z powołania, jakiegoś wewnętrznego przymusu”629.

7.3.3. Dziennikarze a pracownicy tabloidów
Kolejna grupa w zawodzie dziennikarskim to grupa, która wyłoniła się
samodzielnie i tylko dla określonej części dziennikarzy, tj. pracownicy tabloidów. Wielu
rozmówców samych o niej wspomniało, kiedy mowa była o podziałach w środowisku.
Okazuje się bowiem, że istnieją bardzo silne animozje pomiędzy dziennikarzami
tabloidów a dziennikarzami tzw. mediów poważnych.
Bartosz Węglarczyk mówi o tym następująco: „Ja osobiście mam psychiczny
problem z nazywaniem ludzi pracujących w brukowcach dziennikarzami. Mam tak, ale
to jest osobiste moje zdanie”630.
Jacek Żakowski podchodzi do tego tematu w bardzo wyważony sposób i sugeruje
rozróżnienie tych dwóch typów treści na produkty dziennikarskie i rozrywkowe: „Moim
zdaniem trzeba jednak odróżnić rozrywkę od dziennikarstwa. Zarówno «Fakt», jak
i «Super Express» to są produkty rozrywkowe, to nie jest dziennikarstwo. Ja nie mówię
tego jako zarzut. Gdybyśmy chcieli mierzyć poziom dziennikarstwa, to musielibyśmy
powiedzieć, że to jest kompletny upadek, a jako rozrywka to jest całkiem fajne i bywa
śmieszne. Wydaje mi się, że medioznawcy popełniają ogromny grzech, mieszając te
dwie przestrzenie. One są podobne, ale są zupełnie czymś innym. Tak jak opera i cyrk.
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Należą do innych porządków. To nie znaczy, że któryś jest lepszy. One są po prostu
inne”631.
Dla Konrada Piaseckiego, podobnie jak dla innych dziennikarzy, problematyczne
jest, że pracowników tabloidów nazywa się dziennikarzami: „Ja nie mam problemu
z tym, że ktoś, kto jest zaangażowanym społecznie człowiekiem postanawia być
dziennikarzem obywatelskim. Jeśli moimi kolegami po fachu są ludzie, którzy robią
zdjęcia «matce Madzi» na koniu w kostiumie kąpielowym i oni się nazywają
dziennikarzami i świat nazywa ich dziennikarzami, jeśli dziennikarzami są ludzie,
którzy pracują w jakichś kolorówkach, brukowcach, to tym bardziej możne nim być
człowiek, który jest aktywnym obywatelem i publikuje swoje osądy w internecie. Nie
widzę problemu, żeby on też był dziennikarzem”632.
Bardziej bezpośrednie w wymowie są komentarze Kamili Ryciak i Wojciecha
Krzyżaniaka. Ryciak mówi: „Ja bym w życiu człowieka, który pisze dla Pudelka nie
nazwała po prostu dziennikarzem”633. Wojtek Krzyżaniak zaś komentuje: „Bardziej
mnie wkurza wrzucanie do jednego wora z obszczykioskami z tabloidów niż
z blogerami. Przykre jest to, że Jerzy Baczyński z «Polityki» jest formalnie takim
samym redaktorem naczelnym, jak naczelny «Faktu» czy «Super Expressu»”634.

7.3.4. Różne pokolenia dziennikarzy
Kolejny podział w środowisku dziennikarskim zasugerowali autorce pracy sami
dziennikarze, mówiąc o diametralnych różnicach w stylu pracy i poglądach pomiędzy
dziennikarzami starszego pokolenia a młodymi osobami pracującymi w tym zawodzie.
Wspomniał o tym Bartosz Kubera: „Sam przez wiele lat broniłem tezy, że nie ma
żadnych różnic pomiędzy dziennikarstwem internetowym a tradycyjnym, ponieważ
dziennikarzem się jest dobrym albo złym. Dzisiaj okazuje się, że czas zweryfikował ten
mój pogląd. I po prostu jest się dziennikarzem albo nowoczesnym, albo tradycyjnym. Ci
tradycyjni nie do końca sobie radzą w nowych czasach”635. Kubera dodaje także: „To
jest kompletne niezrozumienie tematu i świata, który się zmienia. Oni po prostu się
boją. Oni się boją, bo ich czas się kończy dość szybko. Grupa wyspecjalizowanych
631
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dziennikarzy tej starej daty. Dla nich jest jeszcze praca, ale w najbliższej przyszłości
ona będzie bardzo się redukowała. I oni jak ktoś jest 30 lat w zawodzie i nie potrafi
niczego innego i raptem traci miejsce w redakcji, bo jest już niepotrzebny. On nie
znajduje pracy w żadnej innej redakcji, bo tam jest piętnastu takich samych jak on,
którzy się kurczowo trzymają swoich miejsc”636.
Podobnego zdania na temat różnic w starszym i młodszym pokoleniu dziennikarzy
jest Marcin Gadziński. Jego stanowisko na temat pomysłu zamykania zawodu
dziennikarza jest następujące: „Nie widzę w ogóle potrzeby zamykania zawodu
dziennikarza. Myślę, że to jest problem wąskiej grupy dziennikarzy starej daty. Tak
bardzo obcesowo mówiąc. Dziennikarzy, którzy nie zrozumieli, że się zmieniły czasy,
a wraz z nimi zupełnie zmieniły się też media. Oni cały czas żyją w przekonaniu, że jak
wprowadzimy jakieś zapisy, to czasy świetności wrócą. Podczas gdy z mojej
perspektywy oni powinni przede wszystkim zrozumieć to, że zmienili się zupełnie
odbiorcy, zmieniły się czasy, zmieniły się zupełnie technologie i kanały dystrybucji,
które narzucają formę. To jest chyba największy ich problem”637.
Sławomir Siezieniewski także zauważył, że młodzi ludzie to zupełnie inne
pokolenie dziennikarzy: „Ja widzę, bo przecież też niejednokrotnie przyjmuję młodych
ludzi do pracy, że to jest zupełnie inne pokolenie dziennikarzy. Oni owszem, znają
pięć języków, robią pięknie tabelki w Excelu, i wykresy w Power Point, ale nie potrafią
właściwie wydobyć najprostszej informacji od ludzi. Oni po prostu nie potrafią
rozmawiać z ludźmi. Im łatwiej dowiedzieć się czegoś z Twittera, a trudniej dowiedzieć
się czegoś w indywidualnej rozmowie. Oni w ogóle nie widzą potrzeby kontaktowania
się z innymi osobami, bo oni wolą ściągnąć informację, którą ktoś napisał w Google. To
jest zupełnie inne pokolenie, jeśli chodzi o dziennikarstwo”638.
Jeden z dziennikarzy w rozmowie off the record jako przykład tej przepaści
pokoleniowej podał przypadek wydawnictwa Agora: „W Agorze to było najbardziej
widoczne, ponieważ tam jest bardzo silna redakcja «Gazety Wyborczej» i mają swoje
strony internetowe wyborcza.pl i gazeta.pl. To jest jeden koncern, jeden budynek,
redakcje są osobne i dziennikarze obu tych mediów traktują się z ogromną rezerwą,
czasami z wrogością. Nie ma przepływu tych informacji, mimo że mogłoby się to stać
siłą. I tutaj najjaskrawiej było widać, że ci starzy dziennikarze po prostu chcą zachować
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status quo. (…) Oni się nie do końca odnajdują w tych nowych mediach, mimo że
odgórnie w ramach struktury organizacji te próby cały czas były podejmowane, próby
na przykład wzajemnej promocji, to nie do końca jednak spełniało swoje zadanie. Jest
duża przepaść między − no trzeba tak ich nazwać po prostu − młodymi a starymi
dziennikarzami. Ci młodzi kompletnie nie rozumieją tego, o czym mówiłem, czyli tego
etosu zawodu dziennikarza. To są zadaniowcy. Ich się wysyła na temat, oni mają
przywieźć obrazki atrakcyjne, szybko zmontować, podać, przekazać. Natomiast ci
starzy dziennikarze potrafią siedzieć parę tygodni nad jednym tematem, zbadać go
dogłębnie. Wszelkie nowoczesne formy video, czy przekazu internetowego − dla nich
są kompletnie niezrozumiałe cały czas”.

7.3.5. Zamykanie środowiska dziennikarskiego za pomocą zapisów
prawnych
Przy wątku dotyczącym środowiska dziennikarskiego poruszony został także temat
zamykania środowiska dziennikarskiego przez zapisy prawne dotyczące np.
doświadczenia w zawodzie, wykształcenia. Jak wspomniano w rozdziale I niniejszej
rozprawy, próby legislacji takiej inicjatywy były już wielokrotnie podejmowane przez
różne środowiska. Równie silnie ten pomysł jest promowany przez środowiska
akademickie, o czym można było się przekonać, biorąc udział w kilku konferencjach
naukowych dotyczących zawodu dziennikarskiego. Na podstawie analizy materiału
zebranego na potrzeby niniejszej pracy można śmiało stwierdzić, że większość samego
środowiska dziennikarskiego jest zdecydowanie przeciwna temu pomysłowi. Nawet ci
nieliczni z rozmówców, którzy uważają ten pomysł za dobry, są sceptyczni co do jego
powodzenia ze względu na bardzo duże podziały środowiskowe oraz opieszałość
procedur legislacyjnych, a także fakt, że zastanego stanu rzeczy nie da się już zmienić.

7.3.5.1. Argumenty przeciwników zamykania zawodu dziennikarza
W poniżej części pracy zaprezentowane zostaną poglądy oraz argumentacja
przeciwników zamykania zawodu dziennikarskiego.
Przeciwny jakiemukolwiek ograniczaniu zawodu dziennikarza jest Konrad
Piasecki: „Ja jako liberał jestem w ogóle przeciwnikiem koncesjonowania czy
regulowania jakiegokolwiek zawodu, również zawodu dziennikarza. Trudno mi sobie
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wyobrazić, kto miałby określać i na jakiej podstawie, kto jest dziennikarzem, a kto
nie”639.
Podobne zdanie ma dziennikarka prasowa Kinga Frelichowska: „Dla mnie to nie
jest w ogóle problem. Ponieważ w ogóle nie lubię, jeżeli ktoś narzuca, że dziennikarzem
lub aktorem to może być tylko osoba, która skończyła taką a taką szkołę, ma taki a taki
dyplom. To jest w ogóle nieprawda”640.
Jarosław Gugała zamiast zamykania zawodu proponuje przekazywanie odbiorcom
informacji o autorach: „Zawód dziennikarza nie jest zawodem zamkniętym i ja uważam,
że nie powinien być zawodem zamkniętym. Natomiast ludzie, czytając czyjś tekst,
powinni wiedzieć, kto ten tekst napisał i jakie doświadczenia zawodowe upoważnią go
do zajęcia głosu w danej sprawie. Żeby nie było sytuacji, że obecność w mediach to jest
widzimisię jakiegoś pana Kazia, bo akurat coś tam postanowił napisać, a ma
znajomości, które mu to umożliwiają. Takiego dziennikarstwa nie powinno być”641.
Gugała

kontynuuje

argumentację

w następujący

sposób:

„Jestem

przeciwny

zamykaniu, bo uważam, że ludziom trzeba dać szansę, żeby oni mieli instrumenty do
odróżniania ziaren od plew. Znając całą drogę życiową autora materiału, jego
dokonania, mogą stwierdzić, że to jest człowiek wiarygodny w danej sprawie. Tak jak
w przypadku lekarzy czy prawników. Nie da się kompletnie otworzyć mediów
i powiedzieć «a dzisiaj pan Kazio przeczyta państwu dziennik telewizyjny i powie, co
się wydarzyło na świecie». Ludzie muszą mieć podstawy, żeby zaufać panu Kaziowi,
żeby wiedzieć z jakiegoś powodu jest on uprawniony do prezentowania im dziennika
telewizyjnego. Nawet jeśli pan Kazio fantastycznie umie czytać i ma na tyle fantazji, że
on podjąłby się nawet funkcji papieża, to nie znaczy, że on będzie dobrym
papieżem”642.
Bartosz Węglarczyk porównuje zawód dziennikarza do zawodu artysty: „Uważam,
że z zawodem dziennikarza jest podobnie, jak z zawodem artysty. Czy ktoś, kto maluje
sobie po godzinie 16.00 w domu obraz, a do 16.00 jest hydraulikiem, to jest malarz? To
nie jest malarz. Wszystko jedno, czy te obrazy są ładne, czy brzydkie. To samo jest
z dziennikarstwem. Dziennikarzem może być każdy, aczkolwiek uważam, że to, co jest
znane jako dziennikarstwo obywatelskie, to nie jest dziennikarstwo. To jest bardzo
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trudny temat, bo te zagadnienia są bardzo płynne. Generalnie uważam, że nie powinno
się robić żadnych zapisów w prawie na temat wykształcenia czy doświadczenia”643.
Cezary Szymanek natomiast jest zdania, że wystarczyłyby regulacje wewnątrz
samego środowiska dziennikarskiego: „Biorąc pod uwagę mój dosyć duży sprzeciw
wobec licencjonowania czegokolwiek, to mam niestety duży znak zapytania, jak
powinien wyglądać docelowy model. Moim zdaniem, wystarczyłyby raczej
wewnątrzśrodowiskowe regulacje oraz jakiś ogólny zapis w nowej ustawie o prawie
autorskim, która jakoś nie może się doczekać nowelizacji − a jest bardzo mocno
nieadekwatna do obecnych czasów. Ale to też się nie stanie, bo środowisko jest bardzo
mocno podzielone”644.
Kamil Dąbrowa również deklaruje, że jest przeciwnikiem zamkniętego zawodu
dziennikarskiego: „Nie chciałbym, żeby było tak jak kiedyś z muzykiem grającym
koncerty. W czasach PRL-u muzykiem mógł być jedynie ten, który przejdzie przez
komisję kwalifikacyjną. Nie chciałbym, żebyśmy tworzyli teraz komisje kwalifikacyjne,
które będą nas albo dopuszczały do zawodu, albo nie, ale podkreślam, jakiś rodzaj
weryfikacji jest potrzebny. Może prawo autorskie to rozwiąże. Ale nie chciałbym, żeby
było one zbyt restrykcyjne”645.
Piotr Stasiak jest przekonany, że jakiekolwiek próby zamykania zawodu są
skazane na śmieszność: „Próby zweryfikowania tego prawnie skończą się tragicznie.
Nie ma dobrego sposobu, będzie wielka awantura i na niczym się skończy. Bo jak pani
to zweryfikuje?

Zrobi pani egzamin państwowy na dziennikarza z wiedzy

o społeczeństwie? (…) Ja bym obstawiał, że im więcej chaosu w mediach, tym większa
siła będzie dużych marek medialnych. I takie wielkie marki medialne będą musiały
dbać o standard, natomiast cała reszta będzie musiała albo dogonić, albo zostaną z tyłu
(czasem celowo, bo im bardziej na widoku, tym większe oczekiwania odbiorców).
I będzie wtedy wiadomo, że to jest jakiś chłam, a tu jest to «prawdziwe
dziennikarstwo»”646.
Bartosz Kubera uważa, że tym bardziej w czasach ery konwergencji i rozkwitu
mediów społecznościowych nie da się zamknąć zawodu dziennikarza: „No nie, nie da
się zamknąć takiego zawodu. W dobie mediów społecznościowych, dziennikarstwa
obywatelskiego i bloga, który może założyć każdy. No, jak chcesz koncesjonować
643
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zawód? Nie wiem… że w gazetach drukowanych mogą pracować tylko ci, co skończyli
studia? Czy ci, co ładnie piszą czy szybko piszą?”647.
Podobnego zdania jest Norbert Dumański: „Wydaje mi się, że bardziej zmierzamy
w Polsce do deregulowania zawodów niż do regulowania. Na czym to miałoby polegać?
Musielibyśmy zdawać egzaminy? To w tym momencie media workerem to byłby
Miecugow, który kończył filozofię. Kuba Sufin, twórca portalu TVN24, który kończył
teatrologię, i Roman Młotkowski, który kończył teatrologię”648.

Zdaniem Tomasza Sianeckiego, takie rozwiązanie wcale nie da się zrealizować:
„Wydaje mi się, że zamknięcie zawodu nie jest w ogóle możliwe do osiągnięcia. Trzeba
by było zamknąć internet i wtedy rzeczywiście będziemy mogli spokojnie rozdzielać
sobie stanowiska − kto jest młodszym dziennikarzem, kto starszym, publicystą itd.
[śmiech]. Ja w ogóle dosyć alergicznie reaguję, jak ktoś do mnie mówi „panie
redaktorze”. To mnie strasznie peszy. To jakoś po krakowsku, po galicyjsku brzmi.
O tym, kto jest dziennikarzem, decydują odbiorcy − widzowie, czytelnicy, słuchacze.
I kogoś słuchają, ktoś jest dla nich istotny, ktoś nie jest istotny”649.
Podobnego zdania jest Wojciech Krzyżaniak: „Z tak całkiem ludzkiego punktu
widzenia nic się z tym nie powinno robić, ponieważ to i tak nie ma znaczenia − każdy
będzie czytał i odbierał, kogo chce. Trochę mnie tylko denerwuje, jak się mnie do
jednego wora wkłada z jakimś tam Kominkiem. Tylko dlatego, że jego czyta milion
osób. Natomiast pojawia się problem prawdy, bo chodzi o tajemnicę dziennikarską,
o kwestie etyczne. Tutaj widzę problem. Nie wiem, jak to mądrze rozwiązać”650.

7.3.5.2. Zwolennicy zamykania zawodu
Wśród badanych dziennikarzy byli też zwolennicy pomysłu zamykania zawodu
dziennikarskiego. Poniżej przedstawiono ich argumentację.
Jednym z nielicznej grupy orędowników zamkniętego zawodu dziennikarza jest
Mariusz Gierszewski: „Uważam, że zamknięcie zawodu może byłoby dobrym
rozwiązaniem. Przeżyłem kiedyś szok, wiele lat temu, kiedy pojechałem na wycieczkę,
taki objazd dziennikarski do Europejskiego Banku Centralnego. Byłem tam na
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konferencji prasowej i zobaczyłem, jak tam jest to wszystko usystematyzowane.
W pierwszych rzędach siedzą 60-letni dziennikarze, którzy znają prezesa, są z nim po
imieniu, oni zadają pierwsi pytania. Potem jest średnia grupa dziennikarzy, a na końcu
jakieś pistolety radiowo-telewizyjne. Wszystko wg zasady − musicie się nauczyć,
musicie swoje odsłużyć, musicie zdobyć nasze zaufanie. U nas? Byle jaki praktykant
idzie na konferencję premiera i odczytuje z kartki pytanie do premiera”651. Gierszewski
zaznacza jednak: „Natomiast nie wiem, czy nie jest już za późno. W samym zawodzie
już powstały szczeliny, spękania i on się zaczyna zmieniać. Na pewno, w jakimś takim
idealistycznym podejściu, to ja bym się pod tym podpisał i chciałbym, żeby tak
było”652.
Podobnego zdania jest dziennikarka prasowa Katarzyna Madey: „Myślę, że to
byłby bardzo dobry pomysł. Wie pani, jak się 5 lat studiowało dziennikarstwo i pisało
pracę magisterską z prawa prasowego, to ma się potem duży problem z ludźmi, dla
których po prostu wystarczy napisać 3 zdania, niekoniecznie po polsku, obrazić dwa
razy rozmówcę i już jest materiał. I to też jest dziennikarz. Uważam, że to powinno być
jakoś uregulowane – kto jest dziennikarzem, kto rzeczywiście zna te wszystkie zasady,
kto zna prawo, zna odpowiedzialność i umie się tym posługiwać i umie pisać przede
wszystkim. (…) Moim zdaniem, to jest niedobrze dla naszego środowiska, że tak to
funkcjonuje. Powinno być to jakoś uregulowane”653.
Kolejną z dziennikarek, która zadeklarowała się jako zwolennik takiej opcji, jest
Marta Kawczyńska: „Powiem ci, że gdyby coś takiego było, to by było idealne. Ja ci
to mogę porównać z zawodem np. psychoterapeuty i psychologa. To jest właśnie
niestety polska rzeczywistość, że my nie mamy takich regulacji. Na przykład −
psychoterapeuta może się tytułować psychoterapeutą tylko po czteroletnim szkoleniu.
Więc, ja myślę, że tutaj by było fajnie, gdyby było tak, że masz doświadczenie, bo
pracowałeś w kilku redakcjach i masz przywileje. Pewne regulacje masz np. w radiu,
gdzie jest karta mikrofonowa, zdajesz egzaminy, aby ją otrzymać. To reguluje, kto
może być dziennikarzem występującym na antenie. Chociaż wiadomo, że to teraz już
jest coraz mniej istotne. Rzeczywiście jest teraz tak, że się wszystkich do jednego wora
pakuje. Pakuje się wszystkich do jednego wora: i blogerów, i prowadzących programy
internetowe − na przykład 20 m² Łukasza Jakóbiaka. On był nominowany do Wiktora.
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Nie krytykuję go, bo te wywiady pewnie są fajne, natomiast uważam, że to troszeczkę
jest tak właśnie, że zaczynam robić coś w internecie i już jestem dziennikarzem albo
pokazuję na swoim blogu ubrania i już jestem ekspertem od mody. Kiedyś taką
ekspertką była np. Joanna Bojańczyk. To dziennikarka doświadczona, która według
mnie była i nadal jest krytykiem mody, z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Dziś
takich osób jak ona można ze świecą szukać”654. Kawczyńska, jak większość
rozmówców, dodaje: „(…) Tak, ja bym była za tym, ale wiem, że to będzie trudne i do
tego nie dojdzie, bo pewnie komuś się wyda absurdalne – bo jak to uregulować? Ale
gdyby takie regulacje były, to myślę, że to byłoby dobre, bo tak jak mówisz, jest
dziennikarz zawodowy, są dziennikarze społeczni, obywatelscy, są ludzie mediów, bo
tak ich nazywamy – blogerzy (…). Ale myślę, że fajnie by było, gdyby było to w jakiś
sposób uregulowane”655.

7.3.5.3. Kwestia odpowiedzialność dziennikarzy działających w sieci
Wielu rozmówców zaznacza, że proces rozwarstwienia i zróżnicowania środowiska
dziennikarskiego jest już tak zaawansowany, że nic nie da się z tym zrobić. Natomiast
proponują wprowadzenie większych ograniczeń prawnych dla osób działających
w sferze nowych mediów w celu kontroli ich działalności.
Mówił o tym Wojciech Krzyżaniak: „Trudno ludziom zabronić pisania w tym
internecie. Ale jednocześnie trzeba nadać tej działalności ramy prawne, określić zasady
i odpowiedzialność. Nikt nie zakaże «Gazecie Wyborczej» napisać głupoty czy plotki,
tylko potem jest tu ktoś, pod konkretnym adresem, kto za to poniesie odpowiedzialność.
Naczelny czy konkretny redaktor prowadzący, kto puszcza ten tekst. Dlatego moim
zdaniem, konieczne jest unormowanie i nadanie ram prawnych zawodowi blogera czy
dziennikarzowi obywatelskiemu. Jestem za tym, żeby była jawność co do autora
publikacji w internecie. Ja bym bardzo chciał żeby, każdy bloger nie miał prawa
używać tylko wirtualnego adresu czy anonimowego nicku − ja bym chciał wiedzieć, kto
to jest”656.
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7.3.6. Stowarzyszenia dziennikarskie
Dziennikarze,

którzy

poruszyli

watek

roli

stowarzyszeń

dziennikarskich,

zdecydowanie twierdzili, że w dzisiejszych czasach nie mają już one żadnego znaczenia
dla środowiska dziennikarskiego.
Mówił o tym Tomasz Serwański z TVN24: „Rola tradycyjnych organizacji
zrzeszających dziennikarzy? Dzisiaj ona jest żadna, nie ma żadnego znaczenia, oni nie
reprezentują nikogo poza samymi sobą. Poza tym, jak rzeczywistość stowarzyszeń
dziennikarskich ma się do sytuacji, w której mamy blogerów czy dziennikarzy
obywatelskich? Nie wiem, jaka będzie moja rola za 2, 5, 10 lat. Nie wiem, czy jestem
producentem telewizyjnym, czy dziennikarzem. To jest niezwykle płynne”657.
Podobnego zdania jest Jarosław Gugała z Telewizji Polsat: „Nie ma czegoś takiego
jak środowisko dziennikarskie. To już od dawna się totalnie rozsypało. Po pierwsze,
dziennikarze podzieli się na grupy w zależności od swoich poglądów politycznych. Po
drugie, dziennikarze sami stworzyli grupy w zależności od układów towarzyskich,
związków czy koneksji. Korporacji, które chroniłyby dziennikarzy jako niezależnych
twórców czy uczciwych intelektualistów nie ma, bo one wszystkie też zaangażowały się
w politykę”658.

7.3.7. Konsekwencje rozszerzania środowiska
Dziennikarze podczas rozmowy na temat rozszerzania środowiska dziennikarskiego
wspominali też o konsekwencjach tego procesu, a mianowicie spadku prestiżu zawodu
dziennikarza oraz obniżeniu płac w związku z bardzo dużą konkurencją. Efektem
ubocznym według niektórych z nich jest także bardzo nierówny poziom treści
medialnych i zataczająca coraz szersze kręgi bylejakość.
Nad spadkiem prestiżu w zawodzie bardzo ubolewał były już dziennikarz Mariusz
Gierszewski: „Ten prestiż spada, jak najbardziej. Poczynając od spalenia wozu
transmisyjnego TVN, poprzez to, że można się zamachnąć na dziennikarza, że staruszki
prawicowe mogą cię parasolką zdzielić, kiedy robisz lajfa, a kończąc na tym, że
politycy cię nie szanują, bo wiedzą, jakich użyć mechanizmów, żeby cię zmanipulować
i wykorzystać cię do swoich własnych celów. Wypuszczają jakąś informację, która
657
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potem spowoduje, że on uzyska konkretny efekt. Nie boją się, że potem będą jakieś
konsekwencje. Wiedzą, że ty przyjdziesz do niego, chociaż wpuścił cię w maliny.
Wiedzą, że wrócisz do niego, z nadzieją, że sprzeda ci kolejnego newsa. Bo ty musisz
mieć newsa, musisz być pierwszy. Nawet, mając świadomość, że być może za tydzień
się okaże to jakąś tam wydmuszką. To jest symptom spadku tego prestiżu. Ja to
obserwowałem. To się dało i w życiu, i w pracy obserwować. Coraz mniejsze jest też
zaufanie do dziennikarza. Nie mówię o informatorach, ale tych którzy przychodzą
i chcą opisać jakąś historię. Chcą powiedzieć: «Dziennikarzu, pomóż nam opisać tę
historię, bo już wyczerpaliśmy wszystkie inne możliwości». Takich sytuacji jest coraz
mniej, bo i tak sobie ludzie myślą: «I tak ci nie wierzę. Zmanipulujesz to. Wy
dziennikarze manipulujecie wszystkim, wykorzystacie mnie»”659.
O spadku wiarygodności dziennikarskiej mówił też Maciej Pobocha: „Problem jest
taki, że w związku z pojawianiem się dużej liczby, jak już wspomniałem, różnego
rodzaju redakcji internetowych, spada etos dziennikarza. Czym się to przejawia? Tym,
że produkowane treści są coraz bardziej miałkie. Coraz więcej jest w nich błędów. Są
coraz mniej ciekawe i prawdziwe, a przez to, że takie treści powstają w internecie i są
rozpowszechniane, dziennikarze są traktowani jako niewiarygodni. Jest to bardzo
dużym problemem, bo jedną z podstaw pracy dziennikarza jest to, by być rzetelnym
i wiarygodnym w tym, co się przekazuje czytelnikowi. I taka opinia przechodzi na całe
grono dziennikarzy”660.
Cezary Szymanek z wydawnictwa Gremi Business Communication także
obserwuje postępujący proces spadku prestiżu w uprawnianym przez niego zawodzie.
Jako przyczyny podaje zmiany będące konsekwencją zjawiska konwergencji oraz
rozszerzenia środowiska dziennikarskiego: „To jest w pewnym sensie syndrom naszych
czasów oraz efekt otwarcia mediów, szczególnie elektronicznych, na odbiorców, a także
zwiększająca się rola serwisów społecznościowych. Spowodowało to, że właściwie
każdy przysłowiowy Jan Kowalski z Sieradza może być dziennikarzem, bo wyśle
15-sekundowy materiał video nagrany telefonem komórkowym, że padał u niego grad
za oknem, i telewizja go wyemituje. Ja rozumiem, że Jan Kowalski z Sieradza może być
dostawcą treści, natomiast efekt uboczny tego jest taki, że każdy zostaje wyniesiony na
piedestał. Kolejne kwestie, które wpływają na spadek prestiżu zawodu dziennikarza, to
owa bylejakość, o której już mówiłem, oraz spadek wartości dziennikarstwa
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politycznego. Jest to efekt sporów wewnątrz środowiska, który doprowadził do
polaryzacji grup dziennikarskich ze względu na poglądy polityczne. To wszystko się
właśnie składa na to, że ten zawód bardzo mocno stracił w oczach widzów, odbiorców,
opinii publicznej”661.
Podobnego zdania jest Bartosz Węglarczyk: „Uważam, że prestiż dziennikarzy
spada gwałtownie. Jest to zjawisko bardzo smutne, ale prawdziwe. Nie widzę sposobu
na powstrzymanie tego. Na pewno zmiana prawa prasowego nie jest na to metodą”662.
Część dziennikarzy wspominała, jaki był status i rola dziennikarza przed laty.
Mówili o tym m.in. Sławomir Siezieniewski i Marta Kawczyńska.
Siezieniewski opowiadał o czasach, kiedy rozpoczynał pracę w telewizji: „Jak ja
przychodziłem do telewizji, to pracujący tam dziennikarze opowiadali mi, że jak
telewizja wjeżdżała do jakiegoś miasta, to witały ją takie wielkie napisy: «Wejherowo
wita Telewizję». Tak to mniej więcej było. Zaangażowanie odbiorców było ogromne.
Dzisiaj przy każdym wydarzeniu czy konferencji jest 100 dziennikarzy, a w regionie
jest ich kilkunastu. Rozmówcy muszą odpowiadać na pytania i wielkich stacji, i nikomu
nieznanych portali internetowych. Nagle okazuje się, że dzisiaj, nie trzeba kończyć
szkoły operatorów w Łodzi żeby być operatorem czy dziennikarzem, tylko wystarczy
mieć byle jaką kamerkę czy nawet telefonem zrobić zdjęcia i nagrać video.
Fotoreporterzy, którzy wygrywali kilka lat temu wielkie konkursy, dzisiaj są zupełnie
niepotrzebni”663.
Do swoich początków w zawodzie dziennikarskim odwoływała się także Marta
Kawczyńska: „Kiedyś jak zaczynałam i dostałam legitymację dziennikarską, to ta
legitymacja otwierała wiele drzwi. To już nie chodzi o to, żeby wejść na spektakl, do
teatru czy na imprezę, czy na cokolwiek, ale rzeczywiście pomagała. Ja pamiętam swoją
pierwszą legitymację, na której z tyłu było napisane: „prosimy o udzielenie pomocy
okazicielowi poniższej legitymacji na terenie Polski czy za granicą”. Takie wow!
I rzeczywiście ludzie pomagali. Rzeczywiście można było gdzieś tam się przecisnąć,
zrobić materiał. Teraz już tak nie ma. (…) Ja myślę, że dlatego, że jest nas dużo, coraz
więcej, że są różne takie portale, portaliki, które nie wiadomo w ogóle czym są i PRowcy kręcą nosem, i sobie wybierają osoby do współpracy (…). A prestiż się też
obniżył – każdy może być dziennikarzem, z racji tego, że to się zrobiła taka działka
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ogólnie dostępna, w której też zaczyna być coraz mniej zasad. Jak ja patrzę na
młodszych kolegów, bo po 13 latach pracy w tym zwodzie mogę mówić tak o młodym
pokoleniu moich kolegów, to oni nie mają często pokory, nie mają warsztatu, uważają,
że są świetni, choć dopiero napisali dwa teksty albo zrobili dwa wywiady, nie
przygotowują się do rozmów, zadają banalne pytania typu: «Ile pana jest w tej roli?».
To jest w ogóle pytaniem takim, że się tylko można schować. To są różne takie aspekty
i rzeczywiście jest tak, że zawód dziennikarza może uprawiać dziś każdy, że prestiżu
ubywa, niestety”664.
Niektórzy, myśląc o prawdziwy prestiżowym dziennikarstwie, odwołują się do
dziennikarzy XX w. Mówił o nich Witold Tabaka: „Ja myślę, że jeżeli chodzi o taki
prestiż zawodu dziennikarza, to już w ogóle chyba o nim nie może być mowy teraz, bo
to jest zawód jak każdy inny. I wszyscy są media workerami. Jeżeli chodzi o prestiż, to
np. Hanna Krall albo Ryszard Kapuściński to byli dziennikarze prestiżowi. Oni pisali
książki i pisali reportaże, i to był zupełnie inny rodzaj dziennikarstwa”665.
Niektórzy, jak Norbert Dumański, uważają jednak, że sytuacja nie jest taka
jednoznaczna gdyż istnieją jeszcze w Polsce media, dla których praca daje prestiż.
Mówi o tym następująco: „Jeżeli są ludzie, którzy pracują w mediach poważnych, to
chyba cały czas jest ten prestiż? Zupełnie inaczej rozmawia się z dziennikarzem gazety
«Fakt», a inaczej rozmawia się z dziennikarzem «Polityki». Tak więc, moim zdaniem,
prestiż jest, był i będzie dla niektórych ludzi. Natomiast zupełnie inną sprawą jest
angażowanie się mediów do bieżącej polityki, np. jak to robi «Gazeta Polska» i czasami
robiła to «Gazeta Wyborcza». Ludzie tracą zaufanie do mediów uczestniczących
w politycznej rozgrywce, bo ogólne przekonanie jest takie, że media kłamią. Według
niektórych kłamie TVN, bo jest za bardzo zbliżony do Platformy Obywatelskiej”666.

7.3.8. Weryfikacja środowiska dziennikarskiego przez rynek
Część rozmówców uważa, że dyskusja na temat sztucznego zamykania dostępu do
zawodu dziennikarskiego jest zbędna, gdyż najlepszym weryfikatorem rozszerzającego
się środowiska jest sam rynek i jego brutalne prawa.
Mówił o tym m.in. Marek Kacprzak z Polsat News: „Myślę, że z dziennikarstwem
jest dokładnie tak samo, jak było z kwestią fotografii. W pewnym momencie wszyscy
664
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myśleli, że już fotograf zawodowy nie będzie potrzebny, bo każdy ma aparat cyfrowy
i każdy może robić zdjęcia. W tej chwili fotografia jest dostępna dla każdego, ale tak
naprawdę

błyskawicznie

wiemy,

czyje

zdjęcie

jest

profesjonalne,

a czyje

nieprofesjonalne. Oczywiście, jeżeli ktoś uchwyci, nawet w formie marnego zdjęcia,
coś nieprawdopodobnie ważnego, to i tak na tym zarobi, tylko że będzie to jednorazowy
strzał. Przez takie jedno zdjęcie ktoś nie stanie się nagle fotografem. W przypadku
dziennikarstwa myślę, że będzie dokładnie tak samo. Zawodowcy zostaną
zawodowcami. Będzie od razu widać, kto jest zawodowcem, kto jest świetnie
przygotowany, kto ma wiedzę, kto potrafi dotrzeć do tematu, kto umie z kimś
porozmawiać, a kto generalnie tylko próbuje i czasem mu się po prostu coś uda,
a czasami nie. Dziennikarstwo w tej chwili jest towarem. Ktoś musi za nie płacić, i płaci
oczywiście odbiorca. Pośrednikiem w tym wypadku jest mój szef, który sprzedaje
produkt jako całość. Jeżeli ten produkt będzie dobry, to on się sprzeda. Jeżeli się nie
sprzeda, to znaczy, że coś jest nie tak, i mój szef musi wymieniać albo szkolić ludzi.
Myślę, że rynek w dzisiejszych czasach jest okrutny, ale jest najlepszym
weryfikatorem”667.
Podobnego zdania jest Łukasz Niewola z TVN CNBC (obecnie TVP24 BiŚ): „Ja
jestem przeciwny regulowaniu czegokolwiek, jestem absolutnie za otwieraniem
wszystkich zawodów i uważam, że nic tak dobrze jak rynek nie weryfikuje
dziennikarzy. Gdybyśmy uznali, że to jakiś arbitralny zapis czy certyfikat może nam
dawać prawo do tego, że ktoś jest dziennikarzem, a ktoś nie jest, to de facto
pozbawilibyśmy naszego odbiorcę decydowania o tym, kogo chce słychać, a kogo
nie”668.

7.3.9. Rozwiązanie − precyzyjne nazewnictwo
Jacek Żakowski jak remedium na rozwiązanie sytuacji proponuje stosowanie
precyzyjnego nazewnictwa zarówno przez samo środowisko dziennikarskie, jak
i otoczenie. Uważa, że konieczność określenia, które treści są treściami dziennikarskim,
a które nie, wymuszą na nas kwestie prawne i legislacyjne związane np. z subwencjami
dla mediów.
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Żakowski mówi o tym następująco: „Myślę, że trzeba używać precyzyjnie słów.
Moim zdaniem dziennikarstwo to jest dostarczanie ludziom informacji potrzebnych im
do życia. To nie jest informacja o tym, że wieloryb dopłynął do Torunia Wisłą.
Zwłaszcza, że nie dopłynął. Są blogi, które mają charakter dziennikarski. Ich autor wie,
o czym pisze. Pisze o rzeczach potrzebnych ludziom, np. o kuchni, o modzie, o polityce
albo o gospodarce. W tej samej formie bloga może być też po prostu plotkarstwo. To
nie są żadne informacje, tylko spekulacje. To nie jest dziennikarstwo, tylko
plotkowanie. To ludzie zawsze robili − w maglu, w tramwaju, w kawiarni. Naturalna
forma relacji społecznej, ale o zupełnie innym charakterze niż dziennikarstwo. Wydanie
książki nie jest dowodem, że jest się naukowcem albo pisarzem. Jest bardzo dużo
książek przypominających książki naukowe, a niespełniających kryteriów wydawnictwa
naukowego. W tej kwestii trzeba po prostu precyzyjnie pilnować terminologii. Odrębną
kwestią jest konieczność zamykania zawodu w sensie prawnym. Nie dlatego, żeby
kogoś dyskryminować, tylko dlatego, że media wchodzą w taki okres, że konieczne
będzie wsparcie publiczne. We wszystkich krajach, nie tylko o Polsce, trend ten będzie
się nasilał przez najbliższe lata. Powstają deficyty w mediach i państwo będzie musiało
dookreślić, kogo chce wspierać. To jest bardzo trudny i kontrowersyjny temat. Ja
brałem udział w wielu takich rozmowach, konferencjach i debatach. Oczywiście jest
paniczny strach związany z tym zagadnieniem. To jest taki rodzaj strachu, który trzeba
pokonać, bo po drugiej stronie jest jeszcze coś gorszego”669.

Podsumowanie
Z analizy zebranego materiału widać, że temat rozszerzania środowiska
dziennikarskiego jest to problem, który istotne dotyka dziennikarzy pracujących
w mediach tradycyjnych. Badanym dziennikarzom przeszkadzają przede wszystkim
konsekwencje otwartego zawodu − spadek jego prestiżu, a także utrata wiarygodności
dziennikarzy, która jest bardzo istotna dla uprawiania tego zawodu. Badani wyodrębnili
trzy nowe grupy, które funkcjonują w ich środowisku zawodowym: media workerów,
dziennikarzy tzw. nowych mediów (blogerów, vlogerów, dziennikarzy obywatelskich)
oraz pracowników tabloidów. Szczególne emocje budzi grupa media workerów, która
wykształciła się głównie z powodu kryzysu w mediach oraz zmian, które nastąpiły
w obszarze organizacji pracy w redakcjach i dystrybucji mediów. Niektórzy postrzegają
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tę grupę negatywnie (praca odtwórcza, słaba jakość pracy, niskie wynagrodzenie), inni
zauważają konieczność docenienia ich pracy z powodu odciążania etatowych
dziennikarzy. Większość rozmówców nie uważa za dziennikarzy zarówno blogerów,
vlogerów, dziennikarzy obywatelskich, jak i pracowników tabloidów.

7.4. Sprzeciw wobec ewolucji spowodowanej procesami
konwergencyjnymi
Badacze na całym świecie, analizując zjawisko konwergencji medialnej, zauważają
opór

części

środowiska

dziennikarskiego

do

konwergencyjnych. Piszą o tym m.in. Jane B. Singer

670

wprowadzanych
, Mark Deuze

671

procesów

oraz Kenneth

C. Killebrew672. W trakcie prowadzenia niniejszego badania jakościowego również
można było zauważyć u niektórych dziennikarzy przejawy umiarkowanego zachwytu
dla procesów konwergencyjnych i ich wpływu na codzienną pracę współczesnych
dziennikarzy. Niektórzy kontestują nowe formy aktywności dziennikarskiej, inni z nimi
walczą, a jest też grupa, która nie godzi się na współczesne dziennikarstwo i odchodzi
z zawodu.

7.4.1. Opór konwergencyjny
Opór konwergencyjny dotyczył przede wszystkim form dziennikarskich, które
istnieją w nowych mediach i są związane z wielokanałową dystrybucją, a także
aktywności w mediach społecznościowych, które służą do aktywizacji odbiorców oraz
budowania marki własnej dziennikarza.
O barierze wiekowej i technologicznej mówił natomiast Tomasz Sianecki: „Brak
mojej obecności w mediach społecznościowych wynika z kwestii bariery wiekowej
i trochę też technologicznej. Ja nie za bardzo rozumiem sens utrzymywania listy
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znajomych na Facebooku. Mam za sobą doświadczenia na Naszej Klasie, ale one były
bardzo krótkie. Nie śledzę bardzo uważnie twitterowców ani nie śledzę tego, co się
dzieje na Facebooku. Aczkolwiek mam uprzejmych donosicieli, którzy mi donoszą ze
swojego konta”673. Sianecki dodaje: „Doskonale zdaję sobie sprawę, że tracę
możliwość promocji, bo pewnie mógłbym zainteresować kogoś swoimi programami, że
np. będę miał pana profesora Bartoszewskiego, z którym porozmawiam w moim
programie Ciąg dalszy nastąpi o Erice Steinbach. Nie rozumiem konieczności
komunikowania się w ten sposób. Wiem, że to świadczy o tym, że jestem żywą
skamieliną, ale nie potrafię tej bariery, głównie psychicznej, przekroczyć [śmiech]”674.
Podobne doświadczenia z portalami społecznościowymi ma redakcyjny kolega
Tomasza Sianeckiego, Grzegorz Miecugow: „Na Facebooku byłem dwie godziny. Tyle
czasu mi zajęło zalogowanie się. Po zalogowaniu przyszła do mnie wiadomość, że
fajnie, że jestem. Ja się tak przestraszyłem, że ktoś wie, że ja jestem – a konkretnie to
był Antoni Stryczula, że się wylogowałem. Poniewczasie zrozumiałem, że być może
tracę kompetencje jako nauczyciel akademicki, nie biorąc udziału w wymianie myśli na
Twitterze czy na Facebooku. Może podejmę jeszcze taką próbę, ale mam poczucie, że
to jest całkowicie nowy świat”675.
Z perspektywy przydatności zawodowej na nowe media społecznościowe patrzy
Jacek Żakowski: „Aktywność w mediach społecznościowych to nie jest praca,
a relacje prywatne utrzymuję inaczej. Gdyby było tak, że blog czy Twitter mogłoby być
pracą i źródłem utrzymania, to być może bym go prowadził. Nie mam czasu na takie
hobby. Nie piszę dla przyjemności”676. Żakowski zapytany o możliwość promowania
własnych poglądów i marki medialnej za pomocą mediów społecznościowych
odpowiedział:

„Nie

mam

takiej

potrzeby,

żeby

się

promować

w mediach

społecznościowych. Nie czuję potrzeby, żeby być bardziej popularnym czy bardziej
cytowany, czy bardziej obserwowany”677.
Marcin Gadziński tłumaczy opór konwergencyjny niektórych swoich kolegów
jako cechę uniwersalną całego środowiska dziennikarskiego: „Dla mnie, jak
wspomniałem, konwergencja kojarzy się z mitem. Procesy konwergencyjne uzależnione
są od ludzi, ich elastyczności zawodowej oraz skłonności do zmian. Natomiast
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w środowisku dziennikarskim takiej skłonności do zmian nie ma. Nie ma zgody na
zmiany, które nie są wymyślone przez to środowisko, tylko zostały narzucone − bo
czasy się zmieniły, technologie się zmieniły i użytkownicy się zmienili. Wszystko się
zmieniło, a niektórzy dziennikarze się nie zmienili i piszą tak samo, jak pisali 20 lat
temu. No to coś jest z tym nie tak. Ale dlaczego mają się zmienić? Bo im zawsze
przecież było dobrze. (…) Ja myślę, że taki konserwatyzm zawodowy jest najbardziej
charakterystyczny dla dziennikarzy prasowych. On rzeczywiście istnieje wśród
dziennikarzy prasowych i to jest bardzo ciężkie do przejścia. Tak się dzieje nie tylko
w Polsce − żeby była jasność. To jest cecha wpisana w ten zawód, uniwersalna”678.
Bartosz Węglarczyk przyznaje: „Są tacy, którzy walczą, ale moim zdaniem oni są
na przegranej pozycji”679.

7.4.2. Odchodzenie z zawodu
Bartosz Węglarczyk uważa, że z zachodzącymi w zawodzie dziennikarza
zmianami nie ma co dyskutować, tylko należy je zaakceptować: „Od 25 lat pasjonuje
mnie polityka zagraniczna. W tej dziedzinie nie ma pojęcia, że coś to jest dobre, a coś
złe. Świat jest taki jaki jest. Nie ma co dyskutować. Mogę albo się obrazić, albo w to
brnąć. Proszę zwrócić uwagę, że wielu dziennikarzy obraża się i odchodzi z zawodu”680.
Mariusz Gierszewski, były reporter śledczy Radia Zet, w ten sposób tłumaczy
swoje odejście z zawodu: „Ja uważam, że dziennikarstwo zmierza w stronę końca tego
zawodu. Zawodu, jaki ja znałem, jaki mogliśmy oglądać na filmach, np. o aferze
Watergate. Ja w ten sposób uzasadniam swoje odejście z zawodu. Ja odszedłem, bo
uważam, że to przybrało już takie formy, że nie byłem w stanie tego znieść”681.
Odchodzenie z zawodu dziennikarskiego w ostatnim roku przybrało bardzo duże
rozmiary. Najczęściej odchodzą dziennikarze uprawiający trudny i wymagający zawód
dziennikarza śledczego, na którego jest coraz mniejszy popyt wśród wydawców, gdyż
nie dość, że jest czasochłonny i kosztowny, to jeszcze niesie ze sobą niejednokrotnie
konsekwencje w postaci spraw sądowych.
Tylko w 2013 r. z zawodu odeszło wielu doświadczonych i wielokrotnie
nagradzanych dziennikarzy. Odszedł Michał Kobosko, który ostatnio pełnił funkcję
678
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redaktora naczelnego tygodnika „Wprost” − został on szefem polskiego biura Atlantic
Council oraz redaktorem naczelnym Project Syndicate Polska. Bogdan Wróblewski,
wieloletni dziennikarz sądowy „Gazety Wyborczej”, został kontrolerem Najwyższej
Izby Kontroli. Pracę zmienił też Igor Janke z „Rzeczpospolitej”, który został partnerem
w agencji konsultingowej „Bridge”, specjalizującej się w komunikacji społecznej.
Część dziennikarzy przeszła do zawodów tzw. okołomedialnych. Rzecznikami
prasowymi zostali: Mariusz Gierszewski, reporter śledczy Radia Zet, oraz Michał Fura
z „Dziennika Gazety Prawnej”. Natomiast Daniel Matolicz, szef warszawskiej redakcji
RMF FM, został dyrektorem ds. komunikacji w Grupie PKP682. Z początkiem 2014 r.
z zawodu odeszli także związani z Grupą TVN Roman Młodkowski i Mikołaj Kunica.
Młodkowski objął stanowisko doradcy zarządu Gremi Business Communications683,
natomiast Kunica został dyrektorem ds. komunikacji i PR w Spółce Polskie Inwestycje
Rozwojowe684.
Wcześniej z zawodu odeszli m.in. wieloletni reporter zagraniczny „Gazety
Wyborczej” Wojciech Jagielski oraz Anna Marszałek z dziennika „Rzeczpospolita”.

7.4.3. Zdroworozsądkowe godzenie się na zmiany
Wielu dziennikarzy przyznaje, że nie podobają im się zachodzące w zawodzie
zmiany, gdyż w większości przypadku są to zmiany, które postrzegają negatywnie.
Jednak akceptują je, gdyż wiedzą, że z nimi czy bez nich ten zawód będzie ewoluował
i albo się na nie zgodzą, albo muszą odejść.
Mówił o tym w rozmowie ze mną Vadim Makarenko: „Ja muszę pani powiedzieć,
że mi trudno się do tego odnieść. Dlatego, że oczywiście jako dziennikarz ja nie jestem
obiektywny we własnej sprawie. Z jednej strony chciałbym, żeby wszystko zostało po
staremu, kiedy to ja mam wyraźnie określony obszar kompetencji i odpowiedzialności
za niego. Natomiast, z drugiej strony, ja wiem, że jeżeli my pozostaniemy przy tym
klasycznym podziale: papier-papier, radio-radio, to może dojść do tego, że my nie
przeżyjemy. Niestety rynek nie jest w stanie udźwignąć takich zespołów, jak były. Będą
redukcje, one są już, ale będą jeszcze większe. Co do tego nie mam żadnych
682
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wątpliwości. W związku z tym ta integracja daje szansę pozostania na stanowisku
pracy”685.
Marta Kielczyk znalazła analogię do zmian w kinematografii, które dokonywały
się na początku XX w.: „Konwergencja to współczesność medialna i wydaje mi się, że
trzeba w tym być. Można nie być. Znam osoby, które z założenia nie chcą w tym brać
udziału, ale wydaje mi się, że przyjdzie taki moment, że każdy będzie musiał w tym
uczestniczyć albo będzie wykluczony. To jest tak, jak z końcem kina niemego. Według
mnie to jest ten sam moment. Podobna sytuacja jak wtedy kiedy odchodziło kino nieme
i zaczynało się kino malowane słowem. Aktorki, które nie musiały nic mówić, gdy
raptem zaczynały w filmach dźwiękowych mówić, to się okazywało, że traciły
wszystkie swoje atuty. Więc, albo z tym idziemy, albo ten świat pójdzie obok nas”686.
Tego samego zdania jest dziennikarz młodego pokolenia Paweł Truszczyński:
„Można podchodzić do tego niechętnie, ale trzeba brać to na klatę i się z tym mierzyć,
bo to gdzieś tam na pewno nie zaszkodzi w przyszłości. Nie ma co stawać okoniem
w stosunku do tego nurtu, który się dzieje, bo to albo wydarzy się z moim udziałem,
albo bez”687. Truszczyński dodaje, że zmiany w zawodzie dziennikarza są wynikiem
zmian w życiu codziennym: „(…) wydaje mi się, jeśli chodzi o przyszłość zawodu
dziennikarza, że wszyscy mamy dostęp do tych narzędzi, którymi obecnie pracują
dziennikarze, nawet zwykli ludzie i albo ktoś się podporządkuje temu, albo z tego
wypadnie”688.

Podsumowanie
Na podstawie zebranego materiału jakościowego śmiało można stwierdzić, że
w polskim środowisku dziennikarskim istnieje zjawisko oporu konwergencyjnego.
Część dziennikarzy, szczególnie Ci z większym doświadczeniem zawodowym,
podejmują próby kontestacji niektórych zmian zachodzących w tym zawodzie, zupełnie
świadomi konsekwencji tego. Natomiast większość osób pracujących w mediach, nie do
końca zgodnie z własną wolą, dostosowuje się do czasów ery konwergencji, bo chcą
nadal pracować w tym zawodzie − nawet jeśli on ulega daleko idącej ewolucji.
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Rozdział 8. Konwergencja mediów a codzienna praca
dziennikarzy

Wpływ zjawiska konwergencji na codzienną pracę dziennikarzy to temat, który
wywołał najwięcej emocji wśród badanej grupy dziennikarskiej. W niniejszym
rozdziale zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczące takich tematów, jak zmiany
w organizacji pracy, współczesne problemy dziennikarzy, najnowsze trendy w mediach
oraz rozwój usług medialnych. Są to kwestie, które chyba w największym stopniu
ulegają przekształceniom pod wpływem nowych technologii, ale także kryzysu
w mediach. Wyrażeniami, które były bardzo często używane przez badanych
dziennikarzy, były: „efektywność pracy” oraz „optymalne modele biznesowe”.

8.1. Ewolucja organizacji pracy
Ewolucja organizacji pracy pod wpływem zjawiska konwergencji i rozwoju
nowych

mediów

jest

jednym

z istotniejszych

wątków

przeprowadzonych

z dziennikarzami rozmów, dotyczy bowiem ich codziennego życia i komfortu pracy.
W poniższym podrozdziale zaprezentowane zostaną pola, w których owa ewolucja
zaszła na największą skalę, a mianowicie: integracji produkcji oraz wielozadaniowości
dziennikarskiej

w zakresie

produkcyjnym,

tematycznym

i medialnym,

a nawet

pozamedialnym. Jak wskazują badani dziennikarze, w niektórych rodzajach mediów
i w niektórych koncernach medialnych zmiany zaszły głębiej, a gdzie indziej próbuje
się utrzymać tradycyjny podział, przy czym te pierwsze są w ogromnej przewadze.

8.1.1. Integracja produkcji
Integracja produkcji jest zagadnieniem niezwykle skomplikowanym, gdyż ma ona
bezpośrednie przełożenie na komfort pracy dziennikarza, jego obciążenie obowiązkami
oraz koniecznością dostosowania się do nowych wymagań, które postawił przed nim
pracodawca. Z kwestią integracji produkcji łączą się jeszcze dwie rzeczy: opór ze strony
niektórych pracowników oraz − w niektórych przypadkach − nieujmiejętne procesy
integracyjne przeprowadzane przez koncerny medialne. Trzeba także zaznaczyć, że
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integracja produkcji przebiega inaczej w redakcjach prasowych, a inaczej w radiowych
i telewizyjnych, które już wcześniej pracowały w trybie całodziennym, tworzyły treści
zazwyczaj w newsroomach. Redakcje prasowe przeszły największe zmiany, ponieważ
nie tylko zmienił się rytm pracy w związku ze zniknięciem deadline’ów związanych
z drukiem, lecz także to one, walcząc o przeżycie, wprowadziły najwięcej kanałów
dystrybucji swoich treści. Dlatego też w tym podrozdziale rozdzielono wątki dotyczące
integracji produkcji na poszczególne rodzaje mediów − prasę, radio i internet.
O kontrowersyjności procesów integracyjnych w mediach mówili m.in. Bartosz
Weglarczyk, Vadim Makarenko i Marcin Gadziński.
Tak o tej kwestii wypowiada się Bartosz Węglarczyk: „Integracja produkcji
oznacza, że na każdym etapie produkcji trzeba myśleć o wszystkich produktach
jednocześnie. To jest sedno integracji produkcji. Ona musi się odbyć w największym
stopniu w umysłach ludzi. Zrobienie struktur jest dosyć proste. Najtrudniejsza jest
zmiana myślenia ludzi”689.
Zwolennikiem zachowania umiaru w przeprowadzaniu procesów integracyjnych
jest Vadim Makarenko. Mówi on o tym następująco: „Myślę, że kluczową kwestią
w integracji produkcji jest to, żeby zachować zdrowy umiar. Rozumiem, że zachowanie
aktywów w dawnej formie, w naszych czasach jest nieefektywne. Nie mogą w jednym
wydawnictwie, chociaż w różnych tytułach, funkcjonować dziennikarze, którzy się
dublują. To z perspektywy czytelnika może i jest dobre, ale z perspektywy wydawcy −
zdecydowanie nie. Natomiast założenie, że jeden dziennikarz będzie pisał teksty, robił
materiały audio i video, a do tego będzie fotografował, czyli obsłuży wszystkie możliwe
kanały dystrybucji, jest założeniem naiwnym. Po pierwsze – to wymaga zawodowego
szkolenia. Po drugie – jestem absolutnie przekonany co do tego, że żaden człowiek nie
może robić wszystkiego. Jest jakaś specjalizacja”690. Makarenko dodaje także:
„Z perspektywy dziennikarza integracja to dociążenie go dodatkowymi zadaniami.
Zmierza to do tego, żeby był on obecny w różnych mediach jednego koncernu
medialnego i w różnych środkach wyrazu”691.
Zdaniem Marcina Gadzińskiego, integracja to proces ciągłego uczenia się
i dostosowywania. Dotyczy to zarówno menadżerów zarządzających koncernami
medialnymi, jak i samych pracowników. Mówi o tym następująco: „To jest taki proces
689
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ciągłego uczenia się i wyciągania wniosków. I pewnie mądre firmy to widzą
i rozumieją. Mniej mądre firmy nakażą coś, potem zapomną i uważają, że jest
załatwione. Mit konwergencji polega na tym, że niektórzy myślą, że jak posadzimy
obok siebie dwie drużyny: internetową i gazetową, to mamy wspólny integrated
newsroom. Nie mamy żadnego integrated newsroom, po prostu zburzyliśmy jedną
ścianę. I tyle”692.

8.1.1.1. Integracja produkcji w prasie
Na początku wątku poświęconego integracji produkcji w prasie należy przedstawić
sytuację największego polskiego wydawnictwa prasowego − Agory. Wojciech Szacki,
przez 10 lat dziennikarz polityczny „Gazety Wyborczej”, obecnie związany
w tygodnikiem „Polityka”, opisuje to następująco: „Jeśli chodzi o integrację
newsroomów, to w Agorze w zasadzie do tego doszło. Jest połączona redakcja Tok FM
i Gazeta.pl na jednym piętrze, a na górze z kolei jest zintegrowany zespół wyborcza.pl
i «Gazety Wyborczej» papierowej. To się zaczynało, zanim zdążyłem odejść
z «Gazety». Idea jest taka, że tam mają się przenikać treści typowo papierowe
z treściami internetowymi, że te najlepsze rzeczy teoretycznie mają iść do papieru”693.
Wątek ten kontynuuje Wojciech Krzyżaniak, związany z Agorą: „Grupa radiowa
Agory pod względem newsroomów ma jeden generalny newsroom zapewniający
informacje. On podlega pod TOK FM. Złote Przeboje i Radio Roxy dostaje newsy
z tego jednego wspólnego newsroomu. Natomiast wszystkie internetowe emanacje,
czyli portal Portal Opinii − Tokfm.pl, jest pod Gazeta.pl i oni także mają wspólny
newsroom. Nie ma powodu, żeby tworzyć inne. Chociaż to nie są te same newsy. One
są formatowane pod grupę docelową każdego radia”694.
Przykład zaawansowanego procesu integracji produkcji prezentuje Marcin
Gadziński, który zarządza Sport.pl i całą redakcją sportową w wydawnictwie Agora:
„Oprócz głównego serwisu Sport.pl, mamy serwisy lokalne, serwisy rekreacyjne,
serwisy rozrywkowe. My publikujemy dziennie między 100 a 200 informacji. To jest
fabryka. (…) Dział sportowy drukowanej «Gazety Wyborczej» publikuje dzisiaj 3−4
artykuły dziennie. One oczywiście lądują wszystkie w internecie, oczywiście
w zależności od tego, czego dotyczą − część wieczorem, część rano, jak już się ukaże
692
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gazeta, część wieczorem, a jeśli jest to np. opis meczu, to taka informacja od razu ląduje
na portalu. Przykład: korespondent przesyła relację z meczu ze stadionu z meczu Legii
w Bukareszcie. Przesyła to mailem, prowadzący «Gazetę» bierze sobie ten tekst do
«Gazety» drukowanej, w tym samym momencie wydawca internetowy bierze z tego
samego maila ten tekst i publikuje go w sieci. No to taki najprostszy przykład. Nie ma
już takiej zależności, jak jeszcze kilka lat temu. W 2007 r. serwis Sport.pl publikował
20−30 artykułów, a drukowana «Gazeta» wtedy miała 15−20 artykułów dziennie, miała
3 strony sportowe. Dzisiaj, w 2013 r., to się zupełnie zmieniło. Kiedyś w serwisie
internetowym Sport.pl zatrudnionych było 5−6 osób, a dział sportowy «Gazety» miał
13 osób. Dzisiaj dział internetowy ma około 20 etatów, a dział sportowy «Gazety
Wyborczej» ma etatów 7”695.
Podobnie procesy integracyjne przebiegają w wydawnictwie Gremi Business
Communication − wydawcy m.in. „Rzeczpospolitej” i „Bloomberg Businessweek
Polska”,

które

ma

największy

w Europie

Środkowo-Wschodniej

newsroom

ekonomiczny. O integracji produkcji w tym wydawnictwie mówił Cezary Szymanek,
redaktor naczelny „Bloomberg Businessweek Polska”: „W tego typu wydawnictwie jak
Gremi Media, które dysponuje kilkoma tytułami, w których core’ową treścią są
zagadnienia ekonomiczno-gospodarczo-biznesowe, to naturalną koleją rzeczy jest
istnienie

dużego,

zintegrowanego

newsroomu.

Pracuje

tam

kilkudziesięciu

dziennikarzy, zajmujących się właśnie ekonomią, gospodarką, biznesem, prawem.
Tworzą treści, które są wykorzystywane: po pierwsze − w tytułach prasowych, które są
w wydawnictwie, a po drugie − w serwisach internetowych. Praca nad materiałami do
serwisów internetowych oznacza nie tylko pisanie tekstów, ale również nagrywanie
krótkich materiałów telewizyjnych i krótkich plików dźwiękowych. Naturalną koleją
rzeczy jest wykorzystywanie efektu synergii. Zwykle tego typu newsroomy funkcjonują
w większości podobnych wydawnictw, które mają pakiet mediów czy tytułów, bardzo
podobnych do siebie w kwestii tematyki”696.
Zupełnie inny styl pracy ma tygodnik „Polityka”, który ze względu na swój
szczególny charakter prawny zachował tradycyjny podział pracy dziennikarskiej. Mówił
o tym Wojciech Szacki: „W «Polityce» jest bardzo jeszcze tradycyjnie. Nie ma w ogóle
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typowego newsroomu, tylko pokoje. Jest oddzielnie Polityka.pl i oddzielnie redakcja
papierowej «Polityki», i jeszcze oddzielnie Polityka Insight”697.
O dylematach związanych z integracją produkcji treści opowiadał Piotr Stasiak
z wydawnictwa Ringier Axel Springer Polska: „Można się zastanawiać, czy jest sens,
żeby zespół dziennikarski tygodnika «Forbes», Forbes.pl i cały ten newsroom
forbesowy, agregował krótkie depesze biznesowe z PAP-u. Być może nie. Być może
powinien to robić zespół Onet Biznes, skoro i tak to robią na potrzeby Biznes.pl
i portalu biznesowego Onetu. Dlaczego te wiadomości nie mogą też się pojawiać
w ramach «Forbesa»? Czyli, punktowo są takie miejsca, gdzie można wybierać sobie,
żeby pewne rzeczy optymalizować, ale ja bym to nazwał raczej optymalizacją, a nie
taką pełną megaintegracją. Że pewnego pięknego dnia będziemy mieli jeden wielki
newsroom, który zajmie cały ten budynek i on będzie produkował treści wszystkie dla
wszystkich, bym nie oczekiwał, chociażby dlatego, że tak duża organizacja traci
elastyczność. W pewnych aspektach wielozadaniowość jest osiągalna, ale w innych
musi pozostać pewna unikalność i specyfika specjalizacji. Jeżeli pani porówna teksty
o finansach, które piszą dziennikarze w dzienniku «Fakt» oraz tekstach o finansach,
które piszą dziennikarze w tygodniu «Forbes», to są diametralnie różne teksty, chociaż
powstały w ramach jednego wydawnictwa”698.
Inaczej zasady integracji treści uporządkowało wydawnictwo Bauer. O zasadach
dotyczących wszystkich tygodników na przykładzie tygodnika „Motor” opowiadał
Maciej Pobocha: „Jeśli chodzi o Interię, to strona motoryzacyjna czy podstrona
motoryzacyjna Interii korzysta z przygotowanych przez nas materiałów w formie
okrojonej. Na ich stronie pojawiają się teksty z kilkudniowym opóźnieniem w stosunku
do tygodnika. Ale – z punktu widzenia naszej redakcji – celem tego jest promowanie
tygodnika «Motor», bo pod artykułem jest logo tygodnika «Motor» i informacja, że to
jest materiał z tygodnika «Motor». Z drugiej strony, dla Interii jest to darmowy,
przygotowany, gotowy produkt, więc to jest wymiana na zasadzie barterowej. Oni mają
gotowy produkt, my mamy trochę reklamy i trochę rozpowszechniania. I jest też tak, że
Interia część tych materiałów branduje logo naszej strony internetowej, więc to taka
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wymiana na zasadzie autopromocji. My nie korzystamy z Interii, czyli w drugą stronę to
nie działa. Nie bierzemy z Interii żadnych materiałów”699.

8.1.1.2. Integracja produkcji w radiu
Mniejsze zmiany zaszły w zakresie integracji produkcji w radiu, którego redakcje
zawsze pracowały w dużych newsroomach. Nowością jest jednak współpraca
z serwisami internetowymi, które stanowią istotne przedłużenie dla audycji nadawanych
w eterze. W radiu publicznym istnieją dwie oddzielne redakcje − ta działająca w eterze
i internetowa, w radiach prywatnych zazwyczaj są to połączone newsroomy, które
obsługują Ci sami dziennikarze.
O integracji produkcji w radiu publicznym mówił szef radiowej Jedynki − Kamil
Dąbrowa: „Jest IAR, który jest dostarczycielem newsów dla wszystkich anten i to jest
faktycznie producent tych materiałów informacyjnych dla wszystkich anten Polskiego
Radia − dla Jedynki, Dwójki, Trójki, Czwórki. Mamy również portal polskieradio.pl,
który również jest w pewnym sensie oddzielnym newsroomem. Ich materiały tj. treści
video czy treści audio są tam produkowane, nagrywane i dostarczane do innych anten.
I tak to wygląda. Ma to swoje wady i zalety, powiem wprost. Znaczy, nie ma takiej
ścisłej integracji, ścisłego przepływu treści między tym, co dzieje się na antenie Jedynki
a tym, co pojawia się na jej stronie internetowej. Czyli, to są trochę dwa różne byty,
nasza strona i nasza antena. Ale, oczywiście, z powodów finansowych jest to bardzo
przejrzyste i bardzo czytelne, tzn. to, że są to dwie różne struktury – portal Polskiego
Radia jest inną strukturą niż redakcja np. radiowej Jedynki”700.
O współpracy radia RMF FM i portali w ramach koncernu Bauer mówił natomiast
Konrad Piasecki: „Głównie współpracuję z RMF24.pl. Tam są moje materiały, nie
tylko to, co robię na antenie, ale także rzeczy dodatkowe, do których zobligowany
jestem w ramach swojej pracy. Współpracuję również z Interią, ale to się dzieje na
zasadach felietonowania. Natomiast między RMF24 a Interią też istnieje ścisła
współpraca. Jest to wymiana informacji radiowych, które pojawiły się na antenie radia,
oraz tekstów, które piszą dziennikarze”701.
Najbardziej ścisła współpraca między anteną a portalem internetowym istnieje
w Grupie Eurozet, gdzie redaktorzy wydania prezentujący wiadomości na antenie
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przygotowują także treści na stronę internetową. W grupie Eurozet integracja produkcji
zachodzi także na poziomie treści między poszczególnymi radiami w grupie. Mówił
o tym redaktor wydania w Radiu Zet Paweł Truszczyński: „W grupie Eurozet mamy
coś takiego, co nazywa się pakietem niezależnych. To są takie małe stacje radiowe, jest
ich ok. 50, i my przygotowujemy dla nich wiadomości. W formie pisanej, ale też
w formie dźwiękowej. Na przykład: są wiadomości Radia Zet o godzinie 16 i ja − po
skończonym, przeczytanym dzienniku − oprócz wiadomości Radia Zet na godzinę 17
muszę też przygotować serwis na tę samą godzinę dla stacji niezależnych. Napisać go
i nagrać. Taki serwis trwa mniej więcej 3 minuty i stacje te z tego korzystają”702.
Podobny system związany z integracją produkcji mają stacje radiowe w grupie
Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. Mówiła o tym dziennikarka Radia
Eska, Kamila Ryciak: „ZPR-y mają: Radio Eska, Radio Eska Rock, Radio Wawa,
Radio Plus, Radio Vox, czyli tych rozgłośni jest 5. W praktyce wszystkie te newsroomy
są zlokalizowane w jednym budynku. Idzie się korytarzem i po lewej stronie jest studio
Eski Rock, po prawej stronie studio Vox, potem studio Eski − tak studio obok studia.
Jak się rano idzie korytarzem, to się widzi 20 osób mówiących do mikrofonów
i prowadzących programy dla różnych odbiorców i na różne anteny. Newsroom jest tak
zrobiony, że każdy musi mieć swoje charakterystyczne «głosy», które są faktycznie
przypisane do danej stacji. Dany dziennikarz newsowy zawsze czyta w Esce, a nigdy
nie czyta w Esce Rock. Jest jeden wydawca dla tych wszystkich rozgłośni, który
decyduje, które newsy gdzie wchodzą. Każda ze stacji dostaje draft newsa i przekształca
to po swojemu. Innym językiem mówi się w Radiu Eska, a inaczej w Radiu Wawa.
Kolejna kwestia to dostępność materiałów stworzonych w oddziałach regionalnych.
Jeżeli dzieje się coś w Poznaniu, to taki newsowiec z Poznania idzie i nagrywa
«paszczę», przygotowuje materiał, wysyła do Warszawy. Pięć stacji radiowych może
wykorzystać dokładnie ten sam materiał albo sobie go lekko podmontować
w zależności od tego, czego potrzebują”703.

8.1.1.3. Integracja produkcji w telewizji
Stopień zaawansowania integracji produkcji w telewizji jest podobny we
wszystkich stacjach w Polsce − przy czym w stacjach komercyjnych system ten działa
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od wielu lat, natomiast w Telewizji Polskiej został wprowadzony w lipcu 2013 r.
W większości stacji, np. w TVN i TVP, treści pojawiające się na antenie są agregowane
od razu na strony internetowe (wyjątkiem jest Polsat, który nie ma portalu newsowego).
O integracji produkcji w stacjach należących do Grupy TVN opowiadał Grzegorz
Miecugow: „Przepływ informacji jest szalenie ważny w naszym życiu. Pracujemy na
bardzo nowoczesnym sprzęcie i mamy bardzo nowoczesne studio. Nie ma kaset, tylko
są karty pamięci. Karta pamięci wchodzi do czytnika i w tym momencie wszyscy
w całej grupie, we wszystkich komputerach, mają już dostęp do tych zdjęć. W związku
z czym, tylko do dogadania się poszczególnych osób, odpowiedzialnych za
poszczególne odcinki jest to, co można wziąć, czego nie można wziąć. Moja skrzynka
mailowa jest pełna zastrzeżeń − np. nie poszło coś w Faktach, jest embargo na ten
materiał do jutra, do 19. On pójdzie jutro. Albo nie poszło coś w Tak jest czy w Polska
i świat, to daje się embargo. Cały czas ta informacja płynie. Myślę, że gdyby nam
dzisiaj zamknięto sieć, to program przestałby działać”704.
Tomasz Serwański, wydawca w TVN24, dodał: „W tej chwili jesteśmy całkowicie
zintegrowani z internetem. Treści, które produkujemy na potrzeby stacji telewizyjnej
natychmiast trafiają do internetu. Jest oczywiście oddzielny zespół portalu TVN24
i osobny zespół, który przygotowuje treści telewizyjne, ale oba ze sobą ściśle
współpracują. Te same treści, które pojawiają się w telewizji, w bardzo krótkim
odstępie czasu trafiają do internetu”705.
Podobnie sytuacja z integracją produkcji wygląda w Telewizji Polsat. Mówił o tym
Marek Kacprzak: „Integracja produkcji polega na tym, że jest jeden wspólny
newsroom. Poza tym, mamy jeden ingest706 i z niego korzystają wszyscy – redakcja
Polsat News, redakcja Wydarzeń, ale też może z tego korzystać redakcja Interwencji,
jeśli ma taką potrzebę. Integracja produkcji to nie jest tylko kwestia newsów, ale
przenikanie się materiałów w ramach całego koncernu. Jeżeli Polsat Sport transmituje
mecz Janowicza, to z tego korzystają wszystkie inne kanały tematyczne”707. Kacprzak
dodaje: „TVN trochę poszedł w inną stronę. TVN ma najlepszą synergię
autopromocyjną – są absolutnymi mistrzami. Oni potrafią rewelacyjnie nawzajem
linkować swoje anteny i promować na jednej antenie to, co jest na drugiej antenie.
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Natomiast, jeśli chodzi o wykorzystanie środków technologicznych i źródeł przekazu,
myślę, że Polsat nie ma sobie równych”708.
Filozofię, którą kierują się pracownicy telewizji Polsat w zakresie integracji
produkcji, przybliżył także Norbert Dumański, wydawca poranka w Polsat News:
„U nas w Polsacie istnieje też przenikanie się redakcji nienewsowych, np.
publicystycznych, typu Interwencja. Tematy poruszane przez Interwencję czasami są
wykorzystywane w Polsat News i odwrotnie. To samo jest ze sportem. Jeśli ważne
wydarzenie sportowe jest komentowane na antenie Polsat News, np. Radwańska
w finale Wimbledonu albo Małysz wygrywa, to dziennikarz z redakcji sportowej
przychodzi z pakietem informacji do newsów, na 5 minut, potem sobie wychodzi
i zajmuje się swoją robotą. Podobnie z Polsat Cafe, z Polsat Play. Też oni podrzucają
tematy. Ponieważ mamy 18 godzin anteny do załatania, tak samo jak w TVN24, to
żadnym materiałem nie wzgardzimy. Po prostu jest on od razu zasysany, żeby
urozmaicić treści na antenie, żeby nie powtarzać materiałów istniejących”709.
Natomiast

system

pracy

w Telewizji

Polskiej

charakteryzuje

Sławomir

Siezieniewski, prezenter TVP Info: „Newsroom to dość duże pomieszczenie,
podzielone na kilka sekcji – internetowcy w jednym miejscu, osoby produkujące
bieżący serwis − w jeszcze innym, osoby które przygotowują duże materiały
dziennikarskie − kawałeczek dalej. Wszyscy na jednej przestrzeni, w zasięgu wzroku
i słuchu. I to mniej więcej tak wygląda, że jak pojawia się jakaś informacja, to wszyscy
zaczynają pracować w swoim tempie. Ci, którzy pracują nad bieżącą anteną,
natychmiast informują widzów. Ci, którzy pracują nad formami dłuższymi, w zasadzie
obserwują to, co dzieje się w redakcji i na antenie, przygotowują swoje materiały,
a jednocześnie zdobywają nowe informacje”710.

8.1.1.4. Problemy z integracją produkcji
Wątek słabości integracji produkcji podjął jeden z bardziej doświadczonych
dziennikarzy na polskim rynku medialnym − Jacek Żakowski. Jego zdaniem problemy
związane z procesami konwergencyjnymi wynikają ze słabości kadry zarządzającej
w mediach. Mówił o tym następująco: „Management w polskich mediach jest słaby.
708
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Słabością ludzi zarządzających w mediach jest to, że nie potrafią dostosować mediów
do nowej rzeczywistości. Jedna grupa menadżerów w mediach to są byli dziennikarze,
którzy nie byli specjalnie przywiązani do dziennikarstwa i poszli do managementu.
Druga grupa to są ludzie kupowani z działów marketingu z sektora finansowego albo
FMCG, których zdolność do zarządzania kreatywnego zespołami twórczymi jest bardzo
niska”711.

8.1.2. Cykl pracy dziennikarza − 24/7
Kolejną istotną zmianą w organizacji pracy dziennikarskiej jest przewartościowanie
terminu „deadline” i co z tym się wiąże − zmiana cyklu pracy. Sieć i nowe technologie
spowodowały, że media produkują informacje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
W związku z tym, zarówno tygodniki, jak i dzienniki umieszczają informacje na swoich
portalach internetowych przez cały dzień, nie czekając na deadline związany z drukiem.
Wątek ten podjął Bartosz Węglarczyk z dziennika „Rzeczpospolita”: „Pojęcie
deadline’u znika z języka. Kiedyś deadline był podstawą życia dziennikarza. Ja 20 lat
spędziłem, żyjąc w rytmie deadline’u. Konwergencja spowodowała, że zmienił się cały
cykl produkcyjny mediów, a co za tym idzie − cały cykl pracy dziennikarza”712.
Potwierdza to Piotr Stasiak z tygodnika „Newsweek Polska”: „Na pewno jest
więcej pracy, mniej czasu. Presja czasowa jest znacznie wyższa. Proszę wziąć pod
uwagę, że dziennikarze tygodnika muszą pracować w rytmie dziennym. To jest
abstrakcja dla mnóstwa z nich. Deadline’y są na już. I to jest coś całkiem nowego”713.

8.1.3. Wielozadaniowi profesjonaliści
Procesem bardzo dynamicznie zachodzącym w skonwergowanych mediach, obok
integracji produkcji, jest wielofunkcyjność pracujących w nich ludzi. Jest to czynnik
jeszcze bardziej obciążający dziennikarza w jego codziennej pracy, do którego
większość dziennikarzy podchodzi bardzo negatywnie. Jednak większość z nich
rozumie przyczyny pojawienia się wielozadaniowości w zawodzie dziennikarza i ma
świadomość

nieuchronności

tego

zjawiska

i konwergencji.
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w czasach

nowych

technologii

Badani dziennikarze, podobnie jak ich koledzy w Hiszpanii, którzy brali udział
w projekcie

badawczym

Davida

Domingo714,

wyszczególniali

trzy

kategorie

wielozadaniowości dziennikarskiej: wielozadaniowość medialną (tworzenie zawartość
dla różnych mediów), wielozadaniowość tematyczną (przygotowanie materiałów
z różnych obszarów tematycznych) oraz wielozadaniowość produkcyjną (wykonanie
większości zadań związanych z produkcją).

8.1.3.1. Wielozadaniowość produkcyjna
Co ciekawe, podczas wywiadów z dziennikarzami dało się odczuć, że
wielozadaniowość

w sferze

produkcyjnej

jest

dużo

lepiej

przyjmowana

niż

wielozadaniowość tematyczna. Badani tłumaczą ją przede wszystkim względami
ekonomicznymi oraz koniecznością związaną z powstawaniem nowych kanałów
dystrybucji dla mediów tradycyjnych.
8.1.3.1.1. Wielozadaniowość produkcyjna − prasa
Jak już wielokrotnie zaznaczano, ogromnym zwolennikiem wielozadaniowości
w dziennikarstwie jest Marcin Gadziński, szef Sport.pl w Agorze. O zjawisku tym
mówi następująco: „Chciałbym, żeby jak najwięcej osób w ten sposób pracowało, ale to
nie jest proste. To w dużej mierze zależy od danego człowieka i jego motywacji. Nawet
już nie od kompetencji, bo kompetencje mogą być różne, jedni są lepsi, inni gorsi. Ale
jak ktoś jest wielofunkcyjny, to nie znaczy, że musi być od razu megagwiazdą. Są sławy
cyfrowego dziennikarstwa, jak Michał Pol, i on jest numer jeden w Polsce. On jest
tworem właśnie tej koncepcji, którą staram się wprowadzić w szerszym zakresie. (…)
Ale można to robić na mniejszą skalę, zajmować się np. koszykówką albo niszową
dyscypliną i mieć płynność, lekkość w produkowaniu treści. Podchodzić do tego w ten
sposób, że tu napiszę większy tekst, a tu jestem w stanie zrobić wywiad, nagrać coś
komórką, przysłać zdjęcie zrobione smartfonem, wrzucić coś na bloga i na Twittera.
Cały czas nadawać z miejsca wydarzenia. Trzeba tylko chcieć”715.
Gadziński dodaje: „Absolutnie opłaca się tworzyć takich zintegrowanych
dziennikarzy, dziennikarzy multimedialnych. I to jest możliwe i bardzo potrzebne.
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Przykłady sukcesów są duże i to ma kupę sensu. I tego się robi za mało. I mam
wrażenie, że koncerny medialne w Polsce za mało robią w tym kierunku”716.
Podobnego

zdania

jest

dziennikarz

z wydawnictwa

Gremi

Business

Communication, Cezary Szymanek: „To osiągnięcie wielozadaniowości produkcyjnej
w takim aspekcie jest bardzo proste. Oczywiście nie wszyscy będą się do tego nadawać,
nie będą potrafili robić jednocześnie wszystkich tych rzeczy. Natomiast, tak naprawdę
jest to kierunek, w którym wszyscy idziemy, czyli ta wielofunkcyjność dotycząca formy
wśród dziennikarzy jest: a) pożądana, b) potrzebna, c) nigdy nie wiadomo, gdzie ten
dziennikarz będzie za 2 lata pracował”717.
Bartosz Węglarczyk z tego samego wydawnictwa przyznaje jednak, że jest to
trudny proces: „Wprowadzenie wielozadaniowości to bardzo trudny proces. Staramy się
go wprowadzać, ale on jest trudny do zaakceptowania, ze względu na psychiczne obawy
ludzi. Oczywiście zdarzają się wyjątki i są dziennikarze, którzy bardzo dobrze czują się
w multimedialnym świecie. Nasz szef działu zagranicznego Jurek Haszczyński, jak
pojechał do Egiptu, to kręcił dla nas filmy wideo na iPadzie. To jest przyszłość mediów
− czy nam się to podoba, czy nie. Oczywiście ja bym wolał, żeby pojechała z nim ekipa
z gazety, ale wiadomo tamte czasy minęły. Wielofunkcyjność jest wymagana ze
względów budżetowych. Rynek jej wymaga troszeczkę na siłę”718.
O potrzebie wielozadaniowości dziennikarskiej mówił także przedstawiciel
wydawnictwa Ringier Axel Springer Polska Piotr Stasiak: „Wielofunkcyjność jest
pożądana, ale do pewnego stopnia. W idealnym układzie, dziennikarz tygodnika
powinien jechać na reportaż, myśląc o tym, że warto by było, żeby nagrał jakieś
fragmenty rozmowy na dyktafon, żebyśmy mogli to wykorzystać, albo porobił zdjęcia,
albo nakręcił aparatem HD fragmenty filmu. To ma sens i teoretycznie ta osoba
powinna umieć zmontować sobie ten materiał, żeby wiedzieć, jaki kadr mniej więcej
wybrać albo czego potrzebuje do tego filmu. Natomiast myślę sobie, że nie ma sensu
sadzanie wybitnego reportera, żeby montował ten film. To jest kompletna strata
zasobów i jego czasu. Można posadzić montażystę wideo, a nie piszącego reportera,
który w tym czasie może napisać inny, świetny reportaż”719.
Bardziej sceptyczna w swojej ocenie wielozadaniowości dziennikarskiej jest inna
reprezentantka tego wydawnictwa Kinga Frelichowska: „Pewnie, że są takie osoby,
716
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były takie osoby, które są bardziej takim dziennikarzem orkiestrą, piszą i nagrywają, ale
to są pojedyncze jednostki. To się nie sprawdzało także z perspektywy mojego działu,
bo osoby, które się nadawały do pójścia z mikrofonem i do pogadania z kimś przed
kamerą, to z kolei fatalnie pisały”720.
Nie bez znaczenia w wielozadaniowości dziennikarskiej jest też czynnik
ekonomiczny. Mówi o tym dziennikarka prasowa Marta Kawczyńska z wydawnictwa
Murator: „Wielozadaniowi dziennikarze są na razie nieliczni, bo też nie wszyscy się na
to godzą. Niektórzy się buntują, że nie będą robić wszystkiego, ale tylko np. pisać do
druku. No nie da się ukryć, że to jest robione w ramach tego samego etatu albo jeśli jest
opłacane, to jest opłacane jakimiś groszami, to nie są jakieś zawrotne sumy dodatkowe.
No, ale zawsze to coś. Więc, jest kilka osób, które się na to zgadzają i robią. Niektórzy
np. twierdzą, że się nie nadają do pracy z kamerą i rzeczywiście było kilka osób, które
próbowały, ale nic z tego nie wyszło, bo powstawały kiepskie materiały, więc dali sobie
spokój. (…) Wiesz co, z jednej strony, oczywiście masz wyobrażenie, że wiesz więcej
i potrafisz więcej, i właśnie jesteś takim wielofunkcyjnym. Piękna nazwa. A z drugiej
strony, też masz wrażenie, że jest coraz mniej czasu na zrobienie jakiegoś tekstu
porządnie, bo musisz się spieszyć z tym wszystkim. Jest dobra i zła strona tego. Powiem
ci, że pracuję z kamerą, robię materiały wideo, ale na razie jeszcze nie montuję swoich
filmów, chociaż pewnie też do tego kiedyś dojdzie. Na razie mamy od tego
montażystów, więc jeśli to dojdzie, to w ogóle będzie się działo. Wtedy nazwę się
wielofunkcyjnym dziennikarzem”721.
8.1.3.1.2. Wielozadaniowość produkcyjna − radio
Podobnie wygląda wielozadaniowość produkcyjna w radiu. O swoim stosunku do
tego trendu mówił Paweł Truszczyński z Radia Zet: „Jeszcze parę lat temu, każdy miał
jakąś tam swoją działkę, za którą odpowiadał, tzn. ja nie zajmowałem się montażem.
Teraz w Radiu Zet nie tylko zajmuję się anteną jako redaktor wydania, ale też przejmuję
stronę WWW, w imię tego, że wszyscy gramy do jednej bramki. Oprócz tego, że muszę
pracować na antenie i robić coś w kierunku tego, żeby antena «brzmiała», to zajmuję się
też stroną WWW, gdzieś tam, niejako przy okazji. Z czego to wynika? Prawdopodobnie
są to kwestie techniczno-kadrowe, ale też nie możemy nie zauważać tego, że gdzieś tam
radio przestaje już funkcjonować wyłącznie w eterze. W eterze można sobie radia
720
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posłuchać w samochodzie. Bez internetu radio nie istnieje, bo musi być jakieś jego
przedłużenie”722.
Truszczyński dodaje: „To jest naturalna kolej rzeczy. Byłoby hipokryzją mówić, że
z przyjemnością będę miał więcej obowiązków w ramach swojej pracy, bo wiadomo, że
najlepiej zajmować się swoją ulubioną działką i na niej się koncentrować. Ale takie są
czasy w mediach. A to, że uczę się nowych rzeczy i nabywam nowe umiejętności − to
tylko może zaprocentować w przyszłości”723.
8.1.3.1.3. Wielozadaniowość produkcyjna − telewizja
O swoim stosunku do wielozadaniowości produkcyjnej mówił Jarosław Gugała
z telewizji Polsat: „Kiedy zaczynałem pracę w roku 90. w telewizji publicznej, ekipa
wyglądała następująco: był kierowca, oświetleniowiec, dźwiękowiec, operator kamery
i dziennikarz. Pięć osób realizowało jeden materiał. Dzisiaj robią to dwie osoby.
Kierowca jest jednocześnie operatorem, który również obsługuje dźwięk, rozstawia
światło i współpracuje z dziennikarzem. Tak więc zamiast pięciu osób, jak dwadzieścia
parę lat temu, na realizację materiału jeżdżą dwie, a coraz częściej jeździ jedna osoba.
Tak jest wszędzie na całym świecie. Jak byłem na stypendium w Stanach
Zjednoczonych w połowie lat 90., to wtedy było już to standardem, że na realizację
materiału wyjeżdżał jeden człowiek. To się dokonuje absolutnie na całym świecie”724.
Podobne obserwacje ma inny dziennikarz Telewizji Polsat − Norbert Dumański:
„10 lat temu dziennikarz miał operatora, robił materiał, nagrywał ten materiał, dawał to
montażyście i z nim to montował, i wszystko. Pisał tekst, ten tekst był wielokrotnie
poprawiany. Teraz to wszystko przyspieszyło. Przede wszystkim dziennikarz sam
montuje. To był ten skok w TVN24, ten przełom, że dziennikarz przychodzi
i korzystając z dwóch systemów do montażu: Final Cut lub Newscutter, jest w stanie
zmontować dany materiał. To jest przenikanie się funkcji ewidentne”725.
W podobnym tonie wypowiada się wydawca TVN24 Tomasz Serwański: „To był
model, który przyjęliśmy już na samym początku funkcjonowania TVN24. Dziennikarz
produkował treść od momentu zdobycia tej informacji aż po gotowy produkt, jakim był
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materiał telewizyjny. W tej chwili jest w stanie w gruncie rzeczy ten sam materiał, który
wyprodukuje, jeszcze obrobić i wrzucić na stronę internetową”726.
Trochę inaczej wielozadaniowość produkcyjna funkcjonuje w telewizji publicznej.
O zasadach przyjętych w ośrodkach regionalnych TVP i na głównych antenach
opowiada Sławomir Siezieniewski: „To są dwa różne podejścia, w zależności od tego,
gdzie to funkcjonuje. W ośrodkach regionalnych, czyli np. w gdańskiej Panoramie, jest
tak mało ludzi, że właściwie dziennikarz przygotowuje wszystko od A do Z. Natomiast
widzę, że Warszawa przyjmuje taki styl, że reporter jest właściwie takim człowiekiem,
który nadaje różnym rzeczom nagranym przez innych ludzi jakiś taki swój
indywidualny rys czy styl”727.

8.1.3.2. Wielozadaniowość tematyczna
Jak już wspomniano powyżej, wielozadaniowość tematyczna jest znacznie gorzej
oceniania przez przedstawicieli badanej profesji niż produkcyjna. Dziennikarze winią to
zjawisko za proces bylejakości w mediach oraz za płytkości przekazów medialnych.
Warto jednak zaznaczyć, że zupełnie inaczej podchodzą do tego tematu dziennikarze
prasowi, a inaczej − radiowi i telewizyjni. Ci pierwsi są znacznie bardziej surowi
w ocenie oraz krytyczni w stosunku do narastającego trendu wielozadaniowości. Ci
drudzy natomiast uważają, że formy dziennikarskie, które są prezentowane w radiu czy
telewizji, służą rozwojowi wielofunkcyjności.
8.1.3.2.1. Wielozadaniowość tematyczna − prasa
Przekonany o końcu wąskiej specjalizacji jest Bartosz Węglarczyk z dziennika
„Rzeczpospolita”: „Absolutnie dawno skończyła się wąska specjalizacja. Już dawno nie
funkcjonuje podział, że ktoś zajmuje się służbą zdrowia, ktoś inny − szkolnictwem
wyższym, a ktoś jeszcze inny − szkolnictwem niższym. Oczywiście, każdy dziennikarz,
każdy ma swoje działki ulubione. Dziennikarz, który się zajmuje wojskiem, bardzo
niechętnie napisze np. o SLD. Musi jednak napisać, jak nie ma nikogo innego”728.
W zupełnie przeciwnym tonie wypowiada się natomiast Kinga Frelichowska
z „Faktu TV”: „U nas tego nie widzę, dlatego, że jest podział na działy. Jest dział
polityczny, jest dział «Ludzie», który się zajmuje gwiazdami, jest dział «Opinie», który
726
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się zajmuje jakimiś bieżącymi sprawami, są działy warszawskie, jest właśnie dodatek
telewizyjny. Jednak każdy zajmuje się swoją dziedziną, swoimi tematami. Nie jest tak,
że ktoś z działu «Polityka» poleci na ramówkę TVN. To absolutnie tak się nie
zdarza”729.
Podobnego zdania co do potrzeby zachowania specjalizacji dziennikarskiej jest
Cezary Szymanek z tygodnika „Bloomberg Businessweek Polska”: „U nas nie ma
wielozadaniowości dziennikarskiej związanej z tematyką. Zajmujemy się szeroko
rozumianą gospodarką, która jest wymagającą dziedziną. Nie może być tak, żeby jeden
dziennikarz w poniedziałek pisał o służbie zdrowia, we wtorek − o ubezpieczeniach, a
w środę − o giełdzie. To się nie sprawdza. Chociaż w wielu redakcjach tak się
faktycznie dzieje. Ale tam dział gospodarczy nie jest tak ważny, jak tutaj. Faktycznie,
z tamtego punktu widzenia, to wystarczy «coś tam, mniej więcej wiedzieć», żeby «coś
tam, mniej więcej napisać», żeby «coś tam, mniej więcej odbiorca wiedział». Natomiast
to jest kompletnie bez wartości. W momencie, kiedy chce się rzeczywiście podawać
rzetelną i dobrą informację, która ma również dosyć dużą wartość dla odbiorcy ze
względu na jego decyzje finansowe, to musi być podział na działki. Dziennikarz musi
mieć czas, żeby pochodzić za tematem, poznać ludzi, porozmawiać z nimi. To jest
zwykła, normalna praca dziennikarska”730.
O swoich przemyśleniach na ten temat opowiedział także Piotr Stasiak
z „Newsweek

Polska”:

„Uważam,

że

rynek

będzie

preferował

ludzi

wyspecjalizowanych w dziedzinie, ale nie w temacie, tzn. że jeżeli ktoś będzie
zajmował się szeroko pojętą gospodarką, to będzie potrafił się zająć biznesem,
gospodarką, stworzeniem fajnego profilu (portretu) milionera albo np. napisaniem
newsa o jakiejś firmie. Taki człowiek będzie premiowany. Nie będzie premiowany
człowiek, który zajmuje się tylko i wyłącznie nieruchomościami, rynkiem ropy itp.”731.
Wojciech Szacki z Polityka Insight przyznaje, że zauważa zmiany w redakcjach
spowodowane dążeniem wydawców do jeszcze większej efektywności pracy: „Przez
lata całe jednak się ludzie trzymali jakiejś działki, ja byłem zawsze dziennikarzem
politycznym, odkąd przyszedłem do «Gazety Wyborczej». Był bardzo ścisły podział, że
tymi partiami się ktoś zajmuje, prezydentem się zajmuje ktoś inny, już nawet w obrębie
tej działki politycznej. Oprócz tego był dziennikarz od związków zawodowych, był
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dziennikarz od Kościoła, od edukacji. To była bardzo daleko posunięte ubranżowienie.
I to się zaczęło zmieniać. W tej chwili, po pierwsze, ludzi jest mniej, a po drugie,
redaktorzy zaczęli wymagać, żeby pisać o różnych sprawach, ale wciąż jednak te działki
się jakoś utrzymały. Na przykład Ewa Siedlecka zajmuje się prawami człowieka,
prawami zwierząt, Trybunałem Konstytucyjnym. Nikt do niej nie pójdzie z redaktorów
i nie powie, że ma teraz pisać o służbie zdrowia. Ale to jest też kwestia pozycji danego
dziennikarza”732.
Podobne spostrzeżenia ma Katarzyna Madey z „Tele Tygodnia”: „Wie pani, to
jest nowy trend. Nie jestem jego zwolenniczką, ale on niestety się pojawia i trzeba się
z tym pogodzić. Jak zaczynałam pracę w mediach, przyjęty był model tradycyjny –
w takim magazynie jak «Tele Tydzień» był dziennikarz od porad, dziennikarz bardziej
skierowany na rozrywkę, dziennikarz od turystyki, dziennikarz, który specjalizował się
w kulinariach. Ale to też polegało na tym, że była duża redakcja i każdy miał taką swoją
działeczkę. Natomiast w momencie, w którym następuje ten dramatyczny zwrot, że
redakcje są coraz mniejsze, a stron jest tyle samo w gazecie, to siłą rzeczy pojawiła się
wielozadaniowość. (…) I teraz nawet ja, jak dziennikarze wychodzą na konferencje
prasowe, proszę, żeby zbierali tam materiały, robili zdjęcia, które się nadają do
wrzucenia do mediów społecznościowych. Dziennikarze starej daty jeszcze się przed
tym bronią, ale niestety, moim zdaniem, musimy pogodzić się z tym, że wszyscy muszą
umieć wszystko. W zmniejszonych zespołach nie możemy sobie pozwolić, żeby każdy
zajmował się tylko swoją działeczką”733.
8.1.3.2.2. Wielozadaniowość tematyczna − radio
Zupełnie

pogodzony

z losem

wielozadaniowego

dziennikarza

jest

Paweł

Truszczyński z Radia Zet: „Wydaje mi się, że czasy się zmieniły i dziennikarz ma się
znać na kilku dziedzinach. Bo to nie są aż tak skomplikowane zjawiska i radio też nie
jest takim medium. To nie są np. zielone strony ekonomiczne «Rzeczpospolitej», żeby
musiał tam siedzieć jakiś Bóg wie jaki spec, który się na tym zna. Musi być krótko,
zwięźle i na temat. Wydaje mi się, że każdy dorosły człowiek, jakoś tam kojarzący
fakty, potrafi wyłuskać to, co najważniejsze z każdego zagadnienia”734.
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8.1.3.2.3. Wielozadaniowość tematyczna − telewizja
W telewizji, podobnie jak w radiu, wielozadaniowość jest postrzegana jako coś
bardziej naturalnego ze względu na specyfikę tego medium i jego przekazów. Mówił
o tym m.in. Witold Tabaka z redakcji Panoramy w TVP2: „To jest trochę specyfika
telewizji, że bardzo często zdarza się tak, że realizujemy tematy, w których nie jesteśmy
ekspertami, i w których nie mamy kierunkowego wykształcenia, np. prawniczego czy
ekonomicznego. To wynika z tego, że informacje w telewizji nie są i chyba nie powinny
być tak bardzo pogłębione. Pamiętajmy, że musimy się zmieścić w 2−3 minutach.
Wiadomo, że jedni reporterzy lepiej się czują w jednych tematach, inni w innych, ale
nie ma takiego tematu, którego byśmy nie zrobili. To po prostu wymaga od nas więcej
czasu, więcej zaangażowania i jest to dla nas większa trudność, jeżeli jest to temat nie
z naszej działki, bo nie mamy kontaktów, bo musimy wydzwaniać od początku
wszystkich, musimy tak naprawdę wywarzać otwarte drzwi. Myślę, że w telewizji po
prostu tak jest, że każdy jest w stanie zrobić materiał o powodzi i o tym, że rozbił się
TU-154. Jesteśmy rzemieślnikami w swojej pracy, na tyle sprawnymi, że myślę, iż
każdy reporter (nawet jeżeli zajmuje się robieniem «michałków» albo zajmuje się tylko
tematami ekonomicznymi) jest w stanie zrobić też inne tematy”735.
Potwierdza to Sławomir Siezieniewski z TVP Info: „Oczywiście jest w tej chwili
kilku dziennikarzy, ale to naprawdę jednostki, którzy przez całe lata specjalizowali się
w jakimś temacie i oni na ten temat wiedzą wszystko. Dzisiaj nikomu nie jest potrzebny
dziennikarz, zajmujący się jedną dziedziną. Kiedyś było tak, że robił 3 materiały
tygodniowo i żył z tego, a dzisiaj, żeby przeżyć, on musi produkować treści, czyli musi
produkować całą masę tematów”736.
Również

Marek

Kacprzak

przyznaje,

że

w Polsat

News

funkcjonuje

wielozadaniowość dziennikarzy: „U nas w redakcji jest kilka osób, które mają
przypisaną własną działkę. Ktoś ma politykę, ktoś inny policję, wymiar sprawiedliwości
czy medycynę. Jeśli w zakresie ich specjalizacji nie dzieje się nic, co nadawałoby się na
antenę, to oni robią też inne tematy. Także ta wielofunkcyjność działa”737.
Podobne spostrzeżenia dotyczące wielozadaniowości dziennikarskiej ma Jarosław
Gugała również z telewizji Polsat: „W normalnych warunkach jest tak, że jest podział
na działki tematyczne – jest konkretna osoba, która zajmuje się medycyną, jest kilku
735
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dziennikarzy, którzy obsługują politykę. To jest oczywiste. Natomiast każdy musi
umieć zrobić każdy materiał. W czasie, kiedy ja zaczynałem pracę, przychodziło
trzydziestu dziennikarzy na kolegium. Tematów było 15 i to wydawcy decydowali, co
będzie w danym dniu realizowane. Część zespołu reporterskiego tego dnia nic nie
robiła, bo się przygotowywała do tego, co będzie robiła następnego dnia, albo mówiła
że w ich dziedzinie nic się nie dzieje. Dzisiaj już tak się nie dzieje. Dzisiaj robi się
tematów dziewięć czy dziesięć, a reporterów przychodzi siedmiu albo ośmiu.
W związku z powyższym, każdy reporter musi wykonać co najmniej jeden temat”738.

8.1.3.3. Wielozadaniowość medialna i pozamedialna
Dziennikarze przyznają, że o ile wielozadaniowość tematyczna czy produkcyjna
jest stosowana przez pracodawców wyłącznie w celu zwiększenia efektywności, o tyle
wielozadaniowość medialna, polegająca na pracy w kilku mediach, służy przede
wszystkim im samym, ponieważ pozwala promować ich własną markę. Podobne jak
działalność pozamedialna, która jest przedłużeniem ich działalności medialnej i pozwala
im na rozpowszechnianie ich poglądów i efektów pracy.
8.1.3.3.1. Wielozadaniowość medialna
O wielozadaniowość medialnej mówił Bartosz Węglarczyk: „Moim zdaniem
wielozadaniowość jest nieunikniona. To wymusza na nas rynek. Czasy wąskiej
specjalizacji dziennikarskiej definitywnie się skończyły, bo nie ma na to pieniędzy.
Dziennikarze, którzy są jednowymiarowi, w sensie jednego medium, mają jeszcze
szansę istnieć, ale to się staje coraz bardziej niszowe. Proszę zwrócić uwagę, że takich
dziennikarzy jest coraz mniej. Wśród „gwiazd dziennikarstwa” wszyscy są już
multimedialni”739.
Węglarczyk przyznaje także: „U nas w wydawnictwie wszyscy tworzą wspólnie
dla wszystkich tytułów. To też wynika ze względów budżetowych. Dziennikarze
prasowi muszą pisać do internetu, muszą też tworzyć materiały video. Dziennikarze
internetowi muszą też pisać teksty do papieru. Wszystko się wymieszało”740.
Bardzo ciekawe spostrzeżeniem podzielił się Tomasz Sianecki. Uważa on, że
wielozadaniowość medialna to nie tyle trend z czasów konwergencji, ile specyfika tego
738
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zawodu, która istniała zawsze: „Znaczy, ja się w ogóle nie zgadzam z tym, że to jest
jakiś obecny trend. Ja pracowałem od końca lat 80. Od 1988 r. w Programie Trzecim
Polskiego Radia i wtedy, na początku lat 90., ja oprócz pracy w radiu miałem już
zaliczoną współpracę z telewizją publiczną oraz artykuły w prasie, i codziennej,
i tygodniowej. W radiu pracowałem jako prezenter programu Zapraszamy do Trójki
oraz jako reporter. Czasami zdarzało mi się także być DJ-em. Czyli ta
wielozadaniowość, moim zdaniem, takim ludziom jak ja była pisana już od dawna”741.
8.1.3.3.2. Wielozadaniowość pozamedialna
Vadim Makarenko zwraca uwagę, że wielozadaniowość nie ogranicza się tylko do
działalności medialnej, ale może wykraczać poza jej ramy. Podaje następujące
przykłady: „Wielozadaniowość moja może także polegać na tym, że ja oprócz pisania
tekstów jednocześnie reprezentuję gazetę w środowisku branżowym, np. moderując
panele dyskusyjne, biorąc udział w konferencjach, wygłaszając odczyty na temat
własnych tekstów lub książek”742.
Marcin Gadziński wskazuje jeszcze jeden rodzaj działalności okołomedialej: „(…)
Mało jest w środowisku dziennikarskim takiej wielobranżowości, która nie polega na
tym, że nie tylko piszesz o koszykówce albo piszesz o polityce i trochę o gospodarce,
tylko że potrafisz iść na spotkanie i porozmawiać o jakimś projekcie w szerszym
aspekcie. W kontekście np. jakiejś akcji społecznej i wyobrazić sobie, jak by to mogło
być rozegrane w naszej firmie. Zastanowić się, jak to wykorzystać w ramach całego
koncernu − w internecie, w gazecie, w radiu (…). Uzasadnienie biznesowe danego
projektu też jest potrzebne, bo z czegoś te nasze pensje muszą się wziąć. Z mojej
perspektywy deficyt tak myślących ludzi w dziennikarstwie to jest największy problem
tego środowiska”743.

Wśród dziennikarzy nie brakuje i takich, którzy nie szczędzą krytycznych głosów
wobec zmian w dziennikarstwie w zakresie wielozadaniowości.
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Jednym z nich jest Jacek Żakowski: „Wszystko zależy, jak się pracuje. Jeśli
w portalach dziennikarz ma dostarczyć dwa teksty po 7 tysięcy znaków, nagrać
10 minut programu i jeszcze kilka rzeczy zrobić w ciągu dnia, to trudno tu mówić
o dziennikarstwie − to jest chałtura. Wszystko to jest kwestia tego, czy pracuje się, żeby
dostarczyć produkt lepszej jakości, czy żeby dostarczyć produkt gorszej jakości. Moim
zdaniem, w Polsce pracuje się na ogół tak, żeby dostarczyć produkt gorszej jakości − za
niższe pieniądze, niższym kosztem. I to jest samobójstwo mediów. Skutkiem tego jest
odpływ polskich elit do prasy międzynarodowej. Moi znajomi więcej czasu poświęcają
na czytanie prasy międzynarodowej niż naszej taniej polskiej prasy”744.Krytycznie na
temat wielozadaniowości produkcyjnej wypowiada się także Kamila Ryciak:
„Łączenie specjalistycznych zawodów − operator i dźwiękowiec, to jest idealny
przykład negatywnych skutków konwergencji”745. Ryciak dodaje także: „Uważam, że
żaden dziennikarz nie zmontuje materiału tak dobrze, jak montażysta. A żaden operator
nie nagra dźwięku jak dźwiękowiec. Moim zdaniem to jest zła tendencja i nie powinno
się tak dziać. Natomiast rozumiem, że dzieje się tak ze względu na kwestie
finansowe”746. Podobnie negatywny pogląd w tej sprawie ma Norbert Dumański:
„Oczywiście, że to jest negatywne zjawisko, bo dochodzi do spłycenia przekazu. Nie
można się znać na wszystkim. Człowiek, który jednego dnia zajmuje się piłką nożną,
oczywiście może następnego dnia komentować politykę, ale on siłą rzeczy nie jest
omnibusem i ta informacja jest spłycona. Pewnie pobiera te informacje z gazet, bo nie
ma swoich źródeł. Jeżeli jednego dnia robi schronisko, drugiego dnia robi drogi,
a potem jest rzucony na politykę, to wiadomo, że on może tylko zrelacjonować to, co
się stało albo zapowiedzieć to, co się stanie. Własnych wniosków nie wyciągnie z tego
ani też nie dojdzie sam do informacji, ponieważ nie ma na to czasu”747.
Tomasz Sianecki podchodzi do sprawy z większym zrozumieniem: „Taka
wielozadaniowość jest jedną z głównych cech tego zawodu. Trzeba być po prostu
umiejętnym dyletantem − tak bym to określił. Nie możemy się znać na wszystkim,
zważywszy na fakt, że proces produkcyjny materiału do programu informacyjnego trwa
6−8 godzin i nie można w tym czasie na tyle posiąść tej wiedzy, żeby być ekspertem
w danej dziedzinie”748.
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8.1.4. Wzrost obciążenia dziennikarza − wymogi techniczne
i warsztatowe
Vadim

Makarenko

zwrócił

uwagę

na

jeszcze

jeden

istotny

aspekt

wielozadaniowości dziennikarskiej, a mianowicie − wzrost obciążeń dziennikarza.
Mówi on o tym następująco: „Rośnie obciążenie dziennikarza. Rosną wymogi
techniczne i warsztatowe wobec dziennikarza. Wymogi warsztatowe to to, że musimy
szybciej przerabiać informacje. Musimy bardziej sprawnie myśleć. Musimy mieć
poczucie wzmożonej celowości działania. Musimy wiedzieć dokładnie, co my chcemy
osiągnąć. Robić to szybko i sprawnie”749.

8.1.5. Co ja mam najpierw robić, czyli… chaos organizacyjny
Dziennikarze w rozmowach off the record przyznają, że zmiany spowodowane
procesami konwergencyjnymi wprowadzają w ich codzienną pracę duży chaos. Przez
realizowanie m.in. integracji produkcji czy też wielozadaniowości dziennikarskiej
zburzył się ich dotychczasowy rytm pracy. Pojawiły się dylematy: jak pisać, nagrywać
i tworzyć materiały dziennikarskie? Pisać do druku czy do internetu? Gdzie najpierw
publikować? Czy zajawiać, czy nie zajawiać na portalach społecznościowych? Pójdzie
for free czy za paywallem? Pisać news czy pogłębiony tekst? Co ja mam najpierw
robić?
Jeden z dziennikarzy przyznaje: „Ja na co dzień nie mam zielonego pojęcia, który
tekst ja powinienem komu oddać. Czy ja powinienem coś trzymać na papier, czy ja
powinienem coś wrzucić do internetu, czy ja powinienem coś zajawiać na Twitterze. Ja
mogę zrobić naprawdę wiele rzeczy, tylko ja nie wiem co ja powinienem zrobić
w pierwszej kolejności, a co w ostatniej kolejności”.

8.2. Ewolucja „produktów” dziennikarskich
Zmiany spowodowane przeobrażeniami w mediach pod wpływem konwergencji
obejmują nie tylko organizację pracy współczesnych dziennikarzy, lecz także produkty
tej pracy. Jest to o tyle istotne z punktu widzenia przeciętnego czytelnika, że wpływa
bezpośrednio na jego konsumpcję mediów oraz kształtuje sposób odbierania
749
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rzeczywistości kreowanej przez media. Najbardziej wymiernym symptomem zmian jest
nomenklatura używana przez samych dziennikarzy. Często nie mówią oni o materiale
czy tekście, tylko o produkcie, który trzeba sprzedać reklamodawcy lub odbiorcy.

8.2.1. Rozwój form krótkich, szybkich i tanich w wytworzeniu
Dziennikarze wskazują, że najważniejsze we współczesnych mediach jest, aby
materiały dziennikarskie były krótkie i łatwe do „przyswojenia” przez odbiorcę oraz
szybkie i tanie w wytworzeniu. Pierwszy czynnik podyktowany jest wielokanałową
dystrybucją oraz sposobem konsumpcji mediów − często za pośrednictwem urządzeń
mobilnych. Kolejne dwa czynniki wynikają z kryzysu w mediach.

8.2.1.1. Wypieranie newsów przez opinie/komentarze
Pierwszy uwagę na kwestię zmiany priorytetów wśród materiałów ukazujących się
w mediach zwrócił Vadim Makarenko − ekspert rynku medialnego z „Gazety
Wyborczej”: „Mamy ciekawy trend polegający na tym, że w dobie konwergencji opinie
wypierają newsy. Media tradycyjne stały się głównym źródłem informacji dla
wszystkich nowych mediów. Bo to jest najcięższa robota − znaleźć informację,
sprawdzić informację i w miarę szybko ją podać w sposób przystępny. Media
tradycyjne, tak postrzegają swoją rolę i zawsze ją tak postrzegały. Natomiast nowe
media twórczo obrabiają efekty pracy dziennikarzy z mediów tradycyjnych. Kurują tego
newsa, robiąc wokół niego różnego rodzaju opinie, analizy, statystyki. Strasznie prosta
robota. Nawet w tradycyjnych mediach strasznie łatwo jest wziąć newsa z wczorajszej
gazety i napisać na ten temat opinię”750.
Makarenko uważa, że trend dotyczący rozwoju form takich jak opinie
i komentarze jest w we współczesnych mediach dominujący. Taką działalność określa
„opiekowaniem się” bądź „kurowaniem” newsów. Opisuje to następująco: „(…)
Pierwszy rodzaj opiekowania polega na wygłoszeniu opinii na temat newsa. Drugi
rodzaj opiekowania się to jest powtórzenie tej informacji na kilku, kilkunastu kanałach.
Czyli to, co ja sam robię dla moich czytelników na Twitterze. Przykład: zaopiekowałem
się newsem, że zmienił się redaktor naczelny «Wired Magazine». Podałem to na
Twitterze, na Facebooku. To jest kuracja tego newsa. W występowaniu tego zjawiska
750
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media tradycyjne szukają swojej przewagi bo jednak mają lepszych autorów niż nowe
media. Sprawniejszych i bardziej doświadczonych”751.
Makarenko pokusił się także o zarysowanie źródeł i przyczyn takiego stanu
rzeczy: „Media tradycyjne wpisują się w trend tworzenia opinii dlatego, że widzą w tym
sens strategiczny. Inaczej nie przeżyją. Media internetowe decydują się na to, bo
w ogóle nie mają innego wyjścia. Nie mają pieniędzy, nie mają infrastruktury do
zdobywania newsa. W związku z tym pozostaje im przepisywanie z mediów
tradycyjnych i obrabianie tego w sposób opiniowy”752.
Podobny trend

zauważyła

w swoim

środowisku

medialnym

dziennikarka

telewizyjna Marta Kielczyk z TVP2. Spojrzała na tę kwestię przez pryzmat problemu
z bezstronności dziennikarskiej: „Dla mnie dziennikarz to zawsze był ktoś, kto jest
bezstronny. A komentator to jest osoba, która zabiera głos. W tej chwili dziennikarz
wymieszał się z komentatorem. Bardzo często. Bo wypada być raczej komentatorem niż
bezstronnym dziennikarzem. Przynajmniej wiele osób tak to rozumie. (…) Bo to jest
taka moda, że fajnie być komentatorem. I forsować nawet w zapowiedzi tematu
programu newsowego swoje zdanie. Przy czym to się kłóci właśnie z tym, że ma być
bezstronnie, że mają być dwie strony, dwie nogi. A jest coś takiego, jak wygłaszanie
swojej opinii”753.
Rozwijanie się zjawiska przewagi komentarzy nad newsami zauważył także Paweł
Truszczyński z Radia Zet: „Jedyne co mnie irytuje to to, że coraz mniej jest newsów
w mediach. Mówię generalnie, wszędzie. Newsem stał się komentarz komentarza. Czyli
pan A powiedział «coś tam», pan B to skomentował, a pan C musi się odnieść do tego,
co powiedział pan A i B. To dotyczy głównych mediów, np. Faktów TVN. Mam takie
wrażenie, że Fakty się w tym lubują, ponieważ TVN24 cały czas siedzi w Sejmie
i zwłaszcza na jedynkach, w tym głównym wydaniu Faktów, pojawiają się po prostu
komentarze komentarzy i to, co powiedział jakiś tam polityk. A wydaje mi się, że
należałoby mówić o tym, co się już wydarzyło, a nie że ktoś coś zapowiedział. Bo to, że
zapowiedział, jeszcze nic nie znaczy. Takie mam poczucie”754.
Natomiast Norbert Dumański z Polsat News problem widzi jeszcze szerzej,
a mianowicie w robieniu przez media ekspertów z blogerów, którzy stają się
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„naczelnymi komentatorami” otaczającego nas świata: „Nagle okazuje się, że nie trzeba
mieć reporterów, tylko wystarczy zaprosić blogerów. Nagle bloger staje się
komentatorem, np. Azrael Kubacki, o którym nikt wcześniej nie miał bladego pojęcia.
Nagle okazuje się, że cała masa ludzi, która nie pracując w żadnej redakcji, zajmuje się
życiowo komentowaniem. Kataryna. Fenomen. Nie wiadomo skąd”755.

8.2.1.2. Wywiady w formule Q&A
Dziennikarze, z którymi przeprowadzono rozmowę, podają także inny przykład
formy dziennikarskiej przeżywającej rozkwit w czasach konwergencji − wywiadu
w konwencji question & answer (Q&A). Vadim Makarenko tak się o tym
wypowiedział: „Moim zdaniem wywiadów stało się stokrotnie więcej niż kiedykolwiek
było. Mam na myśli wywiady wyłącznie w formule Q&A. Nie mówię tutaj
o wywiadach w formule anglosaskiej, kiedy dziennikarz spotyka się z rozmówcą
opisuje jak on wygląda, jak wygląda setting ich rozmowy, podaje jakieś fakty z jego
życia. To jest coś innego. To u nas nazywa się raczej sylwetką. To też rośnie dzięki
temu, że niektóre tygodniki w tym szukają zbawienia. Wywiadów w stylu Q&A, gdzie
mamy pytanie − odpowiedź, pytanie − odpowiedź, jest od groma. Sto razy więcej niż
kiedykolwiek mieliśmy. Powód − to jest prosta formuła. Zrobiona najczęściej w sposób
mailowy albo telefoniczny. I te wywiady mają różną długość, różną jakość, różny sens,
różny poziom edytorski. Ale ich jest dużo. To są wywiady z ekspertami niszowymi,
które powinny się kończyć po trzech pytaniach, a mają 15 pytań i strasznie nużą”756.
Przyczyną takich praktyk dziennikarskich jest brak czasu oraz kompetencji
i umiejętności po stronie dziennikarza na przekształcenie wąskich branżowych tematów
na prosty i dla wszystkich zrozumiały język oraz pokazanie podstawowych zależności.
Zagadnienia, szczególnie te specjalistyczne z zakresu ekonomii, gospodarki, prawa czy
nawet branżowe są zbyt trudne do przyswojenia dla masowego czytelnika. Dlatego też
łatwiej zrobić wywiad z ekspertem w formule Q&A, który w zrozumiały sposób
wyjaśni daną kwestię odbiorcom.
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8.2.2. Media tradycyjne a internet − różnice w tworzeniu materiałów
dziennikarskich
Dziennikarze z różnych mediów zwracali uwagę na jeszcze jedną ciekawą kwestię
w tworzeniu treści medialnych − a mianowicie, że w zupełnie inny sposób, a czasami
i inne treści, umieszcza się w mediach tradycyjnych, a inne w nowych mediach −
głównie internecie. Wynika to z faktu, że po pierwsze zupełnie inny jest odbiorca
korzystający w mediów w sieci (młody, duże miasto, wyższe wykształcenie), a zupełnie
inny zwolennik tradycyjnych środków przekazu (starsze pokolenie, mniejsze miasta
i wsie, niższe wykształcenie). Po drugie, dzieje się tak ze względu na inny sposób
„konsumpcji” mediów tradycyjnych, a inny internetu.
Wspomniał o tym podczas wydawca z TVN24 Tomasz Serwański: „Wieloletnie
doświadczenie uczy nas, że internauta ma zupełnie inne oczekiwania i inne rzeczy go
interesują niż widza. Inaczej ogląda się linearnie telewizję, inaczej się spędza czas na
stronie internetowej. Są rzeczy, które są specyficznie internetowe i w telewizji się nie
sprawdzają. To jest sfera tych nowych technologii, jakieś ciekawostki, nowinki
techniczne. To się znakomicie klika, a niekoniecznie ogląda w telewizji”757.
Podobne spostrzeżenia dotyczące prasowego środowiska pracy ma dziennikarka
„Super Expressu” Marta Kawczyńska: „(…) oczywiście jest troszeczkę tak, że ten
czytelnik gazety i ten czytelnik internetowy to są dwie różne osoby. No bo odbiorcą
gazety są trochę starsi ludzie, ludzie z mniejszych miast. Wiadomo, że oni nie wszyscy
mają dostęp do internetu. I też to widać na przykładzie tego, co się czyta w internecie,
a co się czyta u nas w druku. Na przykład u nas w gazecie no nie za bardzo czytelnik
wie, kto to są jakieś blogerki modowe, szafiarki, te nowe, młode gwiazdki. Natomiast
w internecie jest na odwrót. Internauci często nie wiedzą, kim są osoby ze starszej
gwardii, aktorzy i artyści zasłużeni, uznani”758.
O kulisach pracy dziennikarza nad tworzeniem tekstu dziennikarskiego w sposób
dwutorowy

mówił

dziennikarz

„Gazety

Wyborczej”

Wojciech

Krzyżaniak:

„Przygotowywanie tekstu do gazety zakłada od razu przygotowanie materiału do
internetu − jest odpowiedni system edycyjny gazety stworzony w Wordzie, gdzie
zaznacza się osobno leady i tytuły do internetu i osobno do papieru. I redaktor myśli
dwutorowo. Każdy, obligatoryjnie. Nie ma wyjątków. Inaczej się buduje leady i tytuły
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do internetu, inaczej do papieru. Redaktorzy, jeszcze nie wszyscy dziennikarze, chociaż
dziennikarze też, mają to w poleceniach służbowych”759.
O podobnym dwutorowym sposobie pracy mówiła Katarzyna Madey z „Tele
Tygodnia”: „Kiedy jakiś czas temu tworzyliśmy stronę «Tele Tygodnia», przeżyłam
dość duże zaskoczenie. Specjaliści od internetu pokazali nam listę nazwisk, tzw.
klikalnych, i powiedzieli, że to, co sobie wyobrażamy na temat «Tele Tygodnia», i to,
o kim chcemy pisać w gazecie, to jedno, ale na stronie internetowej powinny się
pojawiać przede wszystkim nazwiska «klikalne». W związku z tym często artykuły,
które ja uważam za szalenie atrakcyjne w magazynie, nie są w ogóle interesujące dla
internetu i nie są w nim publikowane”760.

Sprawą, o której dziennikarze wspominali off the record ze względów etycznych,
było fizyczne pisanie tekstów przez jednego dziennikarza, i do druku, i do internetu.
Kwestią sporną jest bowiem w polskich mediach drukowanych, czy powinien to robić
dziennikarz, czy też wydawca/redaktor. W „Gazecie Wyborczej” nadal wstawianiem
treści (i wszystkim, co się z tym wiąże, np. pozycjonowaniem) na portale zajmują się
wydawcy. Natomiast w „Rzeczpospolitej” i „Super Expressie” zdecydowano się na
szkolenia dziennikarzy i to oni sami przygotowują materiały oraz umieszczają je
w obydwóch kanałach dystrybucji.

8.2.3. Nowe „gatunki” dziennikarskie
Badani dziennikarze z mediów tradycyjnych przyznają, że internet i jego
dynamiczny rozwój powodują rozwój nowych form internetowych i ich środowisko
pracy wymaga od nich umiejętności tworzenia takich materiałów. Mówił o tym m.in.
Vadim Makarenko: „Bezspornym faktem jest dla mnie to, że media cyfrowe rodzą
zupełnie nowe gatunki. My, dziennikarze musimy tych reguł się nauczyć. Fotocast.
Fotostory. Reportaż cyfrowy. My musimy wiedzieć, jakimi regułami dany gatunek się
rządzi. Jak przygotować fotostory. Co można w fotostory, a czego nie można. To jest
gatunek. Chcemy tego czy nie”761.
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Co ciekawe, często także w kontekście nowych form dziennikarskich, rozmówcy
wspominają o mediach społecznościowych i ich wymogach, np. 160 znakach na
Twitterze.
Mówiąc o nowych „gatunkach” dziennikarskich, nie skupiają się wyłącznie na
formie technicznej, ale także na ewolucji ich zawartości merytorycznej w celu
zaciekawienia odbiorcy za wszelką cenę. Wspominał o tym Bartosz Kubera: „Fakty to
są media rozrywkowe tak naprawdę. Wszystko jest w nich zrobione, żeby było
atrakcyjne, nie żeby były rzetelne. Dzisiaj w programie informacyjnym ze 100%
informacji przekazanych w programie 5−10% to jest informacja, reszta to są plotki,
zgrabne zdania podprowadzające do czyjejś wypowiedzi, która też niewiele wnosi, bo
się wybiera najbardziej atrakcyjną, a nie niosącą najwięcej treści”762.
Grzegorz Miecugow zauważa ciekawy aspekt związany z migracją niektórych
gatunków dziennikarskich: „Zauważyłem, że jeżeli weźmiemy do ręki «Gazetę
Wyborczą» sprzed 10 lat i «Gazetę Wyborczą» dzisiaj, to zobaczymy zmiany. Przede
wszystkim zniknął z prasy reportaż. Reportaż uciekł w stronę książki. Dzisiaj
reportażyści piszą książki. Czasami nawet z powodzeniem”763. Dodaje także: „Na
pewno 10 lat temu prasa poświęcała więcej czasu na np. recenzje książek, spektakli
teatralnych. Dzisiaj prawie tego nie ma”764.

Podsumowanie
Opisywane powyżej trendy w tworzeniu treści medialnych mają bardzo duży
wpływ na kształtowanie opinii publicznej i tłumaczenie otaczającego świata. Renesans
przechodzą formy proste, krótkie, szybkie oraz, a może przede wszystkim − tanie. To
z kolei ma konsekwencję w innych procesach opisywanych w niniejszej rozprawie
doktorskiej przez dziennikarzy: ujednolicanie mediów, płytkość przekazu, zaniechanie
form pogłębionych, tj. reportaży czy też dziennikarstwa śledczego. Odchodzą
doświadczeni dziennikarze, a ich miejsca zajmują media workerzy, którzy specjalizują
się w opisywanych formach przekazu. Natomiast odbiorca, żeby dotrzeć do naprawdę
wartościowej informacji, musi włożyć dużo wysiłku w „konsumpcję mediów”.
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8.3. Ewolucja problemów dziennikarzy
Poruszając

temat

największych

codziennych

problemów

współczesnych

dziennikarzy autorce zależało na tym, aby dowiedzieć, jakie kwestie uprzykrzają im
życie zawodowe, niektóre na tyle boleśnie, że odchodzą oni z zawodu. Dała się
zauważyć następująca reguła − im wyższe ktoś piastował stanowisko w redakcji oraz im
większe miał doświadczenie zawodowe, tym z szerszej perspektywy patrzył na
problemy środowiska medialnego. Dostrzegał przede wszystkim kryzys mediach oraz
ich niezbyt dobrą kondycję finansową, etyczną i merytoryczną. Natomiast osoby
z krótszym doświadczeniem oraz na niższych stanowiskach zdecydowanie skupiały się
na problemach bieżących.

8.3.1. Pieniądze, pieniądze, pieniądze
Motywem przewodnim większości rozmów z dziennikarzami na temat ich
bieżących problemów były pieniądze. Tak na ten wątek rozmowy zareagował Bartosz
Węglarczyk − wicenaczelny „Rzeczpospolitej”: „(…) myślę, że pierwszy, drugi, trzeci
powód, pierwsze trzy powody, to są pieniądze, a czwarty powód też pieniądze.
Wszystko to pieniądze, mam wrażenie, że to jest wyłącznie pochodna malejących
budżetów wszystkich, a zwłaszcza informacyjnych. Dziennikarstwo informacyjne staje
się niszą, to też jest to zjawisko, może nam się nie podobać, ale co mamy zrobić, tak
będzie (…)”765.
Wielu

rozmówców

wskazywało

jako

największą

z bolączek

środowiska

dziennikarskiego kryzys w mediach. Co ciekawe każdy z nich widział ten kryzys w inny
sposób. Wynikało to z sytuacji osobistej, doświadczenia, pozycji w redakcji,
stanowiska, a przede wszystkim z rodzaju medium, w którym pracowali. Dziennikarze
prasowi widzieli ten kryzys jako dużo głębszy i często of the record mówili, że to jest
walka o przeżycie, która nie wiadomo ile jeszcze potrwa. Natomiast dziennikarze
telewizyjni kryzys rozumieli jako brak możliwości rozwoju − zarówno osobistego, jak
i stacji (technologicznie, sprzętowo czy też przez podnoszenie kompetencji). Mówili
również o tym, że kryzys powoduje niepewność i chaos w redakcjach, co z kolei
znacząco obniża komfort pracy.
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Grzegorz Miecugow, szef publicystki w TVN24, następująco rozumie kryzys:
„Problemem jest kryzys mediów. Fakt, że rynek jest rynkiem pracodawcy, a nie
pracobiorcy. W momencie jak rynek jest pracodawcy, to nie ma podwyżek, nie ma
rozwoju, także finansowego. Jeżeli ktoś przez 4 lata zarabia tyle samo, to znaczy, że
zarabia znacznie mniej w związku z inflacją. Przez te 4 lata zbiedniał. Więc myślę, że to
jest problem. Problemem jest także to, że ludzie nie widzą swojej przyszłości
w mediach. W czasach kryzysu strasznie trudno myśleć o rozwoju i o przyszłości. Jeżeli
bym zapytał któregokolwiek kolegę, co by było, gdyby zamknięto TVN24, to on nie
wiedziałby, co odpowiedzieć. Obecnie nie jest tak, że on ma gdzie pójść. Kolejny
aspekt to znikający reklamodawcy. Nie bardzo wiadomo, co by miało się stać, żeby
stacje telewizyjne wypracowały jakiś zysk, żeby było tak, jak było jeszcze w 2008 r.
czy 2009 r. Kryzys nie rządzi się żadnymi regułami. Prawa rynku, które panowały
jeszcze parę lat temu, już nie obowiązują i nikt nie wie, jakie prawa będą panowały za
chwilę. Gdzie ciąć? Kogo zwolnić? Czy zwolnienie kogoś nie skończy się jeszcze
większym chaosem? A być może trzeba kogoś zatrudnić. Nie ogarniamy tego. To
prawda. Konkludując − kryzys mediów to brak możliwości rozwoju i brak
perspektyw”766.
Natomiast tak o kryzysie mediów mówi dziennikarz prasowy Wojciech Szacki −
przez wiele lat dziennikarz „Gazety Wyborczej”, obecnie analityk Polityka Insight:
„Problemem mediów jest kondycja finansowa mediów. Mogłoby się wydawać, że to
jest głównie problem ich szefów, prezesów spółek i tak dalej, ale ostatecznie to się
gdzieś jednak skupia na samych dziennikarzach. Po pierwsze to jest niepewność co do
przyszłości. Nawet największe firmy zwalniały w ostatnich latach masowo ludzi, to
było w «Rzeczpospolitej», «Gazecie Wyborczej», w TVN i w TVP. W zasadzie nie
było i nie ma ani jednej spółki medialnej, która by głównie zatrudniała, rosła w siłę. To
jest raczej, od paru lat, walka o przetrwanie. To jest jeden problem. Wiąże się z tym
drugi problem − w związku ze zwolnieniami w mediach jest coraz mniej ludzi, a coraz
więcej trzeba robić, więc jest coraz mniej czasu na przygotowanie materiału.
Ostatecznie musi na tym ucierpieć jakość”767.
Podobnie uważa Jacek Żakowski: „Moim zdaniem ten problem ma charakter
ekonomiczny. Przeżywamy katastrofę ekonomiczną rynku mediów i ona bardzo dotyka
dziennikarzy. Wiele osób odchodzi od dziennikarstwa dlatego, że nie są w stanie się
766
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utrzymać. Dziennikarze zamieniają proporcje swojej aktywności. Mogę powiedzieć
o sobie. Nieźle radzę sobie w zawodzie, ale jednak w sensie dochodowym, to jest duża
różnica. W związku z tym, siłą rzeczy, więcej uwagi poświęcam innym aktywnością.
Brak pieniędzy powoduje także ograniczenie dostępu do wielu możliwości − np. 5 lat
temu dla takiej redakcji jak «Polityka» nie było problemu, żebym pojechał na miesiąc
do Ameryki i tam się pospotykał z ludźmi i napisał 3−4 teksty. Myślę, że dzisiaj jest to
niewyobrażalne. To też ma wpływ na nasze zaangażowanie w pracę”768.
Sławomir Siezieniewski, szef gdańskiego programu informacyjnego „Panorama”
w TVP, patrzy na problem kryzysu w mediach z perspektywy ośrodka regionalnego:
„W ośrodku regionalnym największym problemem są pieniądze. Z dwóch względów.
Po pierwsze dlatego, że tych pieniędzy było kiedyś dużo więcej, dzisiaj ludzie
wspominają dawne czasy i uważają to za swoją deprecjację i swój największy kłopot, że
kiedyś, jak byli młodzi, to zarabiali wystarczająco, a teraz muszą się tym martwić
o pieniądze. Po drugie, pieniądze wymuszają schemat działania. Ponieważ system jest
taki, że lepiej zrobić 3 surówki o przysłowiowym kwiatku, które pójdą do Warszawy
jako ciekawostki, niż jeden porządny temat na antenę regionalną czy na antenę
warszawską. Ludzie zaczynają myśleć przez pryzmat kasy. Poza tym, ludzie idą na
ilość, a nie na jakość i konsekwencją tego jest często bylejakość. Są profesjonalistami
i wpadek nie ma dużo, ale jednak gdyby skoncentrowali się tylko na jednej rzeczy, to
materiał byłby dużo solidniejszy i ciekawszy. Kolejny aspekt jest taki, ludzie zaczynają
przechodzić na drugą stronę − gdzieś dorabiać i kombinować. To może wpływać na ich
obiektywizm. To zaczyna być taka sytuacja, która troszeczkę jest poza kontrolą”769.

8.3.2. Słaba kondycja mediów − finansowa, etyczna, merytoryczna
Kryzys w mediach, o którym mówili dziennikarze, w dłuższej perspektywie
przekłada się na słabą kondycję mediów. Wspominał o tym Cezary Szymanek, szef
polskiej edycji „Bloomberg Businessweek Polska”: „Głównym problemem jest
bylejakość. To jest przede wszystkim. Bylejakość wynikająca z tego, że faktycznie ta
branża nie jest w zbyt dobrej kondycji. Zarówno, jeśli chodzi o kwestie finansowe,
etyczne i poziom merytoryczny. Nakłada się na to jeszcze fakt, że jest dużo
dziennikarzy w Polsce, którzy albo nie potrafią robić nic innego, albo nie mają innego
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pomysłu na siebie. Powoduje to, że branża zaczyna być dominowana przez osoby
średnie, przeciętne”770.
O słabej kondycji mediów w aspekcie poziomu merytorycznego mówił także Kamil
Dąbrowa z Polskiego Radia: „U nas ten kryzys w dziennikarstwie jest obecny. Ten
kryzys w pewnym sensie postępuje. Co sprowadza się również do obniżenia poziomu.
Coraz mniej wymaga się od dziennikarzy. Na studia dziennikarskie przychodzą ludzie
coraz słabiej wyedukowani. Kończą je ludzie coraz słabiej wyedukowani i tak naprawdę
szefowie coraz mniej wymagają. Ja nie mówię tutaj o wiedzy ogólnej, tylko o tym, jak
sobie myślę, że wciąż dziennikarzy młodych kształci się w pracowni radiowej,
w pracowni telewizyjnej czy prasowej, to po prostu aż się denerwuję, bo myślę sobie
o tym, że to jest bardzo niewspółczesny sposób kształcenia. Mówię o tym głośno,
zwłaszcza że mogę sobie pozwolić na taką krytykę, bo sam robię to również, tę krytykę
wygłaszam na wydziałach dziennikarskich, na których czasami goszczę z jakimiś
gościnnymi wykładami. Tak jest. To jest po prostu już bardzo niewspółczesny sposób
kształcenia”771.

8.3.2.1. Pauperyzacja mediów i zawodu
Kolejną wynikową kryzysu jest pauperyzacja mediów. Kwestię tę podnosiło bardzo
wielu rozmówców. Mówił o tym m.in. Bartosz Węglarczyk: „Jest bardzo wiele
przyczyn ewolucji zawodu dziennikarza. Jedną z tych jest pauperyzacja mediów. Media
stają się coraz biedniejsze. Widać to na każdym kroku. Od lat zajmuję się sprawami
zagranicznymi i to jest taka część dziennikarstwa, która umiera. Ona usycha, już jej
prawie nie ma, ponieważ nie ma na to pieniędzy”772.
Z innej perspektywy kwestię tę poruszał Kamil Dąbrowa: „Z czym ten kryzys jest
związany? Z pauperyzacją tego zawodu. Z tym, że kiedyś dziennikarz to był naprawdę
ktoś. To była grupa zawodowa ludzi najlepiej uposażonych finansowo. Oczywiście nie
zgodziłbym się z tym, że następuje jakiś całkowity upadek dziennikarstwa, ale o tej
pauperyzacji mówię świadomie. O umowach śmieciowych. O tym, że ludzie coraz
mniej zarabiają, coraz mniej się od nich wymaga. Te treści są tworzone, produkowane
w sposób coraz tańszy. To są również jakby kwestie związane z produkcją. Ta
produkcja coraz bardziej obniża poziom. Dziennikarze są tymi takimi kombajnami
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medialnymi do produkcji rozmaitych treści. Ale oczywiście wciąż są dziennikarze,
których pozycja zawodowa nie spada. I pozycja społeczna, która idzie za tą pozycją
zawodową”773.
Natomiast Wojciech Szacki mówił o pauperyzacji zawodu dziennikarza i źródłach
tego procesu: „Mam wrażenie, że wraz z upadkiem finansowym mediów, wraz
z odejściem wielu dziennikarzy do innych zawodów poziom dziennikarstwa się
nieustannie obniża i jest to proces trudny do zahamowania. Nie wiem, czy to jest wina
konwergencji, czy to jest wina po prostu tego, że zmienia się świat, że zmienia się rola
tradycyjnych mediów, a więc są mniejsze pieniądze, a więc jest mniej odbiorców,
a więc jest coraz gorsza jakość”774.
Vadim Makarenko przyczynę problemów ekonomicznych mediów widzi w erozji
masowego audytorium, a co za tym idzie − spadku wpływów z reklam: „Spadają
przychody mediów w związku z konwergencją. Dlatego, że mamy do czynienia z erozją
widowni masowej, audytorium masowego”775.

8.3.2.2. Konsekwencje ograniczonych budżetów
Natomiast o konsekwencjach pauperyzacji mediów mówił mi Witold Tabaka −
reporter „Panoramy” z TVP2: „(…) ze względu na to, że są coraz mniejsze pieniądze
w telewizji, ta produkcja odbywa się coraz bardziej na wariata. To przekłada się na
jakość tych programów informacyjnych, które tworzymy. Błędy w grafikach, błędy
montażowe, czy kiepsko nagrany dźwięk, to wszystko jest konsekwencją tego, że być
może część tych ludzi nigdy nie była przyzwyczajona do takiego tempa i do takiego
rodzaju pracy”776.
Kamila

Ryciak

z Radia

Eska

mówiła

o wielozadaniowości

wynikającej

z ograniczonych budżetów: „Nagle okazuje, że jedna osoba musi wykonywać pracę,
która była do tej pory przewidziana dla dwóch osób. Rzadko kiedy są z tego powodu
jakiekolwiek większe pieniądze. To jest jedno. Po drugie, ta osoba niekoniecznie musi
się na tym znać. Po trzecie, ludzie pracujący w mediach mają dużo roboty
i w momencie kiedy dodają im jeszcze funkcje np. montażysty czy charakteryzatora to
jest za każdym razem odwracanie uwagi od tego, na czym powinni się skupić
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najbardziej. Takie jest moje zdanie. Efektywniej pracuje człowiek, który jest skupiony
na jednej konkretnej rzeczy, a nie wtedy kiedy nagle musi ogarniać 10 rzeczy i traci
dystans do rzeczy najważniejszych”777.
Witold Tabaka, kontynuując wątek ograniczonych budżetów, mówił także
o problemach logistycznych: „Przede wszystkim, cięcia finansowe powodują problemy
logistyczne. To znaczy, że na 10 do 13 tematów, które ukazują się w Panoramie, mamy
5 ekip. To oznacza, że średnio dla każdego reportera, na każdy temat ekipa może
pracować około dwóch godzin. W porywach do trzech. To oznacza, że trzeba się
naprawdę bardzo spieszyć, żeby zdążyć umówić i nagrać tych wszystkich ludzi, których
chciałoby się mieć w materiale. Przez oszczędności mamy też ograniczoną możliwość
zamawiania surówek z ośrodków, które często są niezbędne. Przykład − jest powódź
w południowej Polsce, to trzeba zamówić stamtąd trzy surówki i jedyne, co mogę
dograć w Warszawie, to jest na przykład IMGW, ale niewiele więcej. Więc często
dochodzi do takich absurdów, że właśnie jest powódź, a my nie możemy za bardzo
czegoś więcej o niej powiedzieć, bo mamy możliwość zamówienia na przykład jednego
ośrodka, a powiedzmy powódź jest w trzech województwach”778.

8.3.2.3. Brak pracy dla dziennikarzy
Dziennikarka prasowa Katarzyna Madey mówi o temacie, który jest jednym
z najbardziej aktualnych obecnie problemów środowiska dziennikarskiego: „Praca,
właściwie brak pracy. To, że jest za mało pracy, to po pierwsze. Po drugie, ta praca jest
nie zawsze dobrze opłacana i w niespecjalnie dobrych warunkach się ona odbywa.
Coraz mniej jest etatów, coraz więcej jakichś dziwnych form zatrudnienia, z których
umowa o dzieło jest jeszcze najlepsza, bo przecież, moim zdaniem, hitem są – mówię
sarkastycznie – bezpłatne staże. Problemem jest to, że dziennikarze z dużym dorobkiem
po latach tracą pracę, znajdują się na zielonej trawce i nie tylko nie mają pracy, ale jak
pojawia się jakaś propozycja, to muszą odbywać bezpłatny staż i udowadniać, że umieją
pisać. Taka sfera socjalna, moim zdaniem, jest największym problemem tego
środowiska”779.
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8.3.3. Spadek czytelnictwa gazet drukowanych vs. słaby rozwój rynku
płatnych mediów w internecie
Opisywany poniżej problem jest jak żaden inny znakiem czasów konwergencji. Jest
to kwestia, która stanowi jedno z priorytetowych wyzwań przyszłości nie tylko
w Polsce, lecz także na całym świecie. Od znalezienia optymalnego rozwiązania zależy
przyszłość mediów tradycyjnych, w szczególności prasy.
Bartosz Węglarczyk o rozwoju rynku płatnych mediów w internecie mówi
następująco: „Gigantyczny problem mediów w Polsce to jest rynek płatnych mediów
w internecie. Polacy są takim wyjątkowym narodem, który nie chce płacić za nic, co
jest w internecie. Polacy nie chcą płacić, ponieważ uważają, że jeśli cokolwiek mogą
dostać za darmo to będą to brać − nawet jeżeli jest to kradzież czy piractwo”780.
Węglarczyk pokazuje także prostą zależność, która uwidacznia problem prasy
drukowanej: „Kiedyś internet był dodatkiem do papieru. Teraz coraz częściej papier jest
dodatkiem do internetu. Jednocześnie mamy do czynienia ze zjawiskiem niezarabiania
na siebie internetu, bo ciągle papier zarabia, nie internet. To jest ten chaos, o którym
wcześniej wspomniałem. To byłby naturalny sposób zarabiania mediów, gdyby 80%
zysków firmy pochodziło z internetu. Tak nie jest, bo 80% pochodzi z papieru. I to jest
problem do rozwiązania dla polskich mediów”781.
O zależności pomiędzy gazetą drukowaną a wydaniem elektronicznym mówił też
Wojciech Szacki: „Być może to jest po prostu szukanie jakiejś deski ratunku, skoro
papier umiera. «Gazeta Wyborcza», która miała kiedyś 500−600 tysięcy sprzedaży
dziennie, teraz spadła poniżej 200. To znaczy, że dzienniki papierowe kupuje
prawdopodobnie około 300 tysięcy ludzi w Polsce, pomijając tabloidy. Trzydzieści
tysięcy, czyli to jest 1% Polaków, jeśli dobrze liczę. Czyli 99% Polaków nie czyta
papierowych gazet. Kiedyś gazety czytało pewnie koło miliona czy więcej, nawet
jeszcze te lokalne media biorąc pod uwagę. (…) I dziś zastanawiam się, czy ci ludzie się
na stałe oduczyli czytać, szukać wiadomości, czy też znajdują je w innych źródłach.
Jeśli znajdują je w innych źródłach w internecie, no to dobrze dla nich, natomiast źle dla
mediów, ponieważ reklama w internecie jest dużo tańsza niż w papierowej gazecie.
Jeszcze trudniej jest pozyskiwać reklamy na urządzenia mobilne. Zwykle na 100 zł
reklamy w papierze jest 10 zł reklamy w internecie i złotówka na urządzenia mobilne.
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Niesamowite dysproporcje. Jeśli ludzie się przerzucą, nawet w tej samej liczbie na te
wiadomości internetowe, ale na smartfony i tablety, to przychody z reklam
internetowych nie zastąpią tych z druku. A więc będzie trzeba zwalniać ludzi, a więc
trzeba będzie zatrudniać bez kwalifikacji, którzy nie umieją pisać i się nie nauczą, bo
nie ma kto ich teraz uczyć. Nie wyspecjalizują się w branżach, nie staną się
specjalistami jakiejś działki i to, co będą robili, będzie przepisywaniem wiadomości
z Polskiej Agencji Prasowej”782.
Konrad Piasecki, mimo że jest przede wszystkim dziennikarzem radiowym
i telewizyjnym, również zauważa konieczność rozwiązania tego coraz bardziej
uwierającego rynek prasowy problemu: „Uważam, że media powinny przeprowadzić
jakąś solidarną akcję, i to zrobić jak najszybciej, zwłaszcza te media tradycyjne,
drukowane, bo one pożerają własny ogon. Główny problem polskiego rynku jest taki, że
ludzie są przyzwyczajeni do darmowych treści internetowych i bardzo trudno ich
skłonić do płacenia za nie. Natomiast rynek prasowy potrzebuje dodatkowych pieniędzy
i jednym ze sposobów na ich zdobycie jest wprowadzenie płatnych treści. Uważam, że
im bardziej solidarnie media się w tej sprawie zachowają, im szybciej zamkną pewne
treści za paywallem, tym prędzej ten rynek zacznie się tworzyć. I moim zdaniem to jest
jedyny możliwy kierunek, bo inaczej część mediów drukowanych będzie znikała
z rynku”783.
Maciej Pobocha z tygodnika „Motor” mówił także o kolejnym aspekcie rozwoju
wydań elektronicznych, a mianowicie ryzyku kanibalizacji: „Nie chcemy tego tak robić,
żeby strona internetowa swoją treścią konkurowała z tygodnikiem czy miesięcznikiem,
który właśnie ukazał się na rynku. (…) Więc nie chodzi o to, żeby się zjadały nawzajem
te produkty i odbierały sobie czytelników. Chodzi o to, żeby na stronie sprzedawać
treści z pewnym opóźnieniem w stosunku do tego, co się ukazało w tygodniku czy
w miesięczniku. Jest to zazwyczaj około tygodnia. Zazwyczaj z tygodniowym
opóźnieniem”784.
Marek Kacprzak natomiast wskazuje model optymalny, jaki wypracowała
telewizja Polsat w związku z analogicznym rozwojem form telewizyjnych w internecie:
„Głównie to jest problem prasy, bo Google zawłaszczył dużą część internetu.
W przypadku stacji telewizyjnych, jak chociażby w przypadku koncernu Polsatu to
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prostsze. My sami produkujemy, sami dystrybuujemy przez Cyfrowy Polsat, przez
komórki, przez Iplę. Nikt więcej jest nam nie potrzebny. Jeśliby ktoś chciał
dystrybuować nasze treści, musiałby za nie zapłacić. Został stworzony optymalny
model biznesowy”785.
Konrad Piasecki dodaje: „(…) Problem jest tylko taki, że trzeba wychować do
tego odbiorcę, i to jest główna bolączka współczesnych mediów. Ja jestem absolutnie
zwolennikiem takiego procesu, tylko pytanie, czy polski rynek jest na ten proces
gotowy. Im szybciej zaczniemy wprowadzać tego typu praktyki, tym szybciej
wychowamy sobie odbiorców gotowych do płacenia za ekskluzywny kontent”786.

8.3.4. Dziennikarze niewolnikami badań i programów analitycznych
Kolejny wątek to problem ograniczania kreatywności dziennikarzy przez badania
i programy analityczne. Co ciekawe, uwagę na tę kwestię zwracają głównie
dziennikarze

z dużym

doświadczeniem

zawodowym,

którzy

pamiętają

czasy

„autorskich mediów”. Młodzi przedstawiciele tego zawodu uważają je za naturalne
narzędzie w ich pracy dziennikarskiej, które pozwala lepiej dostosować im materiały
redakcyjne do potrzeb odbiorców.
Reprezentantem starszego pokolenia dziennikarzy jest Wojtek Krzyżaniak
z Agory, który ubolewa nad rosnącą rolą badań i narzędzi analitycznych w pracy
dziennikarza: „Media kiedyś były bardziej autorskie. Nie było tylu badań, nie było tylu
ciągłych testów i konfrontacji z wolą i deklaracjami czytelnika, widza, słuchacza. Mało
tego, dostępne badania też były bardzo mizerne − ile osób to kupuje, ile osób to czyta,
słucha i ogląda. Najbardziej zliczalne było czytelnictwo − przez złotówkę wydaną na
dany tytuł. Natomiast nikt nie analizował tego, co było już czytane w środku. Nikt nie
był w stanie dowiedzieć się, która z tych informacji zawartych w gazecie sprawiła, że
gazeta jest kupowana”787.
Dalej Krzyżaniak opisuje mechanizmy narzędzi analitycznych w internecie:
„W internecie klika się każdy kolejny news. Jest narzędzie używane do śledzenia ruchu
w internecie − HitMap (click map). I siedzą redaktorzy odpowiedzialni za główną
stronę i patrzą na kolory tych newsów na stronie. Każdy z tych newsów ma kolor
przypisany − np. że zielony to najmocniej się klika, cały czas, czerwony, że klikalność
785
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spada. I jak spada w pewnym momencie, to wiem, jakie są mechanizmy, żeby temu
zaradzić. Jeżeli redaktor widzi w tym tekście potencjał, to najpierw się mu zmienia
tytuł, potem zmienia się zdjęcie, zmienia się też jego miejsce. Manipuluje się w ten
sposób uwagą odbiorcy, użytkownika. (…) Takie narzędzia są obecne niestety we
wszystkich mediach elektronicznych. W telewizji oglądalność bada się w trybie ciągłym
− masz minutowe wyniki oglądalności, które wskazują, np. na którym newsie
oglądalność spadła. W związku z czym, na drugi dzień już newsów z tej dziedziny nie
ma. I tego typu badania odbiorców są, moim zdaniem, największym zagrożeniem
i przeszkodą w rozwoju mediów. Badania są powodem spadku czytelnictwa
i oglądalności”788.
Wojtek Krzyżaniak patrzy na ten problem w sposób szerszy i w ciągłym
dostosowywaniu się do gustów czytelników widzi przyczynę braku strategii mediów:
„Ciągła weryfikacja metodą badawczą treści, które są aktualnie tworzone, jest
przyczyną braku przemyślanej strategii mediów. Nie planuje się w związku z tym na pół
roku do przodu. Nie ma miejsca na autorskość, na własną strategię, jest tylko
odpowiedź na badanie. To dotyczy wszystkich mediów. Jedne z drugimi się wiążą. Bo
jeśli coś się w internecie dobrze klika, to przenosi się tę informację również do
newsroomu gazety drukowanej. Na kolegiach często słyszałem: «to się świetnie klika,
ciągnijmy to w prasie». Mimo że grupy czytelnicze niekoniecznie są takie same, ale już
ciągniemy temat, ponieważ on się w internecie klika. To samo robi telewizja. To samo
radio”789.
Niektóre media, świadome niebezpieczeństwa, z jakim wiąże się całkowite
podporządkowanie narzędziom badawczym, próbują sobie z tym radzić. Mówił o tym
Piotr

Stasiak

z „Newsweek

Polska”:

„To

jest

rodzaj

pułapki

w mediach

supermasowych. Dla Newsweek.pl klikalność nie jest wartością absolutną, ale jest
pokusa, aby wykręcać coraz lepsze wyniki. Przecież wiemy, co się będzie bardziej
klikało, a co mniej. Ale nawet, gdy myśleliśmy kiedyś o systemie motywacyjnym dla
dziennikarzy, żeby pisali więcej na stronę WWW, to uznaliśmy, że klikalność nie może
być jedynym wyznacznikiem, tzn. że jeżeli mielibyśmy mieć jakieś nagrody, które
redaktor naczelny przyznaje raz w tygodniu autorom najlepszych tekstów, to owszem,
może to być fajny tekst, który miał superklikalność i bardzo pomysłowa galeria zdjęć.
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Ale równie dobrze powinien to być tekst, który dał nam dużo prestiżu.
I cytowalności”790.
W podobnym tonie wypowiadała się Katarzyna Madey: „Bada się teraz wszystko.
I rzeczywiście ten tzw. nos dziennikarski już w tej chwili odchodzi powoli do lamusa.
Teraz wyciąga się arkusz Excela, w którym dokładnie jest zapisane, co ma być. Śmieję
się, że na wszystko jest papier. Natomiast intuicja, słynne burze mózgów, które się
kiedyś odbywały, coraz rzadziej funkcjonują. Wszystko można zbadać, zmierzyć,
wiemy, czego chce nasz czytelnik, i musimy tylko wprowadzić to w życie”791.
Niektórzy dziennikarze przyznają, że badania i narzędzia analityczne są przydatne
w pracy w mediach, gdyż pozwalają na tworzenie zawartości, która akurat w danym
momencie jest pożądana przez odbiorców. Przykład podaje Marcin Gadziński
z Sport.pl. Opisuje on jedną z sytuacji: „Są narzędzia internetowe, które pokazują, na
jakie hasła ludzie wchodzą w danym momencie na strony. Jeśli my w redakcji widzimy
jakieś hasło, np. nazwisko, które nic nam nie mówi, ale ludzie do nas trafiają, szukając
go, i obserwujemy, że w ciągu ostatniej godziny kilkanaście osób szukało informacji na
ten temat, to zawsze dla nas jest to warte zastanowienia i szybkiego sprawdzenia. To
jest konkretny przypadek, bo okazało się, że ludzie szukali informacji o mało
popularnym w Polsce francuskim motocykliście, który godzinę wcześniej się rozbił na
torze i zginął. My w Sport.pl nie zajmujemy się szczególnie sportami motorowymi, bo
ściganie się motocyklami nie jest bardzo popularne w Polsce. Przegapiliśmy to i nigdzie
w polskim internecie tego nie było, ale ludzie od nas to wyłapali. Szybko zrobiliśmy
informację o tym i wstawiliśmy na stronę główną Gazeta.pl. No i voilà − okazała się
być megaklikalną czołówką”792.
W rozmowach nieoficjalnych większość moich rozmówców przyznała, że ich
redakcje i oni sami korzystają z narzędzi analitycznych − zarówno tych bardzo
popularnych, jak telemetria w telewizji czy badania słuchalności w radiu, jak i tych
nowych, z których korzystają serwisy internetowe jak: Chartbeat, HitMap czy Virtual
Revenue, które badają jaką popularność (klikalność) mają układy strony głównej.
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8.3.5. Ujednolicenie − brak treści unikalnych (pack journalism)
Ujednolicenie mediów, coś, co w literaturze amerykańskiej nazywa się zjawiskiem
pack journalizm to kolejny, jak się okazało, temat rzeka w kwestii problemów
dziennikarzy ery konwergencji. Temat ten podniósł m.in. Wojtek Krzyżaniak: „Kiedyś
były trzy niezależne spojrzenia. I ten sam temat był potraktowany w różny sposób.
Teraz dziennikarze siedzą na jednym kolegium i wynik jest taki, że: w radiu to samo,
w internecie to samo, w telewizji to samo. Nagle odbiera się ludziom różnorodność. I to
jest niebezpieczne. Zmniejsza się nacisk społeczny mediów na świat zewnętrzny.
Zmniejsza się ilość możliwości znalezienia jakichś nieprawidłowości. Kontrola się
zmniejsza, ponieważ tych kontrolerów jest mniej”793.
O zjawisku pack journalism mówił także Marek Kacprzak z Polsat News:
„Dziennikarstwo samo zjada własny ogon. Wszyscy mamy chyba poczucie, że
obojętnie czy włączymy telewizję, czy radio, czy też korzystamy z internetu −
właściwie wszędzie są te same tematy. Wszyscy siebie podglądamy. Wszyscy siebie
obserwujemy. Ktoś coś podał i wszyscy inni idą tym tropem. Oczywiście mamy
potrzebę zrobienia czegoś innego. Myślę, że po pierwsze − każdy się trochę boi pójść
w zupełnie inną stroną. Po drugie − jak ktoś próbuje zrobić coś innego, to i tak wszyscy
natychmiast za nim gonią. I to jest chyba największy problem konwergencji
mediów”794.
Funkcjonowanie zjawiska pack journalism w praktyce opisuje Kamila Ryciak:
„PAP podaje jakąś informację i później widzę, że dokładnie ta sama informacja jest po
prostu kopiuj-wklej przeklejona do Onetu, WP, Interii i innych portali. Prześcigają się
tylko, kto da bardziej chwytliwy tytuł, żeby była większa klikalność. I bardzo często
tytuł nie ma nic wspólnego z treścią artykułu. Dotyczy to także telewizji. Jak się obejrzy
Fakty, Wydarzenia i Wiadomości, to mam wrażenie, że chyba tylko Wydarzenia
pokazują świat z innej perspektywy. Fakty i Wiadomości tworzą materiały dokładnie
w taki sam sposób. I rzadko kiedy inne światło jest rzucone na ten sam temat. I to jest
przerażające, bo nie chce mi się wierzyć, że wszyscy w kraju myślą dokładnie w ten
sam sposób”795.
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Inny dziennikarz − Bartosz Kubera ma dokładnie takie same przemyślenia:
„Dzisiaj dziennikarze przestali zdobywać informacje. Wszystko jest przerabianie, jakby
internet zaczyna zjadać trochę swój ogon, bo wszyscy dostarczają tych samych treści,
ponieważ one są albo z agencji prasowych, które jeszcze istnieją, albo wyszukiwane
w internecie. W związku z tym za chwilę ten młyn przestanie mieć wodę, która go
napędza. Bo ile razy można cytować samego siebie?”796.
O problemie ujednolicenia mówił też Norbert Dumański z Polsat News:
„Ujednolicenie informacji i spłycenie tych informacji to główny problem konwergencji
mediów. Przenikanie najbardziej widoczne jest w wielkich koncernach medialnych.
Następuje wymiana informacji pomiędzy pewnymi elementami w korporacji i zasysanie
treści bez przerabiania ich, troszeczkę bezkrytycznie. Przykład: gazeta napisała, od razu
to się znajduje na portalu, z tych samych danych korzystają dziennikarze radiowi.
Potem to trafia do kanału telewizyjnego albo kanału telewizyjnego w internecie”797.
Z perspektywy aktywnego odbiorcy mediów o problemie pack journalism
wspomniał Piotr Stasiak: „Powiem pani szczerze, że mnie to dotyka teraz. (…) Jest
jesień, mamy szczyt aktywności medialnej tego kraju. To widać też w statystykach
serwisów internetowych. A tymczasem zauważam, że ilość inspirujących mnie rzeczy
w mediach jest niestety coraz niższa. To nie jest tak, że ja coraz więcej wiem o świecie,
tylko to jest tak, że coraz mniej media są w stanie wygenerować unikalnych treści, które
rzeczywiście wnoszą coś nowego do dyskursu. I to jest przykre”798.
Stasiak przyznaje także, że: „Rzeczywiście ja coraz częściej sięgam po zagraniczne
serwisy internetowe, żeby coś znaleźć, co mnie inspiruje. Z drugiej strony, ja myślę
jednak, że przy całej biedzie, kryzysie na rynku mediów, to oni ten kryzys mają mniej
bolesny, taki aksamitny. (…) Po raz pierwszy dogłębnie mam poczucie, że nic się
w Polsce nie dzieje, a mamy październik 2013. To jest niemożliwe, żeby nic się nie
działo w rzeczywistości, tylko my − jako dziennikarze − do tego nie dotarliśmy”799.
Dziennikarz widzi jednak w tym zjawisku szansę dla takiego tygodnika opinii jakim
jest „Newsweek Polska”: „Jest coś takiego, co się nazywa content fatigue w Stanach
Zjednoczonych (czasem też zamyka się to w określeniu: over-newsed, under-informed).
To jest sytuacja, w której ludzie są już tak zmęczeni nadmiarem powierzchownej treści,
tzw. kontentu, że zaczynają poszukiwać rzeczy jakościowych, które coś im
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rzeczywiście wnoszą do dyskursu. I ja np. prowadząc taki, a nie inny zespół
dziennikarski, pracując w takim, a nie innym medium, uważam, że to dobrze. Im ludzie
będą bardziej poszukiwać unikalnych treści, tym dla mnie jest lepiej”800.

8.3.6. Selekcja negatywna w zawodzie dziennikarskim
Cytowany powyżej Piotr Stasiak z „Newsweek Polska” zwrócił uwagę na kolejny
istotny problem mediów, a mianowicie − negatywną selekcję w samym zawodzie
dziennikarskim. Przekłada się to oczywiście na jakość mediów i jest źródłem
wszystkich negatywnych komentarzy, jakie możemy usłyszeć pod adresem mediów.
Ale w pierwszej kolejności dokucza to menedżerom mediów”. Stasiak mówi o tym
następująco: „Niedobór rąk do pracy. Ja mam mnóstwo ludzi do pracy, ale mało z nich
sensownych. (…) Moim zdaniem potencjalna jakość pracowników – mówię już
cynicznie jako pracodawca, przedsiębiorca, redaktor, który prowadzi zespoły
dziennikarskie – spada w naszej dziedzinie. Oni po prostu idą do innych branż.
Stwierdzają, że tutaj nie da się utrzymać rodziny, zostają naprawdę ludzie słabi albo
zapaleńcy. Widzę problem pt. «Selekcja negatywna do zawodu». I co gorsze, to się
zaczyna pogłębiać”801.
Podobną opinię ma Anna Ciastoń, pracująca jako redaktor w wydawnictwie Bauer:
„Problemem i bolączką jest to, że nie można bezgranicznie ufać dziennikarzowi, że
przyniesie dobry news. To widać po jakości przynoszonych do nas materiałów. Są
niestaranne i niewiele różnią się od siebie. Dziennikarzowi zwyczajnie nie chce się, nie
ma ambicji starania się, by materiał był wyjątkowy. Większość kopiuje z serwisów
plotkarskich, bez sprawdzenia jego pochodzenia. Redaktor nie ma już czasu na
sprawdzanie wiarygodności tekstu, bo ma do zredagowania kilka kolumn w ciągu
tygodnia. Zakłada więc, że przyniesiony materiał jest wiarygodny, a dziennikarz −
rzetelny. To, niestety, błąd i koło się zamyka. Bo dziennikarska staranność to dziś
rzadkość”802.
Ciekawe podejście zaprezentował Tomasz Sianecki z TVN24, który z kolei
postawił się w sytuacji młodych dziennikarzy: „Młodzi adepci dziennikarstwa mają
z jednej strony łatwiej, niż my mieliśmy, bo mają nieograniczony dostęp do różnych
mediów oraz internetu. Z drugiej strony − trudniej im się przebić, dlatego że jest dużo
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więcej konkurenci w tych mediach, której za naszych czasów nie było. Były cztery
programy radia, dwa telewizyjne i kilka redakcji gazet. Dlatego bariera wejścia
i utrzymania się w zawodzie jest dużo trudniejsza”803. Sianecki, patrząc z perspektywy
młodych dziennikarzy, skupia się na problemie szklanego sufitu: „Młodzi dziennikarze
są do pewnego momentu bardzo pożądani w redakcjach ze względu na swoją śmiałość
technologiczną, brak barier, umiejętność pojęcia zasad montażu czy emisji w ciągu
kilku chwil. Natomiast oni rzeczywiście dochodzą do pewnej granicy i jakoś dalej jest
im bardzo trudno się przebić. To są osoby, które, mają predyspozycje do pracy
w telewizji: wyglądają dobrze, mają dobrą wymowę, pod sufitem nie najgorzej
poukładane, ale ja widzę, że ciężko jest się im przebić. Oczywiście nie wszyscy muszą
być wizyjni, nie wszyscy muszą być reporterami Faktów czy innych programów
informacyjnych i publicystycznych, ale przejście przez tę granicę, która jest niby
cienka, jest bardzo trudne”804.

8.3.7. Podziały polityczne wśród dziennikarzy
Tomasz Sianecki, zwrócił też uwagę na problem, o którym wspominało wielu
dziennikarzy w rozmowach off the record, a mianowicie ostrych podziałach
politycznych wśród dziennikarzy: „Bardzo mi przeszkadza ten podział na opcje
polityczne. On przenosi się nie tylko na łamy gazet i programy publicystyczne, ale
przenosi się też na zwykłe kontakty towarzyskie, czyli na brak tych kontaktów. Ten
jawny i wyraźny podział na dwie grupy polityczne, czyli że jedni są hunwejbinami
jednej strony, inni są hunwejbinami drugiej strony. To mi bardzo przeszkadza. Dotyczy
to

przede

wszystkim

tych

starszych,

dłużej

funkcjonujących

w zawodzie

dziennikarzy”805.

8.3.8. Opiekowanie się cudzymi newsami vs kradzież cudzej pracy
Kolejny bardzo doskwierający współczesnym dziennikarzom problem to kwestia
wewnątrzmedialnej cytowalności. Mówił o tym m.in. Piotr Stasiak: „Powinniśmy się
samoregulować, tzn. musimy się pewnego pięknego dnia umówić. Dajemy głębokie
linki czy nie? Albo cytujemy się, albo nie cytujemy się, albo wszyscy od wszystkich

803

Wywiad z Tomaszem Sianeckim, s. 6, a. 40.
Ibidem, s. 8, a. 52.
805
Ibidem, s. 6, a. 40.
804

- 274 -

kradniemy na potęgę i w ogóle mamy gdzieś, że ktoś tego newsa podał, że ktoś coś
wyszukał. Oczywiście w Polsce takie samoregulowanie może być cholernie trudne. Ale
ja bym obstawiał − ponieważ jestem z natury optymistą – że ucywilizowanie w końcu
wygra. Chociażby dlatego, że naszą konkurencją jest coraz częściej Google, który też
jest firmą medialną, działającą na rynku medialnym, żyjącą z informacji, a przede
wszystkim reklam (i to tych, które wcześniej publikowały media). I jak my się sami nie
dogadamy, żeby się wzmocnić, to z takim gigantem przegramy”806.
Istnienie problemu potwierdza Marta Kielczyk z TVP2: „Często jest tak, że
rzeczywiście jakaś gazeta coś napisze, a tego się nie mówi w zapowiedzi. W materiale
gdzieś tam się pojawia albo na planszy, na grafice. Wtedy jest napisane, za kim jest
cytat. Nie podajemy werbalnie, bo to jest wtedy strata czasu”. Kielczyk dodaje także:
„Pewnie jak jest pięć materiałów za gazetą, to nikt nie chce pokazywać, że ciągle robi
prasówkę z programu”807.
O konsekwencjach pożyczania sobie cudzej pracy mówiła natomiast Marta
Kawczyńska z „Super Expressu”: „(…) często inne portale wykorzystują nasze teksty.
Na przykład Pudelek bazuje w ogóle na nie swoich tekstach, tylko cudzych. Z czym też
się wiąże pewne ryzyko, bo np. oni czasem nie doczytają, przekręcą, później ktoś się
obraża na nas. Tak było ostatnio z tekstem mojej koleżanki. Ona powiedziała, że jej
dziecko wychowuje się z psami, natomiast Pudelek zrobił tytuł «Moje dziecko
wychowuje pies». Więc, kontekst jest już zupełnie inny”808.

8.3.9. Presja czasu i głód nowych informacji
Dziennikarze poruszali też problemy, które są domeną tego zawodu, natomiast
w czasach konwergencji przybrały one dodatkowo na znaczeniu − a mianowicie presji
czasu i konieczności zdobycia nowych informacji. Temat ten podjął Mariusz
Gierszewski − wieloletni dziennikarz Radia Zet: „Bardzo problematyczną kwestią jest
rozdźwięk między tym, co wymaga wydawca, a tym, co możesz mu dać. Wydawca
powoli zaczyna być majstrem na taśmie produkcyjnej – musi zapełnić pięć najbliższych
dzienników i to jest jego perspektywa. Natomiast jeżeli jesteś prawdziwym
dziennikarzem, to twoją perspektywą jest znaleźć prawdziwego newsa, sprawdzić go,
mieć co najmniej dwa źródła potwierdzonej informacji i jeszcze zadbać o to, żeby był
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ciekawy oraz sprzedać go tak, żeby go ludzie zrozumieli. I tu jest przepaść między tymi
dwoma podejściami”809.
O problemie z perspektywy branży life style mówiła też Kinga Frelichowska:
„Mało popularne, ale presja czasu. To, że te informacje żyją krótko, sprawia, że jest się
pod jeszcze większą presją czasu. Pod presją zdobywania tematu. Tego, żeby coś było
newsowe i exclusive, i tylko i wyłącznie dla nas”810.
To, że problemem w tym zawodzie jest czas, przyznaje też Marta Kielczyk: „Czas.
Mierzenie się z czasem i z presją czasu. Bo jednak produkcja telewizyjna jest bardziej
wymagająca, jeśli chodzi o organizację, dojazd. Dużo łatwiej jest w radiu zareagować
na jakieś nagłe wydarzenie”811.
Nawet Maciej Pobocha, który pracuje w branży motoryzacyjnej, przyznaje, że
walka na newsy istnieje: „Jest dążenie do jak najszybszego przekazywania informacji.
Jest walka na newsy. Wydaje się, że motoryzacja jest teoretycznie taką branżą, że nie
ma nic, co można by sprzedać szybko, a to nieprawda. Pojawiają się informacje
dotyczące nowości, np. premier motoryzacyjnych, nowych samochodów, nowych
rozwiązań technicznych, i jest dążenie do tego, żeby w ramach posiadanej strony
internetowej jak najszybciej sprzedać taki temat, być pierwszym, który go pokaże”812.

8.3.10. Ciągłe zmiany
Marcin Gadziński, szef serwisu Sport.pl w wydawnictwie Agora, wskazuje opór
środowiska dziennikarskiego wobec wprowadzanych zmian jako główny problem tej
grupy zawodowej. Mówi o tym następująco: „Zmienność − dla dziennikarzy jest ona
problemem. Mam na myśli sytuację: ktoś tam przychodzi i mówi, że to, co do tej pory
robiliście w jakiś tam sposób, od teraz trzeba robić zupełnie inaczej. Albo oprócz tego,
że robicie «coś tam» od dzisiaj trzeba zrobić «to» i «to», a następnego dnia i jeszcze
«coś tam». Jak dziennikarz do tej pory pisał tylko artykuły, to teraz musi jeszcze dawać
im tytuły internetowe oraz jakąś metryczkę uzupełnić i coś tam jeszcze. Do tego
dochodzi mu potem zaznaczanie działów tematycznych. Te nowe obowiązki pojawiają
się stopniowo. To są banalne rzeczy, ale ludzie generalnie mają alergię na zmianę. (…)
Ja bym oczekiwał, że mentalność dziennikarzy powinna być inna. Oni jako pierwsi
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powinni to rozumieć. Kto, jak nie dziennikarze, powinien widzieć, jak się świat
zmienia? Jak się zmieniają technologie. Jak się zmieniają media. Jakie są wymagania,
również biznesowe”813.

8.3.11. Problem z wypracowaniem optymalnych modeli biznesowych
Wypracowywanie optymalnych modeli biznesowych to temat rzeka podczas
nieoficjalnych rozmów z dziennikarzami. Dziennikarze, najczęściej prasowi, przyznają,
że problem dotyczy zarówno budowania długofalowej polityki danego wydawnictwa
przez zarząd, jak i na niższym poziomie − zarządzania bieżącymi sprawami przez
menadżerów niższego stopnia. Wszyscy szukają złotego środka, żeby z jednej strony −
zatrzymać trend spadku nakładów gazet drukowanych, a z drugiej − opracować idealny
model zarabiania w internecie. Przytoczę cytat z wypowiedzi off the record: „Pojawia
się jeden pomysł, on jest za chwilę niszczony, pojawia się drugi. Idziemy w tą stronę,
idziemy w tamtą, rozwijamy to, rozwijamy tamto. (…) Szukanie modeli, ale takie
rozpaczliwe”.
O problemie tworzenia modeli biznesowych i braku zrozumienia dla takiej
konieczności ze strony dziennikarzy mówił Marcin Gadziński: „W dzisiejszych
czasach niełączenie tego, że my dziennikarze pracujemy po to, żeby ktoś za to na koniec
płacił, jest dla mnie dziwne. Dla mnie jest naturalne, że w związku z rozwojem nowych
mediów pojawiają się też nowe wymagania z tym związane. Chodzi mi o jakieś takie
bardziej czy mniej zawoalowane wymagania, żeby robić coś z powodów biznesowych,
bo to będzie dobre dla sprzedaży reklam. Niektórzy reagują na to alergicznie, ale to jest
ich problem. Z mojego punktu widzenia to jest zrozumiałe, tzn. ja wiem, dlaczego oni
tak reagują, ale to jest nierozsądne. Trzeba znaleźć swoją drogę w tym zmieniającym się
świecie mediów. Ja nie mówię, żeby teraz się sprzedawać i pisać treści na zamówienie.
Mówię tylko to, że praca nad nowym modelem ekonomicznym jest niezbędna dla
medium do przeżycia. Jeszcze dzisiaj papierowa «Gazeta» przynosi zysk, ale jutro już
tak nie będzie”814.
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8.3.12. Długa lista problemów bieżących
8.3.12.1. Bylejakość
Niechlujność, „bylejakość”, niedokładność − to jeden z częściej pojawiających się
problemów badanych dziennikarzy. Marta Kielczyk z TVP2 opisuje tę kwestię
następująco: „Odpowiadając na to pytanie, zacytuję Wisławę Szymborską: «Żyjemy
dłużej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami». Dokładnie tak jest teraz w mediach.
To się niestety przekłada na język. Cała ta niechlujność językowa, która funkcjonuje
w internecie, przechodzi już w tej chwili do języka codziennego, do mediów
elektronicznych, a nawet prasy, gdzie polikwidowano, zdaje się, w wielu redakcjach
korektorów, przynajmniej wygląda, jakby tak było. (…) To samo jest w mediach
elektronicznych. Język mówiony jest o tyle trudniejszy, że słowo wymówione nie wraca
i wszystkie nawyki, niechlujne sformułowania, po prostu przechodzą. Jeżeli się
człowiek nie zastanowi w trakcie wejścia na żywo, to już tego nie cofnie. Bardzo dużo
osób popełnia zwykłe byki ortograficzne, czyli ludzie piszą tak, jak piszą w internecie,
w SMS-ach, niechlujnie, nie zwracając uwagi na styl i ortografię”815.
Mówiła też o tym Anna Ciastoń z wydawnictwa Bauer: „Bolączką redaktora jest
dzisiaj niechlujność dziennikarza. Opieramy się na tekstach, które dostajemy od
dziennikarzy − reporterów, którzy bywają na celebryckich imprezach. Przynoszą
wywiady i materiały, ale bez naszej redakcyjnej pracy teksty te do niczego się nie
nadają. A praca nad nimi kosztuje nas tyle, że czasami sama wolałabym iść, obejrzeć,
dotknąć, porozmawiać i napisać. Zaoszczędziłabym sobie czas i pracę”816.

8.3.12.2. Coraz mniejsze zapotrzebowanie na profesjonalnych dziennikarzy
Jak zauważają badani, wraz ze zmianą treści zawartych w mediach zmienia się też
zapotrzebowanie koncernów medialnych na profesjonalnych i doświadczonych
dziennikarzy. Tacy „zawodowcy” są łatwo zastępowani − albo przez media workerów,
albo przez celebrytów. O problemie tym mówi Norbert Dumański: „Wydaje mi się, że
wszyscy dostrzegamy spłycenie zawartości mediów i tematów w nich poruszanych.
W związku z tym prawdziwi fachowcy nie mogą sobie znaleźć miejsca. To jest
przykład Wojtka Jagielskiego z «Gazety Wyborczej». Doświadczony dziennikarz od
815
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spraw Afryki. Okazuje się, że nie ma dla niego miejsca. Nie wiedzą, jak go
zagospodarować, i musi przechodzić do agencji prasowej i być depeszowcem, który
pisze o Afryce. Dla mnie to jest fatalne zjawisko. Nie ma miejsca w polskich mediach,
które by go przytuliło. Oni sami widzą, że nie ma na nich zapotrzebowania, bo «goła
dupa zawsze się lepiej kliknie»”817.
Problem

ten

z perspektywy

osoby,

która

ma

kilkuletnie

doświadczenie

w prowadzeniu programów rozrywkowych, opisuje Kamila Ryciak: „Jeszcze jakiś czas
temu w mediach istniały osoby, które były osobami prowadzącymi. Teraz okazuje się,
że najlepszą osobą do prowadzenia programu jest aktor, piosenkarka, którzy kompletnie
się na tym nie znają. Nagle się okazuje, że teraz wszystkie programy są prowadzone
przez aktorów i piosenkarzy i powolutku osoby prowadzące programy przestają być
potrzebne. Najczęściej przechodzą na druga stronę kamery”818.

8.3.12.3. Problem z ekspertami do programów
Łukasz Niewola z TVN CNBC (teraz TVN24 BiŚ) wspomniał natomiast o bardzo
ciekawe kwestii charakterystycznej dla stacji tematycznych, które potrzebują dużej
liczby gości o podobnej charakterystyce, żeby zapełnić kilkanaście godzin programu na
żywo. Mówił o tym następująco: „To dla nas największym kłopotem jest brak
ciekawych, inspirujących, fajnie i prosto mówiących ludzi (…) właśnie eksperci,
inspektorzy, ekonomiści czy też politycy znający się na gospodarce, nie wiem, zasiadają
w komisjach gospodarczych, a nie mają zielonego pojęcia o tym, o czym mówią, i już
w drugim zdaniu próbują przejść od rozmowy merytorycznej na taką klasyczną,
populistyczną sieczkę (…) jest na pewno sporo ludzi, którzy piszą ciekawie, ale nie
mówią ciekawie. Tremuje ich kamera, jąkają się, nie wiem, boją się rozmowy na żywo.
I to powoduje, że pomimo tego, że mają fajne rzeczy do powiedzenia i ciekawe
z naszego punktu widzenia, i oryginalne, to nie są antenowi. Więc to jest jedna opcja.
Druga sytuacja jest z ludźmi, którzy uwielbiają kamerę i bardzo grają na takie właśnie
wypromowanie siebie, tylko po przesłuchaniu tej rozmowy i odsączeniu jakichś takich
słownych fajerwerków okazuje się, że ona nie wnosiła nic. Trzecia grupa to są ludzie,
którzy fajnie mówią, mają doświadczenie, mają sporo zarobionych pieniędzy albo
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właśnie jakiś fajny track record za sobą, tylko jakby zupełnie ich nie interesuje
dzielenie się tą wiedzą, swoim doświadczeniem z innymi”819.

8.3.12.4. Problemy z autoryzacją
Marta Kawczyńska jest jedną z dziennikarek, które mówiły o skomplikowanym
procesie autoryzacji w polskim środowisku dziennikarskim. Problem autoryzacji
przedstawiła następująco: „Zacznijmy od autoryzacji. Myślę, że to jest główny problem.
Problem taki troszeczkę złożony, bo jeśli idziesz z kamerą i robisz wywiad do kamery,
to nie ma czegoś takiego jak autoryzacja. Ktoś powiedział, ktoś chlapnął i jest nagrane.
Raz mi się zdarzyło, że pani Małgorzata Kożuchowska, aktorka, chciała autoryzację
materiału video. Nie wiem, co chciała z tym zrobić, czy chciała żebyśmy coś wycięli,
poprzestawiali słowa w jej wypowiedzi? Dla mnie to lekki absurd. Czasem jest tak, że
ludzie nagadają, chlapią językiem, powiedzą wszystko o sobie, odpowiedzą bardzo
fajnie na pytanie. Jest rzeczywiście fajne mięso, fajny, soczysty wywiad, po czym się
okazuje, że po autoryzacji pozostaje PR-owski tekst, a czasem wylatuje nie tylko
odpowiedź, ale i pytanie. I jest po fajnym wywiadzie. Czytelnika też nie interesuje
czytanie dwóch zdań o serialu albo o tym, jakie dyrektorstwo było kochane, że mnie
przyjęło z powrotem do serialu czy programu, albo że dało mi program i jaki to on jest
wspaniały, itd.”820.
Podsumowanie
Z powyższej analizy zebranego materiału na temat problemów dziennikarzy doby
konwergencji widać, że źródłem większości ich bolączek są pieniądze i kryzys
w mediach. W tym, sensie możemy przyznać rację Bartoszowi Węglarczykowi
z „Rzeczpospolitej”. Brak pieniędzy i kryzys w mediach są odpowiedzialne za: słabą
kondycję finansową, etyczną i merytoryczną mediów, a także pauperyzację zawodu
i proces selekcji negatywnej z zawodzie dziennikarza. Zjawiskiem bardzo silnie
związanym z tematem pieniędzy jest słaby rozwój płatnych mediów w internecie.
Natomiast pochodną tych dwóch czynników (braku pieniędzy i słabego rozwoju
płatnych mediów w internecie) jest tworzenie treści stricte pod oczekiwania odbiorców,
na podstawie programów analitycznych, i sprowadzenie pracy dziennikarza do roli
„niewolnika” tych badań. Pieniądze − a konkretnie oszczędności w redakcjach, mają też
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wpływ na bylejakość mediów i brak w nich unikalnych treści oraz osiągający coraz
większe rozmiary trend polegający na „opiekowaniu się” cudzymi informacjami.
Temat problemów dziennikarskich warto podsumować ciekawą wypowiedzią
Marty Kielczyk, która uważa, że narzekanie jest bardzo typowe dla środowiska
dziennikarskiego. Sama się z tym absolutnie nie zgadza i wszystkie procesy obecnie
zachodzące w mediach postrzega jako naturalną kolej rzeczy. Mówi o tym
w następujący sposób: „Mnożenie problemów, narzekanie − to bardzo typowe dla
środowiska dziennikarskiego. Dziennikarze są bardzo krytyczni. To jest natura
dziennikarza. Czasami tak się zapętlają w tym narzekaniu, że przestają widzieć rzeczy
pozytywne. Według mnie, nie ma rzeczy niemożliwych. Kwestia tylko samozaparcia,
żeby dojść do tego celu. (…) Teraz jest taka tendencja, że narzekamy: jak mało mamy
pieniędzy, jak jest źle, jakie są ograniczenia, że zwalniają. To musi przyjść. To
narzekanie to tylko jest efekt zmian. To jest tylko obraz tego, że naprawdę się coś dzieje
i rynek medialny przeobraża się w coś zupełnie nowego”821.

8.4. Nowe trendy w mediach
W tym wątku niniejszego badania skupiono się aktualnych trendach w mediach.
Chodziło tu o zdobycie wiedzy na temat tego, co nowego zauważyli dziennikarze
w swojej pracy i w mediach, a czego wcześniej nie było, i co wykształciło się pod
wpływem procesów konwergencyjnych.

8.4.1. Zmiana zainteresowań odbiorców
Niektórzy z rozmówców zauważyli, że przeobrażenia w mediach mają swoje źródło
w zmianie zainteresowań odbiorców. Oczywiście kwestią dyskusyjną jest, czy zmieniły
się media pod wpływem odbiorców, czy też zmienił się profil odbiorcy pod wpływem
takich, a nie innych treści w mediach.
Na zależność taką zwrócił uwagę wicenaczelny „Rzeczpospolitej” Bartosz
Węglarczyk. Mówi on o tym następująco: „Zmieniają się zainteresowania ludzi.
Stajemy się normalnym społeczeństwem zachodnim. W normalnych społeczeństwach
zachodnich trendy są takie, że ludzi bardziej ciekawi, kto z kim śpi, niż kto z kim
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walczy. Takie zmiany zachodzą teraz w Polsce. To się na naszych oczach dzieje”822.
Przyznaje to także wydawca z TVN24 Tomasz Serwański: „Po prostu zmienił się
profil przeciętnego Polaka. On ma dzisiaj inne oczekiwania, innych treści potrzebuje,
interesuje się innymi rzeczami. Nie śledzi już pasjami tego, co się dzieje za granicą.
Bardziej go interesują treści lifestyle’owe, picie kawy i jazda na rowerze, niż np.
złożone zagadnienia polityki międzynarodowej. A my w jakimś sensie podążamy za
widzem i jego zainteresowaniami”823.

8.4.2. Media w pogoni za audytorium
Badani dziennikarze często poruszali temat pogoni dzisiejszych mediów
bezpośrednio za odbiorcami, a pośrednio za pieniędzmi od reklamodawców.
Wskazywali w tym wątku tabloidyzację mediów, rozumianą jako upraszczanie przekazu
(krótsze zdania, więcej obrazu, prostsze sformułowania), nadawanie treściom
medialnym sensacyjnego charakteru (krzykliwe tytuły i kontrowersyjne zdjęcia), a tym
samym spadek ilości treści pogłębionych.

8.4.2.1. Tabloidyzacja
O mechanizmie tabloidyzowania się mediów mówił bardzo ciekawie Grzegorz
Miecugow: „Sprawdza się «kopernikańska zasada», że zły pieniądz wypiera dobry.
Konkurencja między tabloidami a prasą opiniotwórczą spowodowała, że prasa poważna
się stabloidyzowała − dużo mniej miejsca poświęca się na poważne komentarze,
a więcej na krótsze i bardziej zwarte teksty. Z telewizją jest bardzo podobnie. Jak
zaczynał nadawać TVN24, to było zupełnie innym produktem, niż jest w tej chwili. We
wszystkich tych przypadkach – prasy, tygodników, radia i telewizji – rzecz polega na
tym, że dołująca jest konkurencja. Konkurencja, która polega na tym, że jeżeli my nie
pokażemy konferencji matki małej Madzi, to na pewno pokaże to konkurent i my
stracimy widzów. I to wiemy. Dzieje się tak za każdym razem, kiedy my podejmujemy
decyzję, że nie przerywamy programu, bo to coś, co się dzieje, wcale nie jest ważne
i ważniejsze jest to, co my mówimy. Potem okazuje się, że widzowie decydują pilotami
i odchodzą tam, gdzie jest nadawana głupota. W sytuacji, kiedy masowy odbiorca jest
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nastawiony na rozrywkę i zabawę – a tak jest w Polsce i nie tylko w Polsce – to
konkurencja musi powodować spadek poziomu”824.
W podobnym tonie wypowiada się naczelny „Bloomberg Businessweek Polska”
Cezary Szymanek: „Współczesne media działają na zasadzie, że im większe pole
dotarcia, tym jak oczywiście wiadomo większe pieniądze, niestety. Niestety, dlatego, że
jak wspomniałem, staliśmy się niewolnikami wpływów reklamowych, a te są bardzo
ściśle powiązane z zasięgiem danego medium. Zasięg, znowu niestety, w Polsce buduje
się poprzez schlebianie takim, a nie innym treściom”825.
O pierwiastku tabloidyzacji mówił także Konrad Piasecki: „Dokucza mi to, że
współczesne media mają w sobie ten pierwiastek tabloidyzacji. Mamy być coraz krótsi,
coraz bardziej strawni, mówić o coraz mniej poważnych rzeczach, a o poważnych mniej
mówić albo w ogóle nie mówić”826.
Temat tabloidyzacji mediów poruszała także dziennikarka jednego z dwóch
czołowych polskich tabloidów Marta Kawczyńska: „Na początku wszyscy mówili – o,
tabloid, tabloid. Ale jak tak naprawdę popatrzysz i na TVN24, i na TVP Info, i nawet na
«Wyborczą», to widać, że te tytuły są coraz krótsze, że mają szokować, przyciągać
uwagę w taki sposób, żeby było lekko szokująco, kontrowersyjnie. Zdjęcia są coraz
większe, tekstu jest coraz mniej. Chodzi o to, aby wbić widzowi informację prosto
w oczy, aby go zaintrygować tak, aby przeczytał tekst, kliknął na materiał. I wiesz co,
i to też widać np. na przykładzie naszego, klasycznego tabloidu, że rzeczywiście teksty
są krótsze. Te teksty to są zazwyczaj 1000, 1600 znaków. (…) Nieszczęsne, moim
zdaniem trochę jest to, że to spłyca i polski język, i jak gdyby posługiwanie się polskim
językiem. To takie, np., że w internecie musi być ta sama fraza wpisana, żeby to się
googlowało. (…) To, że musi być w formie pytania, że są te wszystkie tagi. Pisze się
bardziej pod język CMS-a, a nie żeby to miało, że tak powiem, ręce i nogi. (…)
W druku też jest tak, że np. nie może być za bardzo zawiłych zdań. One nie mogą być
za bardzo rozbudowane. Wszystko ma być krótkie, treściwe i po prostu jedno po
drugim, bez filozoficznych rozważań”827.
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8.4.2.2. Sensacyjność
Temat sensacyjności w mediach został poruszony w rozmowie z Katarzyną
Madey z „Tele Tygodnia”: „Jeśli chodzi o «Tele Tydzień», mniej w tym bierzemy
udział, ale występuje zjawisko podkręcania tematu. Musi być dużo mniej słów, więcej
obrazków. Musi być dużo prostszy język, bardziej krzykliwy tytuł, bardziej «mięsny»
podpis pod zdjęciem i chwytający za serce lead, żeby ten biedny czytelnik w ogóle
zechciał w natłoku informacji zatrzymać się na chwileczkę, skupić i przeczytać.
I właśnie «przeczytać» w tych czasach to nie do końca trafne słowo. Raczej «zapoznać
się z materiałem». (…) W redakcji pracujemy z dużym szacunkiem dla czytelnika.
Staram się, żeby to zjawisko podkręcania, o którym mówię, nie polegało na tym, że
dam zajawkę na okładce maksymalnie zachęcającą, a człowiek spojrzy do środka i tam
w ogóle nie będzie słowa na ten temat. Natomiast w internecie zdarzają się sytuacje, że
nie jest istotne, co napisano w materiale, istotne jest, by był krzykliwy tytuł i żeby
człowiek kliknął, to mu reklamy wyskoczą. Więc taka jest różnica – my w gazecie
jeszcze tego nie robimy. Będę się starała, żebyśmy tego w ogóle nie robili. Mimo
wszystko, ponieważ jestem pesymistką, kładę nacisk na słowo «jeszcze nie robimy»” 828.

8.4.2.3. Umasowienie mediów
Bardzo trafnie proces umasowienia mediów ujął Jarosław Gugała: „Najbardziej
trapiące jest to, że media z natury są masowe, tzn. szukają jak najbardziej licznego
odbiorcy. Prawda jest niestety taka, że wartości są elitarne. W związku z powyższym
nie opłaca się szukać wartości i ich sprzedawać. Jak się sprzedaje «chłam» różnym
«Kiepskim», to przy dużym obrocie jest biznes, bo ten «chłam» jest tani i tych
«Kiepskich» są miliony. Wartości są kosztowne, trudne do wytworzenia, trudne do
zobrazowania, bo wymagają wysiłku od odbiorcy i trafiają do bardzo nielicznych. A ci
nieliczni, w momencie kiedy są bardzo nieliczni, nie mogą mediom dostarczyć środków
potrzebnych na funkcjonowanie. W związku z powyższym, jeżeli media ogólne typu
Dziennik Telewizyjny, «Gazeta», jeżeli sprzedają jakąś wartość, to ona jest ukryta wśród
innych bardziej masowych i tabloidalnych informacji. To jest niewątpliwie cecha
współczesnych mediów”829.
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Podobne obserwacje na temat umasowienia mediów ma Jacek Żakowski: „Wydaje
mi się, że obecnie dzieje się dokładnie to, co w 1976 r. opisał Huntington. Umasowienie
siłą rzeczy prowadzi do obniżenia jakości. Co istotne, umasowienie odbywa się po
dwóch stronach. Najpierw było umasowienie po stronie odbiorcy, a potem zaczęło się
umasowienie po stronie nadawców. I jak się spotkały te dwa umasowienia w sposób
nielimitowany, to nastąpiło to, co obserwujemy obecnie. Z jednej strony jest odzież
i prasa typu Chanel, «New York Times», «Guardian» − ma to charakter globalny
i elitarny, a z drugiej strony jest chińszczyzna. W Polsce produkujemy chińszczyznę”830.

8.4.3. Aktywizacja odbiorcy
Większość badanych dziennikarzy przyznaje, że aktywizacja odbiorców to jest
w czasach konwergencji konieczność dla każdego medium. Jest, jak to określają, jedną
z „metod na przeżycie mediów”. Pozwala bowiem jeszcze bardziej przywiązać odbiorcę
do danego tytułu, a lojalne audytorium jest najcenniejsze dla medium − nie opuści
tytułu po podniesieniu ceny, zmianie naczelnego czy zmianie makiety. Jak mówią
dziennikarze, kupi tytuł, „choćby się waliło i paliło”.
Trzeba także zaznaczyć, że temat interakcji medium z odbiorcami to bardzo
szerokie zagadnienie, ponieważ zawiera się w tym zarówno tradycyjne kontakty
audytorium

z redakcją

(przez

SMS-y,

listy,

e-maile,

wrzutnie

na

stronach

internetowych), jak i dynamicznie rozwijające się w czasach konwergencji kontakty
redakcji i samych dziennikarzy (w ramach promowania własnej marki) za pomocą
mediów społecznościowych. Rodzajem aktywizacji widowni jest także dziennikarstwo
obywatelskie, o którym będzie mowa w jednym z kolejnych podrozdziałów.
Na początku należy przywołać ogólną wypowiedź Bartosza Węglarczyka na temat
aktywizacji odbiorców: „To jest bardzo ciekawe zjawisko. Kiedyś gazety były
Olimpem, który działał troszeczkę na zasadzie, że «my wielcy dziennikarze wam
zwykłym ludziom wytłumaczymy, na czym to polega, a wy nas słuchajcie i się
dowiecie, jak ten świat jest skonstruowany». Teraz już oczywiście takich relacji nie ma,
bo internet wprowadził interakcję. Jest wiele rzeczy, które mi się w tej interakcji nie
podoba, ale jest to zjawisko, które po prostu trwa i nic się z tym nie da zrobić. Myślę, że
dla gazety, jest to jedna z metod na przeżycie”831.
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8.4.3.1. Motywacje dziennikarzy do nawiązywania relacji z odbiorcami
Badani dziennikarze często rozróżniali kontakty redakcji z odbiorcami, które
odbywają się w sposób bardziej sformalizowany od indywidualnych kontaktów samych
dziennikarzy ze swoim audytorium za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Formalne kontakty z medium mają charakter przedłużenia treści zawartych w danym
tytule i są najczęściej obsługiwane przez specjalne osoby do tego przeznaczone, które
najczęściej nie piszą tekstów i nie są dziennikarzami. Natomiast bezpośrednie kontakty
w dziennikarzami mają charakter autorski i wykraczają często poza tematykę danego
tekstu dziennikarskiego. W przypadku tego drugiego rodzaju interakcji to większość
rozmówców deklarowała, że nawiązuje kontakt z widzami z własnej inicjatywy,
nieprzymuszana przez redakcję czy wydawcę. Poniżej zaprezentowano motywację
niektórych z nich nawiązywania tego typu relacji.
Pragmatyczne podejście do tematu interakcji ze swoimi czytelnikami prezentuje
Vadim Makarenko: „W kontaktach medium z odbiorcami ja niestety widzę wyłącznie
marketingowy wymiar. Ja nie uważam, że interakcja autora z czytelnikiem służy
czytelnikowi. To jest wyłącznie moje osobiste przekonanie. Ja czytelnikowi nie mam
nic do powiedzenia poza tym, co mu przekazuję w moich tekstach. Możemy
porozmawiać, ale na pewno nic nowego on się ode mnie nie dowie. Ja mogę tylko
wstrząsać powietrze, powtarzając to samo, odpowiadając na jakieś bardziej
szczegółowe

pytania”832.

Makarenko

dodaje

także:

„Natomiast

aktywizacja

czytelników ma niewątpliwie dużo zalet dla samego koncernu medialnego – bo
czytelnik, spędzając czas ze mną, spędza czas z marką mojego wydawnictwa. Staje się
bardziej zaangażowany. Przez to jest bardziej skłonny do zakupu. Oczywiście, o ile ja
nie jestem arogancki i niemiły wobec tego czytelnika”833.
Natomiast Wojciech Krzyżaniak, również pracujący w wydawnictwie Agora, ma
bardziej osobiste podejście do wymiany myśli ze swoimi czytelnikami: „Ja bardzo
korzystam z kontaktu z moimi odbiorcami. Rzucam się jak szczerbaty na suchar na
każdą możliwość kontaktu z czytelnikiem, widzem czy słuchaczem. Ja uwielbiam
swoich odbiorców, mówię to całkiem poważnie – widzów, czytelników, słuchaczy.
832
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Uwielbiam ten kontakt z nimi. I ja będę wchodził w każdą następną możliwość
interakcji z nimi. Żałuję, że nie jestem ładniejszy, bo pewnie bym też w telewizji
występował [śmiech]. To jest ta interdyscyplinarność, ta otwartość na czytelnika, widza,
słuchacza i zapraszanie go do relacji. My, dziennikarze, jesteśmy teraz coraz bliżej tych
ludzi. Nie ma już takiej ściany między nami. Musimy umieć się z nimi komunikować.
To jest wymóg tych czasów”834.
Entuzjastyczny stosunek do tematu aktywizacji widowni ma także Marta Kielczyk:
„W pracy uważam, że to jest świetna rzecz. Jest bardzo duża grupa ludzi, którzy chcą
coś powiedzieć w mediach. To fajne, że im się chce wysłać SMS czy zabrać głos
w dyskusji na dany temat. Czyli mamy do kogo mówić. To jest super dla
prowadzącego, bo mamy od razu informację zwrotną. Widzimy, że jest dużo «lajków»
na Facebooku, czyli ludzi interesuje ten temat. To ich interesuje albo nie, ale dla
prowadzącego to jest rewelacyjne, że są ci odbiorcy. Kiedyś się mówiło do mikrofonu
i nie wiadomo było, czy tam jest ktoś po drugiej stronie zainteresowany czy nie, a teraz
przynajmniej odbiorca napisze, jaka jest jego opinia”835.
Natomiast

o praktycznym

aspekcie

sposobów

aktywizujących

czytelnika

opowiadała Katarzyna Madey: „Kiedyś robiło się gazetę i wychodziło z założenia, że
wszyscy muszą być bardzo szczęśliwi, bo co tydzień dostają taki piękny produkt.
A teraz jest tak, że trzeba rzeczywiście walczyć, żeby czytelnicy chcieli nas kupować.
Szczególnie wymagający są młodsi czytelnicy, którzy kupią pismo pod pewnymi
warunkami: jak np. będzie w «Świecie Seriali» plakat, którego sobie życzą, jak będzie
jakiś wywiad w «Tele Tygodniu», na którym im zależy, jak ukaże się w «Tele
Tygodniu» opinia danego czytelnika na temat programów telewizyjnych”836.

8.4.3.2. Sprzężenie zwrotne
Tomasz Sianecki, współprowadzący Szkło kontaktowe w TVN24, mówił natomiast
o sprzężeniu zwrotnym w relacjach z widzami: „W relacjach z odbiorcami działa
sprzężenie zwrotne. To jest z jednej strony aktywizacja widowni, ale z drugiej −
aktywizowanie przez widownię. Bo to jest obopólne czerpanie korzyści. Pozytywnym
zjawiskiem jest, kiedy aktywizuje się publiczność. Trochę inaczej jest, kiedy
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publiczność aktywizuje nas”837. Sianecki zaznacza: „Oczywiście trzeba sobie umieć
postawić granice. Powiedzieć «stop», kiedy wydawcą programu staje się publiczność,
bo to jednak wydawcą powinna być osoba, która zajmuje się tym zawodowo”838.

8.4.3.3. Rozkwit interakcji z odbiorcą w czasach konwergencji
Marcin Gadziński, szef projektu Sport.pl w Agorze i wielki fan nowości
technologicznych, opowiadał natomiast o rozwoju technik aktywizujących czytelników
gazet i użytkowników internetu: „Aktywizacja użytkowników − to temat, gdzie się
sprawdzają nowe technologie. Szczerze, my sami nie przewidywaliśmy, że one będą aż
tak aktywizujące. Gdy okazało się, że korzystając z tych aplikacji, można wysyłać
powiadomienia push, no to my zaczęliśmy tego używać jako jedni z pierwszych
w Polsce. Konsekwencją tego był niesamowity przyrost aktywnych użytkowników.
Przykład: przeciętny użytkownik w sobotę otwiera naszą aplikację 3−4 razy dziennie.
Często właśnie dzięki temu, że wysyłamy rodzaj powiadomienia, SMS-a. Wysyłamy
jedną wiadomość do wszystkich. To jest coś zupełnie nowego, czego na stronie nie
mieliśmy, ale okazało się, że w telefonach to jest bardzo łatwe. Za chwilę pewnie to się
zmieni i wejdzie też na przeglądarki komputerowe. (…) To są jakieś małe rzeczy, które
dla mediów mają kolosalne znaczenie. Wygląda to mniej więcej tak: siedzę przy biurku
w Excelu i tu mi nagle przychodzi wiadomość «Lewandowski strzelił gola». Ja
wchodzę na tę stronę, nawet jakbym nie wiem, co robił. To w sporcie jest megafajne, to
super pasuje do sportu − stąd taki sukces”839.

8.4.3.4. Problem cyfryzacji społeczeństwa − aktywizacja dla określonej
grupy społecznej
Rozmawiając na temat aktywizacji widowni, Sławomir Siezieniewski zwrócił
uwagę na problem wykluczenia z aktywizacji niektórych grup społecznych ze względu
na ograniczenia technologiczne czy finansowe. „Pamiętam, że podczas porannych
programów, kiedy prowadziłem Poranki TVP Info, to my sami zachęcaliśmy ludzi do
tego, żeby przysyłali zdjęcia, np. w pierwszy dzień szkoły czy Dzień Dziecka. To się
spotykało z niezłym odzewem, bo są takie tematy, którymi ludzie czasami chcą się
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podzielić. I myślę, że największą barierą dla ludzi jest to, że bardzo wiele osób nie ma
takich multimedialnych możliwości, tzn. że robi zdjęcie i natychmiast wysyła je za
pomocą internetu. Nie mają sprzętu ani sieci”840.

8.4.3.5. Różne media, różne formy komunikacji
W tym miejscu trzeba pokrótce opisać główne formy wykorzystywane przez media
do aktywizacji widowi bo oczywiste jest, że inaczej do tego tematu podchodzą media
drukowane, a inaczej elektroniczne, od których widzowie wymagają natychmiastowej
reakcji.

Prasa
Prasa oprócz tradycyjnych narzędzi kontaktu z widzami − listów, e-maili − bardzo
rozwija platformy komunikacyjne na swoich stronach internetowych i na mediach
społecznościowych, tworząc fun page’e.
Mówi o tym Piotr Stasiak, odpowiedzialny za strategię cyfrową „Newsweek.pl”:
„Tak, to jest absolutny must have każdej redakcji. I to fantastycznie aktywizuje
odbiorców i jest w naszym interesie, żeby to robić. Bo oni wracają. (…) Tak, ale my
wolimy ludzi aktywizować przez rodzaj dialogu w komentarzach i na Facebooku, niż
oczekiwać, że przyślą nam coś na adres mailowy (…). Ilość niebanalnej treści,
wytworzonej przez 38 milionów Polaków, też jest wbrew pozorom ograniczona.
W większości przypadków są to filmy z komórki, jak pada grad albo jak jest wypadek
i jest korek, bo właśnie ściągają zwłoki. Dla pewnego typu mediów to jest potrzebne.
Dla nas chyba sensowniejsze jest wychwycenie jakiegoś wątku i pociągnięcie go,
rozwinięcie”841.
Kinga Frelichowska z „Faktu TV” dodaje, że ich redakcja korzysta aktywnie
z mediów

społecznościowych:

„Kontaktujemy

się

z czytelnikami

przez

fora

społecznościowe, przez nowe media na pewno też, bo przecież są fan page’e. Jest fan
page np. czy Faktu.pl i tam ludzie komentują i widzę, że bardzo dużo jest komentarzy
na stronie. Bardzo dużo”842.
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Natomiast Wojciech Szacki z „Polityki” ma następujące zdanie na ten temat:
„Zapewne każdemu medium zależy na tym, żeby się jego odbiorcy utożsamiali się jakoś
z nim. Żeby traktowali je jako miejsce, gdzie również oni mogą zabrać głos i zostać
wysłuchani, a najlepiej jeszcze, żeby ktoś im odpowiedział”843.
Cezary Szymanek naczelny „Bloomberg Businessweek Polska” zaznacza jednak,
że kluczowa w procesie aktywizacji jest znajomość swojego czytelnika i dostosowanie
technik aktywizacyjnych do jego profilu: „U nas nie stosujemy w kontaktach
z czytelnikami zwrotów typu: «Dajcie nam znać, co wy o tym myślicie». To nie jest
poziom naszego czytelnika. W kwestii technik aktywizacyjnych to ja skupiam się na
tym, żeby zachęcić moich czytelników, żeby po prostu zwyczajnie mnie kupili.
I tyle”844.

Radio
W radiu głównymi formami komunikacji ze słuchaczami są SMS-y oraz strony
internetowe. Większość radiostacji korzysta też z portali społecznościowych.
Paweł Truszczyński z Radia Zet tak mówi o systemie aktywizacji słuchaczy w ich
radiostacji: „Radio Zet już wiele lat temu miało coś takiego jak «Czerwony Telefon»
i «Zielony Telefon». Teraz się to tak już nie nazywa. Ale od początku świata było tak,
że jednak ci słuchacze byli motywowani do jakiegoś działania, do dzielenia się
informacjami. Kiedyś za te informacje się płaciło, potem, z biegiem czasu, radio od tego
odeszło. Był «Zielony Telefon». Dziś to się nie nazywa «Zielonym Telefonem», ale ci
słuchacze są proszeni o opinie, jeżeli się pojawi rzeczywiście jakaś ważna kwestia, coś
wyjątkowo kontrowersyjnego, ciekawego albo po prostu dotyczącego szerszego grona
odbiorców, no to słuchacz jest pytany na antenie o to. Może zadzwonić do radia, może
wejść na stronę internetową, która jest przedłużeniem radia”845.
Cezary Szymanek, który przez wiele lat zarządzał działem informacji w Radiu
PiN, a obecnie ma tam swój program, mówił: „Kontakt ze słuchaczami, z widzami przy
programach na żywo, jest rzeczą szczególnie ważną. Dzięki temu z jednej strony mamy
potwierdzenie, że medium jest słuchane, z drugiej natomiast − słuchacze, odbiorcy,
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widzowie, nazywając to umownie, stają się ważnym elementem składowym danego
programu, występując jako tzw. vox populi, czyli ci pospolici celebryci”846.
Kamila Ryciak z Eski mówiła o tym, że oprócz mediów społecznościowych, które
są bardzo popularne w grupie jej słuchaczy, którzy często korzystają z SMS-ów: „My
się ze słuchaczami komunikujemy głównie SMS-ami. Założenie jest takie, że jak
słuchacz jedzie samochodem to może spokojnie napisać SMS-a i jest to łatwe, szybkie
i przyjemne. Kosztuje tylko złotówkę, więc w sumie nikt jakoś nie zubożeje z tego
powodu”847.
Kamil Dąbrowa − Dyrektor Programu Pierwszego Polskiego Radia mówił
o niesamowitym rozwoju profili radia publicznego na portalach społecznościowych:
„Facebook ma odzwierciedlenie w prawie każdym programie, który się pojawia przez
cały dzień. Właściwie od Sygnałów dnia przez Cztery pory roku, teraz Lato z radiem.
Potem jest taka przerwa, gdzie mamy faktycznie poważny magazyn publicystyczny,
informacyjny Z kraju i ze świata, ale już w Muzycznej Jedynce i dalej w popołudniówce
to jest bardzo aktywne medium. (…) Mamy też telefony od słuchaczy, którzy dzwonią
na numer kontaktowy. Jest platforma SMS-owa. Oprócz tego Facebook, Twitter. (…)
Są też fora internetowe do komentowania. Ja przyznam, że takim najbardziej istotnym
kanałem aktywizacji odbiorców są właśnie portale społecznościowe”848.
O roli mediów społecznościowych mówił także Konrad Piasecki z RMF FM:
„Moja działalność twitterowa jest niesankcjonowana przez radio, to znaczy oczywiście
radio się temu przygląda, ale nie mamy jakiegoś kodeksu zachowań czy jakiegoś
spisanego sznytu i standardu zachowań twitterowych. Natomiast w aktywizacji
słuchaczy bezpośrednio w trakcie audycji na żywo albo w dogrywce kluczową rolę
odgrywa Facebook, na forum którego słuchacze wysyłają swoje pytania do gości”849.

Telewizja
Telewizja TVN24 była jedną z pierwszych stacji telewizyjnych, które dostrzegły
potencjał, jaki daje aktywizacja widowni. To na antenie tej stacji pojawiło się w 2005 r.
Szkło kontaktowe w całości wykorzystujące opinie widzów. To również TVN24
pierwszy na szeroką skalę wypromował i wykorzystuje dziennikarstwo obywatelskie
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przez kontakt24.pl i reporterów 24.pl. Grzegorz Miecugow − dyrektor ds. publicystyki
TVN24 oraz współtwórca Szkła kontaktowego − mówi o tym następująco:
„Aktywizacja na dużą skalę zaczęła się u nas od Szkła kontaktowego. Wystartowaliśmy
w styczniu 2005 r., czyli za chwilę będzie 9 lat. Byliśmy pierwsi, którzy
zastosowaliśmy nową filozofię. Polegała ona na tym, że my coś nadajemy i to sobie
obejrzyj, ale ty nadaj coś do nas, a jak to będzie fajne, to my to pokażemy innym. I to
była pewna rewolucja. To się spodobało, bo program funkcjonuje właśnie dziewiąty rok
i ciągle ma dobrą widownię. SMS-ów przychodzi bardzo dużo. Niektóre są dowcipne,
w których są komentarze, których ja zazdroszczę SMS-owiczom. Tylko, że SMS-y są
mocno selekcjonowane. Selekcji nie ma natomiast w telefonach i to od razu widać. To
jest słaba część naszego programu, bo ludzie maja kłopot z wyartykułowaniem swojego
zdania i nie są w stanie jasno przekazać w minutę, co im w duszy gra. Ale cały czas jest
tak, że istnieje sprzężenie zwrotne pomiędzy nami a odbiorcami”850.
Marek Kacprzak twórca pasma porannego w Polsat News też ma świadomość
potęgi interakcji z widzami: „Jak tworzyłem pasmo poranne, to bardzo mocno
postawiłem od razu na kontakt z widzami. Przez cały poranek widzowie piszą maile
i SMS-y i one są bardzo często odczytywane na antenie. To powoduje niesamowitą
interakcję”851.
Jarosław

Gugała,

prowadzący

Wydarzenia

w Polsat

News,

też

mówił

o pozytywnych skutkach wynikających dla stacji z faktu posiadania aktywnych
widzów: „Dziennikarstwo obywatelskie jest dla nas najcenniejsze w sytuacjach, kiedy
jeszcze nie dojeżdża profesjonalna ekipa, a ludzie już są na miejscu wydarzenia i mają
telefony komórkowe i robią zdjęcia, nagrywają filmiki. Wtedy ta jakość nie jest jakoś
istotna, bo liczy się szybkość podania informacji”852.

8.4.3.6. Rola wydawcy w procesie aktywizacja widowni
Vadim Makarenko zwraca uwagę, że aktywizacja widowni to istotne wyzwanie
dla menedżerów i wydawców pracujących w mediach, w aspekcie organizacji pracy:
„Sposób aktywizacji audytorium w dużej mierze zależy od strategii koncernu
medialnego. Czy każe autorom artykułów odpowiadać na maile, czy stworzy jakiś
zespół, który będzie się tym zajmował? Ja uważam, że jest rozsądniej jak kontaktem
850
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z odbiorcami zajmuje się dedykowany do tego zespół. Trzeba rozważyć, co przynosi
większy dochód wydawnictwu. Czy to, że ja napiszę nowy tekst? Czy to, że ja spędzę
15 minut z moim czytelnikiem? To wydawca powinien sobie rozważyć. Ja mogę robić
tutaj to i owo”853.

8.4.4. Ilościowy rozwój mediów
Kolejny trend, na który zwróciło uwagę kilku dziennikarzy, to ilościowy rozwój
mediów. Mówił o tym m.in. Vadim Makarenko: „Mediów mamy w tej chwili bardzo
dużo. Dziesięć lat temu Zalewski z Mazurkiem żartowali we Wproście, że oni mają
takie przekonanie, którym boją się podzielić z dziennikarzami, że jego zdaniem mediów
jest za dużo. Moim zdaniem teraz jest dopiero za dużo. A będzie jeszcze więcej.
Zdecydowanie”854.
Ogromnie ilości mediów, które produkują jeszcze większą ilość treści to problem,
o którym mówił Tomasz Sianecki z TVN24: „W Grupie ITI proces dygitalizowania
archiwów już jest prawie ukończony. Dzięki temu wszystko, co powstało od 1997 r.,
zostało zarchiwizowane i jest dostępne dla dziennikarzy w każdej chwili. I teraz
powstaje problem wynikający z nadmiaru materiału. Nie ma takiej możliwości, żeby
ktoś jednego dnia obejrzał wszystko, co danego dnia zostało nagrane. Tych materiałów
są ogromne ilości − z różnych ośrodków, z różnych przekazów. W związku z tym, rodzi
się problem, żeby wiedzieć, jak oddzielić ziarna od plew, bo można się po prostu
zakopać. Dlatego też wiedza researchera musi być ogromna w temacie, na który szuka
materiałów”855.
Problem selekcji materiału, który oferują współczesne media, poruszył Paweł
Truszczyński: „(…) jak przychodzi co do czego i chcę się naprawdę czegoś
dowiedzieć, to i tak sięgnę po coś, co jest sprawdzone i co nie poszło w kierunku
tabloidyzacji, nie dało się zwariować, tylko konsekwentnie robiło, co robiło, np.
«Polityka». Wiadomo, że to też wszystko się zmienia, bo i «Polityka» «ma swój portal,
i też ma swoje poszerzone treści, ale wydaje mi się, że w tym przypadku ktoś mądrze
tym zarządza i nie podąża «owczym pędem»”856.
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Ilość mediów ma także konsekwencje negatywne − pośrednio jest przyczyną
pogłębiającego się obniżenia ich poziomu. Mówił o tym Norbert Dumański: „Wydaje
mi się, że tabloidyzacja bardziej wynika z dostępności mediów i liczby mediów niż
z tego, że te media się przenikają. Tak mi się wydaje. Mamy do czynienia z większą
liczbą mediów i te media są coraz słabsze, ponieważ muszą ze sobą konkurować.
Konkuruje się zazwyczaj w dół, a nie w górę”857.
O spłyceniu wiedzy w związku z lawinowym rozwojem ilościowym mediów mówił
Maciej Pobocha z tygodnika „Motor”: „Ale też liczba rosnąca tytułów, które albo
pojawiają się tylko w internecie, albo są jakimś przedłużeniem tytułów prasowych,
powoduje, moim zdaniem, spłycenie wiedzy, która jest dostępna dla odbiorcy. Dzieje
się tak dlatego że część firm próbuje produkować materiały dziennikarskie jak
najniższym kosztem, a nie da się niektórych rzeczy robić tanio. Po prostu nie jest to
technicznie wykonalne. Zarówno jeśli chodzi o jakość materiału, wynikającego z samej
pracy dziennikarza, który zajmuje się tym tematem, jak i możliwość realizowania
tematów, ze względu na nakład środków. Niektóre tematy wymagają dużych nakładów,
związanych z wyjazdem, zakupem sprzętu do testowania lub – z mojego punktu
widzenia – przejechania iluś tam kilometrów po Polsce, zapłacenia za paliwo, za
noclegi itd. Więc, tutaj jest ten kłopot, że to się jakoś przekłada czasami na niską jakość
kontentu, który jest oferowany odbiorcy”858.

8.4.5. Inwazja PR i reklamodawców
Inwazja

materiałów

PR

w mediach

i rola

reklamodawców

w tworzeniu

współczesnych przekazów medialnych to temat, na który dziennikarze najchętniej
rozmawiają off the record.
Ogólnie na temat tego trendu mówił Vadim Makarenko: „Konwergencja rodzi
moim zdaniem inwazję PR. PR staje się inny. Tak samo jak dziennikarstwo staje się
inne, tak PR staje się inny. Nie mówię o tym, że PR-owców jest więcej tylko
PR-owskich treści w ogóle, jest znacząco więcej w sferze publicznej niż było”859.
Temat ten poruszył także Wojciech Szacki z centrum analitycznego Polityka
Insight: „To zjawisko akurat nie wszędzie funkcjonuje, ale wiem z rozmów
857
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z dziennikarzami, że ten problem istnieje − to są stosunki z reklamodawcami, którzy
mają coraz więcej do powiedzenia. Coraz więcej jest mediów, nie będę wymieniał nazw
tych tygodników, ale jest tak, że są teksty nieoznaczone jako reklama, a są to tak
naprawdę teksty reklamowe. Często też pisane przez dziennikarzy tych redakcji. Coraz
więcej jest takiej szarej strefy pomiędzy dziennikarstwem a materiałami promocyjnymi.
Coraz więcej jest grzechów tego typu”860.
Maciej

Pobocha

w Wydawnictwa

Bauer

zwraca

uwagę,

że

najczęściej

z materiałów PR korzystają osoby pracujące w mediach internetowych: „(…) Spłycanie
przekazu, treści, korzystanie ze źródeł w sposób mało inteligentny, tak bym to
powiedział, bo kopiowanie prawie w całości materiału z działów PR, z biur prasowych,
od producentów, niedrążenie tematów, niewyjaśnianie zawartych w tekstach pewnych
sformułowań, zagadnień, to jest to, co moim zdaniem, godzi w istotę dziennikarstwa,
którą jest przekazanie rzetelne, obiektywne tematów w sposób jak najbardziej
zrozumiały dla czytelnika. (…) A w internecie jest teraz tak, że wielu dziennikarzy, czy
wydawców nawet, nie zwraca uwagi na takie rzeczy. Chodzi o to, żeby było dużo,
szybko, żeby zapełnić stronę, żeby był ciągły ruch. To jest, moim zdaniem, wada
systemu, który w tej chwili mamy”861.
Wypowiadając się off the record, dziennikarze byli już bardziej szczegółowi
i otwarci. Jeden z moich rozmówców przyznał: „Wiesz, wydaje mi się, że jest tak, że
wraz z kryzysem na rynku coraz większe znaczenie z punktu widzenia wydawcy
i redakcji zaczyna mieć kwestia współpracy z reklamodawcami. Pojawia się taki wątek
przeplatania się treści czy nawet nie treści – bardziej takiego traktowania klientów
reklamowych, które nie spowoduje z jednej strony szkody dla nich, a z drugiej strony −
jakieś tam zyski dla nas w postaci przygotowanego materiału. Więc naciski ze strony
biura reklamy, a nawet jeśli nie bezpośrednie to pośrednie, ze strony klientów również
zaczynają mieć znaczenie. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to nieuniknione, bo gdzieś
tam, w związku ze spadającą liczbą czytelników, pieniądze płynące z reklamy mają
coraz większe znaczenie, ale z tego, co widzę i co obserwuję wśród moich kolegów, jest
to pewien problem. Bo jest to forma nacisku na dziennikarza, na redakcję szerzej
rozumianą. Więc to może być kłopot, który obserwuję w pracy codziennej, że my nie
przygotowujemy jakiejś ciekawej treści albo przygotowujemy ją w inny sposób, po to,
żeby nie narazić się jakiemuś reklamodawcy. Na razie nie jest on bardzo znaczący, ale
860
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są sytuacje, kiedy utrudnia pracę dziennikarzowi. (…) Wiadomo, gdzieś tam jest jakiś
model biznesowy, że media żyją z reklamy i na odwrót – reklama żyje dzięki mediom.
Więc, wiadomo, że trzeba gdzieś pogodzić ten świat. Chociaż mówię, w związku
z kryzysem moim zdaniem się to nasiliło. Kiedyś nie było tak dużych problemów. To
też jeszcze sporo zależy − z tego, co obserwuję − od tego, jak silna jest pozycja danej
redakcji na rynku, jak duża jest sprzedaż danego tytułu. (…) To są konkretne pieniądze,
nikt sobie nie pozwoli na to, żeby nagle stracić kilkadziesiąt tysięcy złotych czy
kilkaset, jeśli to jest duży reklamodawca, na to, żeby się obraził”.
Inny dziennikarz tak oto postrzega wpływ reklamodawców na treści w mediach:
„Doszło do jakiejś takiej dramatycznej zmiany, że kiedyś przychodził reklamodawca do
medium i mówił, że chcę zrobić z wami taką a taką akcję, zrobimy ją np. w radiu,
gazecie, na tablecie i w internecie, i chcę za nią zapłacić 100 tys. zł. Teraz przychodzi
reklamodawca i mówi – „Chcę zrobić akcję na znacznie większą skalę, mam do
wydania 40 tys. zł i wymyślcie mi, co my możemy tu zrobić”. Czyli, przerzucenie
ciężaru kreacji na zespoły de facto redakcyjne i dziennikarskie to jest straszne i to jest
nagminne. Znaczy, w tej chwili ja gros swego czasu spędzam jako agencja kreatywna
dla potencjalnych klientów. Muszę im wymyślać fajne koncepty na promocje, bo oni
sami nie są w stanie tego zrobić. (…) Arogancja reklamodawców, którzy uważają, że
ponieważ dają pieniądze, to mogą wszystko, i tutaj ja się modlę, żeby odtworzony
został w końcu ten mechanizm, w którym my jesteśmy chociaż trochę uniezależnieni od
reklamodawcy i możemy powiedzieć tym reklamodawcom po prostu: «spadajcie».
Znaczy, nie chcemy waszych pieniędzy, nie chcemy robionych ich w ten sposób. Jeśli
to będzie, to dla wszystkich wyjdzie na zdrowie”.
Wieloletnia dziennikarka mówi: „problemem jest to, w jakich warunkach faktycznie
trzeba teraz funkcjonować − tej wiecznej walki, tego styku redakcji z działami reklamy,
redakcji z działami marketingu, właśnie tej wiecznej walki o czytelnika, tego
dopasowywania się do tych trendów, że tak trochę mniej się kreuje tą rzeczywistość,
a trochę więcej się trzeba w niej odnajdywać i brać w niej udział. I właśnie takie
dylematy moralne właśnie z cyklu, czy powinno się pisać tak bardzo głęboko wchodzić
w prywatność aktora czy nie, jakie właśnie nazwiska są hot, jakie nie są – to kiedyś
było nieistotne, teraz to podstawa naszej pracy. Musimy zastanawiać się, o kim napisać,
żeby ludzie chcieli kupić, a nie co my byśmy chcieli ludziom opowiedzieć, co im
wskazać, co jest interesujące w telewizji. Teraz to niestety w tej chwili drugorzędna
kwestia”.
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8.4.6. Stare media w nowych rolach
Badani dziennikarze wśród trendów ery konwergencji zauważyli jeszcze jedną
ciekawą zależność − a mianowicie zamianę ról pomiędzy mediami. Funkcje, które
kiedyś sprawowało radio, tj. było najszybszym medium podającym newsy, przejęły
telewizje informacyjne. Natomiast z głównych anten telewizyjnych programy
specjalistyczne przechodzą do stacji tematycznych. Nie ulega wątpliwości, że bardzo
dużo funkcji mediów tradycyjnych przejęły także nowe media, a szczególnie sieć
i media społecznościowe.

Prasa
Niektórzy przedstawiciele rynku telewizyjnego mówią wprost o zanikaniu w Polsce
prasy. Takie zdanie ma m.in. Tomasz Serwański, wydawca TVN24: „To, co wszyscy
obserwujemy, to jest zanikanie prasy w Polsce. To jest wymieranie tego gatunku i my −
telewizja, przejmujemy rolę prasy. Czy to z zyskiem dla opinii publicznej, czy nie, to
już nie mnie oceniać. Wydaje mi się, że to jest główny proces, który obecnie zachodzi −
media elektroniczne przejmują rolę, którą do tej pory pełniła prasa”862.
Wojciech Krzyżaniak z Agory mówi natomiast o wzajemnym uzupełnianiu się
prasy i portali w internecie oraz radia: „Oczywiście teraz standardem jest, że
wykorzystuje się również internet i radio w rozbudowywaniu newsa. Kiedyś był taki
zwyczaj, że przy artykule prasowym pisało się informacje: «więcej na stronie WWW».
To miało zachęcić do wchodzenia do internetu. To miało kiedyś sens, bo więcej było
czytelników niż użytkowników internetu. Teraz się zmieniło i tak naprawdę bardziej
adekwatna do sytuacji byłaby informacja zamieszczona w internecie, pod jakimś dużym
tekstem, rozbudowanymi materiałami: «konkluzje w gazecie». Pogłębione materiały są
teraz w internecie. Tam jest miejsce, można tam analizy przeprowadzić, pokazać
materiały audio i video, materiały źródłowe. W internecie wszystko się zmieści”863.

Radio
Mariusz Gierszewski, były wieloletni reporter Radia Zet, mówił o przejęciu
informacyjnej roli radia przez stacje tematyczne, takie jak TVN24, TVP Info czy Polsat
862
863

Wywiad z Tomaszem Serwańskim, s. 3, a. 37.
Wywiad z Wojciechem Krzyżaniakiem, s. 3, a. 40−44.
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News: „Ja przeżyłem najważniejszą rewolucję w mediach, czyli wejście kanału
informacyjnego. Pracowałem w radiu, kiedy to było najszybsze medium informacyjne.
Serwis informacyjny co godzinę i wszyscy, którzy chcieli wiedzieć najnowsze
informacje, poznać najnowsze informacje, włączali sobie radio. I pewnego dnia nagle
pojawiła się telewizja informacyjna. I z dnia na dzień było widać, jak zaczynając od
gabinetów polityków, poprzez biura prasowe policji, ratusza włączone są telewizory
i oni przestali do ciebie dzwonić. Poprzestawali do nas dzwonić. Zaczęli dzwonić do
nich jako pierwszych. Nagle łatwo można było zaobserwować spadek wartości
informacji radiowych. I radio nagle zostało zdegradowane. To było tak widoczne, tak
namacalne”864.

Telewizja
Na rynku telewizyjnym zaś zachodzą zmiany polegające na rozwoju stacji
tematycznych i przejmowaniu programów z głównych anten. Najbardziej jaskrawym
przykładem tej tendencji jest przeniesienie Wieczorynki z TVP1 (po pół wieku
nadawania) do TVP Kultura, a potem do stacji TVP ABC. Nina Terentiew, dyrektor
programowa telewizji Polsat powiedziała na konferencji ramówkowej Polsatu
w sierpniu 2013 r., że „TVP i TVN nie są dla nas konkurentami”, bo w dzisiejszych
czasach główne anteny ścigają się głównie ze stacjami tematycznymi865.
Konrad Piasecki, autor programu Piaskiem po oczach w TVN24 mówił o migracji
niektórych rodzajów programów ze stacji ogólnotematycznych do stacji stricte
tematycznych: „Tradycyjne środki przekazu przestają spełniać swoją dotychczasową
rolę. Kiedyś programy publicystyczne nadawane były na głównych antenach. Dzisiaj
z głównych anten właściwie niemalże zupełnie zniknęły. Anteny główne w telewizji
przestają być antenami masowymi, wobec czego ludzie coraz bardziej oglądają
telewizję niszową”866.
Podobne zdanie ma reporter „Panoramy” w TVP2 Witold Tabaka: „Moim
zdaniem takie duże media, jak właśnie Telewizja Polska, jak Polsat, bardziej to mówię
z perspektywy programów informacyjnych, że one się kończą. Jeżeli ktoś potrzebuje
informacji, to po pierwsze korzysta z internetu, po drugie − włącza stację informacyjną,

864

Wywiad z Mariuszem Gierszewskim, s. 6, a. 58.
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internetowa
Se24.pl,
http://tv.se.pl/rozrywka/terentiew-tvn-i-tvp-nie-sa-dla-naskonkurentami,3321/ [dostęp: 13.12.2013 r.].
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a nie program, w którym ktoś za niego zebrał informacje i wybrał to, co jest
najważniejsze, typu Wiadomości, Wydarzenia czy Panorama. Ludzie wolą sami
wyciągać wnioski. Zwłaszcza ci młodsi. No i też widać odpływ tej widowni od tych
ogólnych stacji w stronę tych tematycznych”867.

Internet
Bartosz Węglarczyk z „Rzeczpospolitej” oraz stacji TVN ma przemyślenia na
temat

ewolucji

mediów

tradycyjnych

i przejmowania

ich

ról

przez

media

umiejscowione w sieci: „Umierają na naszych oczach przede wszystkim media
papierowe, ale umiera też telewizja. Za chwilę telewizja będzie zupełnie inna niż ta,
którą pamiętamy i z którą się wychowaliśmy. Ta tradycyjna telewizja przestanie za
chwilę istnieć”868.
Trafnie

ewolucję

komunikacyjną

mediów

w kierunku

nowych

mediów

skonkludował Grzegorz Miecugow: „Czym są media? Komunikowaniem się. Media to
jest przesyłanie jakiejś informacji i wpływanie w ten sposób na życie innego człowieka.
Przesłanie mu jakiegoś zbioru informacji. Do tej pory, ten zbiór informacji był
przesyłany w postaci artykułu, felietonu, czasami wywiadu. Teraz jest posyłany przez
krąg dalszych lub bliższych znajomych, którzy dowiadują się z Facebooka, że ktoś był
na udanych wakacjach, że ktoś coś fajnego kupił, że jest pies do przekazania. To może
nie są informacje wagi podobnej do tego, jak rozwiązać kryzys syryjski, jednak to są też
informacje, które wpływają na życie poszczególnych jednostek. I w tym sensie nie
można tego lekceważyć”869.
Obserwacje dziennikarzy pokrywają się z wynikami ostatnich badań dotyczących
korzystania

z mediów,

które

zostały

opublikowane

m.in.

na

portalu

Wirtualnemedia.pl870. Wynika z nich, że głównym źródłem codziennych informacji dla
Polaków są telewizyjne programy informacyjne (Wiadomości − 22%, Fakty −20%) oraz
internet (18%) Z gazet korzysta tylko nieliczna grupa 6% respondentów.
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8.4.7. Promowanie własnej marki przez dziennikarzy
Zupełną nowością mediów czasów konwergencji jest budowanie i promowanie
własnej marki przez dziennikarzy. Jest to możliwe między innymi dzięki portalom
społecznościowym, gdzie dziennikarze mogą budować autorskie relacje ze swoimi
wiernymi czytelnikami, widzami i słuchaczami.
O

modzie

na

promowanie

marek

dziennikarskich

z perspektywy

rynku

telewizyjnego mówiła Marta Kielczyk: „Według mnie to jest rodzaj trendu.
Koniecznie wszystkie stacje chcą mieć twarze, więc po prostu sadzają swoich
dziennikarzy, żeby komentowali bieżące wydarzenia i stają się wtedy kimś więcej,
«robią sobie twarz». W telewizji każdy chce «mieć twarz». I to jest też takie trochę
zamknięte koło, bo to nie jest inicjatywa dziennikarza, tylko wynik ogólnej tendencji
w mediach. I dzięki temu dziennikarz się rzeczywiście promuje − buduje swoją
markę”871.
Jeden

z dziennikarzy

podzielił

się

w rozmowie

off

the

record

swoimi

przemyśleniami co do przyczyn tego procesu: „Wiele redakcji dorosło i zrozumiało rolę
dziennikarza, bo przez lata miało z tym ogromny problem. W wielu polskich mediach
w przeszłości, autor zawsze był najsłabszy. Autor był najsłabszym ogniwem, najgorzej
opłacanym, najsłabszą stroną w negocjacjach. Natomiast w tej chwili, moim zdaniem,
szala się przechyla w kierunku autora. To w ogóle jest cecha współczesnych mediów, że
autor stał się ważniejszy, niż był. Dlatego że dobrych autorów jest mało. W momencie
gdy wszystkie media zwalniają, ci autorzy, którzy potrafią więcej, którzy mają
rozpoznawalne nazwiska, są bardziej potrzebni. To też powoduje, że ci autorzy, są
wykorzystywani szerzej. Daje im się więcej wolności. Moim zdaniem, obecnie
koncerny medialne dbają o to, żeby te indywidualności były. Te indywidualności są
umacniane i promowane. Takie jest moje odczucie”.

8.4.7.1. Efekty prowadzenia polityki kreowania brandu
Marcin Gadziński, wielki entuzjasta działalności dziennikarskiej w mediach
społecznościowych, wyliczał korzyści płynące ze stałej obecności w nowych mediach:
„(…) 2 lata temu był ranking miesięcznika «Press» dotyczący twittujących

871

Wywiad z Martą Kielczyk, s. 13, a. 132.
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dziennikarzy872. Teraz to się zmieniło, bo tych dziennikarzy nagle się zrobiło się bardzo
dużo, ale wtedy to były początki obecności Twittera w Polsce. My z działu sportowego
mieliśmy w tym rankingu aż dwie osoby. Michał Pol wygrał ten ranking, a Rafał Stec
był na 9. miejscu. W sumie byliśmy jedyną redakcją sportową ze wszystkich wielkich
redakcji w tym kraju, która miała w nim dwie osoby. To po pierwsze. Po drugie, my
mieliśmy wtedy 10 osób dość mocno aktywnych na Twitterze. Ja mówiłem, że
absolutnie jesteśmy najbardziej twitterową redakcją w tym kraju. Dla porównania − jest
też w tym budynku duży portal Gazeta.pl, który nie ma takich indywidualności
dziennikarskich. On się głównie opiera o tę warstwę media workerów. Tworzy wiele
treści, ale nie ma indywidualności dziennikarskich. A my to godzimy − z jednej strony
jesteśmy

fabryką

treści,

ale

z drugiej

jednocześnie

mamy

indywidualności

dziennikarskie. I to jest istota konwergencji”873.
O mechanizmach związanych z budowaniem marki mówił Vadim Makarenko:
„Newsroomy były mniej liczne, więc w sposób naturalny te gwiazdy rosły, kiełkowały,
lśniły. W momencie gdy ten rynek się totalnie otworzył i liczba newsroomów wzrosła –
wzrosła też konkurencja. Po prostu trzeba zrozumieć zależności. I w tym momencie,
kiedy liczba informacji atakujących jednostkę rośnie dziennie o 20−30%, według
Roberta G. Picarda, to wyhodowanie marki jest bardzo trudne. W związku z tym, te
supermarki, jak: Jacek Żakowski, Wojtek Orliński, stają się na wagę złota. Pozostali
dziennikarze, którzy po prostu sprawnie piszą, nie są istotni. Nie twierdzę, że to jest
dobre, ale to też pokazuje, że ta pozycja autora jest trochę mocniejsza. Oczywiście jest
to wąskie środowisko. Dziennikarze, o których mówimy reprezentują 5% ogółu”874.

8.4.7.2. Narzędzia wykorzystywane do promocji marki dziennikarskiej
Badani dziennikarze, mówiąc o narzędziach wykorzystywanych do budowania
marki dziennikarskiej, wspominali nie tylko o mediach społecznościowych, lecz także
o występowaniu w charakterze eksperta w innych mediach i komentowaniu bieżących
wydarzeń.
Vadim Makarenko mówił o strategii budowania własnej marki w mediach
społecznościowych: „Twitter traktuję wyłącznie jako kanał promocji. Po pierwsze –
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mojego brandu. Po drugie – treści, jakie ja produkuję. Jeśli ja opiekuję się czyimiś
treściami na Twitterze, czyli retwittuję kogoś, odsyłam do kogoś na Twitterze, to tylko
i wyłącznie dlatego, że uważam, że te treści są na tyle interesujące, że sam chciałbym je
napisać. Odsyłam tylko do tego, co mnie na tyle interesuje, że chętnie postawiłbym
swoje nazwisko pod takim tekstem. Oczywiście daję także linki do moich tekstów
i czasem podaję wiadomości z ostatniej chwili. Jeśli wiem, że danym tematem się nie
zajmę w dwóch zdaniach, to daję tylko headline, zajawkę. Na Twitterze mam
rzeczywiście przemyślaną strategię działania”875.
Podobnie swoją strategię tłumaczy Wojtek Krzyżaniak: „Staram się o wszystkich
swoich tekstach i swoich przemyśleniach informować na Facebooku i na Twitterze.
Staram się też, żeby przy różnych moich tekstach było napisane, gdzie mnie można
posłuchać w radiu, gdzie zobaczyć w telewizji. O to dbam bardzo i jeśli sam człowiek
o to nie zadba, to nikt za niego tego nie zrobi. Ludzie podążają za swoimi ulubionymi
autorami. Bardzo mało jest autorów, którzy są związani tylko z jednym miejscem”876.
Krzyżaniak dodaje także swoje przemyślenia na temat działalności blogerskiej
dziennikarzy: „W prowadzeniu bloga kluczowe są dwie kwestie. Pierwsza –
monetyzacja, druga – opóźniona monetyzacja. Istotne jest wytworzenie głodu na siebie,
zainteresowanie swoją osobą, żeby cię zapraszali do różnych programów radiowych
i telewizyjnych w charakterze gościa, eksperta itp. Dopiero wtedy się monetyzujesz,
a tutaj robisz zamieszanie wokół siebie. Wszystko się sprowadza w dużej mierze do
tego monetyzowania, bo pamiętajmy, że dziennikarze z tego żyją. I ja tu nie mam
żadnej pretensji, mówiąc o monetyzowaniu”877.
Piotr Stasiak podsumowuje: „No, tak, po jakimś czasie się okazuje, że dobrymi,
znanymi dziennikarzami, a takich chcą zatrudniać media, są tylko ludzie, którzy mają tą
aktywność społecznościową dobrze ogarniętą. Jak pani popatrzy, jak to się robi
w Stanach, to tam szczególnie serwisy technologiczne już nie działają inaczej. Jeżeli
pani wyszukuje w Googlach jakieś teksty technologiczne, tam zawsze jest autorship
wskazany, jest zdjęcie autora i jego krótkie bio wrzucone”878.
Swoimi przemyśleniami w kwestii budowania marki własnej przez dziennikarzy
podzielił się także Wojciech Szacki: „Są dziennikarze, którzy mają mocną pozycję na
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rynku mediów i są zapraszani do różnych programów telewizyjnych typu Loża prasowa
i innych jako eksperci. Jeśli taki dziennikarz by się dobrze zakręcił, to mógłby przez
cały tydzień zajmować się nie pisaniem, tylko chodzić z jednego medium do drugiego,
pisać na Twitterze i Facebooku, wrzucić teksty na bloga i odnosilibyśmy wrażenie jego
nieustannej obecności. Niestety przez ten czas nie ma szans napisać coś dla swojej
redakcji”879.

8.4.7.3. Negatywne skutki umacniania marki własnej przez dziennikarzy
Dziennikarze wspominają także o negatywnych aspektach mocnych marek
dziennikarskich dla samych firm medialnych. Jest to przede wszystkim „przepłacanie”
znanych dziennikarzy. Drugi problem wynika z migracji dziennikarzy między
redakcjami, bo wraz z nimi odchodzą z danego tytułu wierni czytelnicy, słuchacze czy
widzowie. Najbardziej znanym przykładem tego typu transferu ostatnich miesięcy jest
Michał Pol, który z Agory przeszedł do Ringer Axel Springer a z nim kilkanaście
tysięcy jego „followersów” na Twitterze, Facebooku i blogu.
Kwestię tę podjął w rozmowie Vadimem Makarenko: „Gwiazdy, które dzisiaj są
gwiazdami dziennikarstwa, zarabiają nieproporcjonalnie więcej, niż zarabiały
w czasach, gdy były gwiazdami w bardziej licznych redakcjach, ale w mniejszej liczbie
mediów. Kiedyś, po prostu w tym zawodzie była mniejsza konkurencja”. Makarenko
tłumaczy także mechanizmy związane z ryzykiem posiadania mocnych marek
dziennikarskich: „Pracownicy danego medium korzystają w oczywisty sposób z marki
tego medium, zakładając profile na Facebookach, Twitterach i innych mediach
społecznościowych, gdyż mają wsparcie promocyjne z tego medium, bo codziennie się
pojawiają na ekranach, w gazetach, w radiach. Mają ten feed twitterowy dużo bardziej
popularny niż reszta ludzi z ulicy. I teraz, w momencie gdy zmieniamy pracę, gdzie ten
feed idzie?”880.
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8.4.8. Zmiana medialnej nomenklatury − sprzedawanie zamiast
informowania
Ostatnim trendem, jaki trzeba poruszyć w tym rozdziale, ale z pewnością nie
najmniej ważnym, jest zmiana nomenklatury w mediach, gdzie „sprzedawanie” zstępuje
powoli „informowanie”.
Wypowiadała się o tym Jacek Żakowski: „Myślę, że bardzo poważną rzeczą, którą
nie wszyscy koledzy odczuwają, jest inwazja kultury korporacyjnej w mediach. To jest
ostatnie 10, 12 lat. Logika produktowa bierze górę nad tworzeniem mediów
z wszystkimi tego skutkami. W naszej redakcji bardzo tego pilnuję, żeby koledzy nie
ingerowali w tekst bez mojej wiedzy. Ale to już jest ekstrawagancja. Jak mówimy
o produkcie, to już nie ma autora, jest pracownik, który pracuje przy taśmie.
Dziennikarz jest jakimś kolejnym ogniwem taśmy produkcyjnej. Wydaje mi się, że to
jest ogromne wyzwanie dla dziennikarstwa, ponieważ to powoduje mechanizm
zwolnienia z odpowiedzialności. Ludzie zaczynają myśleć: «Napiszę cokolwiek, bo
i tak mi zmienią, zepsują». Ja słyszę często coś takiego, nawet to od starszych kolegów.
Zanik takiej odpowiedzialności merytorycznej. To jest też konsekwencja znikania
specjalizacji dziennikarskich. Myślenie w stylu − „dziś rzucimy cię na kulturę, jutro na
rolnictwo”. Ale to nie jest tylko medialna specjalność. Widać to też w polityce –
Zdrojewski miał być ministrem obrony, a został ministrem kultury. Mamy kult
niekompetencji krążący w całej kulturze”881.
Podobną obserwacją podzielił się Vadim Makarenko: „Więc naszym zadaniem
przestaje być informowanie czy analizowanie, a staje się sprzedawanie. Jeśli ktoś
zawodowo zajmuje się «sprzedawaniem» np. TV guide’ów, to on nie może odmówić,
bo tam jest etatowym pracownikiem i jego zadaniem jest pisanie tekstów o gwiazdach.
I on pisze. On nie może powiedzieć «nie». Ja nie napiszę o Cate Blanchett, bo nie
napiszę”882.
Podsumowanie
Jeśli chodzi o zmiany w trendach medialnych, widzimy w jak wielkim zakresie
następują przeobrażenia na rynku medialnym pod wpływem zjawiska konwergencji.
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Począwszy od zmian zainteresowań odbiorców ery nowych mediów, przez modę na
aktywizację audytorium medialnego oraz ilościowy rozwój mediów, po zmianę
nomenklatury używanej w środowisku medialnym. Bardzo ważnymi czynnikami
zmieniającymi dzisiejsze media jest inwazja PR i reklamodawców oraz umasowienie
mediów i ich tabloidyzacja, ponieważ to efekty tych zjawisk najbardziej wpływają na
odbiorców i ich postrzeganie świata. To one też powodują, że media zapominają
o swoim dwoistym charakterze, który zobowiązuje je nie tylko do zarabiania pieniędzy,
lecz także do ponoszenia odpowiedzialności społecznej za przekazywane treści.
Natomiast problem zamiany ról w mediach tradycyjnych, który dokonał się w związku
z dynamicznym rozwojem nowych mediów, wymaga od tych pierwszych szukania
i rozwijania nowych modeli biznesowych − co akurat może być korzystne dla nas
odbiorców.

8.5. Ewolucja usług medialnych
Ewolucja usług medialnych jest jednym z kluczowych wyznaczników poziomu
rozwoju procesów konwergencyjnych. Jak wynika z obserwacji przeprowadzonych
podczas niniejszego badania, sytuacja w Polsce jest średnio zaawansowana. Są firmy
medialne, które zdecydowały się na daleko idące zmiany w zakresie wielokanałowej
dystrybucji

na

licznych

poziomach

i urządzeniach,

wykorzystując

najnowsze

technologie przesyłania danych. Natomiast są także wydawnictwa, które są mocno
przywiązane do tradycyjnych form usług medialnych (takich jak druk) i z oporem
wchodzą na rynek mediów elektronicznych (wydania cyfrowe, mutacje cyfrowe, media
społecznościowe, portale poświęcone danemu tytułowi). Nie bez znaczenia jest też
proces cyfryzacji mediów tradycyjnych, takich jak radio i telewizja, który w Polsce
dopiero zmienia polski rynek medialny. W dniu 23 lipca 2013 r. zakończył się ostatni
etap cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce, natomiast proces cyfryzacji radiofonii
został rozpoczęty przez Polskie Radio 1 października 2013 r.

8.5.1. Wielokanałowa dystrybucja − dylematy i problemy
Kluczowa dla zagadnienia rozwoju usług medialnych jest kwestia wielokanałowej
dystrybucji. Rozwój w tym obszarze na przestrzeni ostatnich 5 lat pokazuje, jak bardzo
aktualny jest to temat − powstanie wydań elektronicznych, mutacji cyfrowych, wydań
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na Kindle i urządzenia z systemem Android oraz Windows, platformy VOD czy też
radio internetowe. Im koncern medialny ma więcej mediów w swoim portfolio, tym
szerzej może multiplikować treści wytworzone przez pracujących dla niego
dziennikarzy. W poniższym podrozdziale przywołane zostaną wypowiedzi dziennikarzy
opisujące praktyczne aspekty wielokanałowej dystrybucji na polskim rynku medialnym.
Na początku warto zacytować Bartosza Węglarczyka, który o procesie dystrybucji
mówi następująco: „U nas w wydawnictwie produkty powstają w taki sposób, żeby
można je było dystrybuować każdym możliwym kanałem. Proszę pamiętać, że bez
przerwy powstają nowe sposoby przekazywania treści odbiorcom. Nie mamy pojęcia,
co będzie za 5 lat. Istotne jest, żeby produkty medialne były tworzone na tyle
uniwersalnie, żeby je można było dystrybuować w każdym kanale − współczesnym
i przyszłym”883.

8.5.1.1. Wielokanałowa dystrybucja − prasa
Większość wydawnictw w Polsce nie ogranicza się jedynie do wydawania prasy
w formie drukowanej, najczęściej tworzone są równolegle wydania elektroniczne
i mutacje cyfrowe. Kiedy w skład koncernu medialnego oprócz prasy wchodzi radio lub
portal internetowy, jak w przypadku wydawnictw Bauer, Ringer Axel Springer czy
Agora, to te treści w naturalny sposób się przeplatają i często są dystrybuowane
równolegle we wszystkich tych mediach. W przypadku wydawnictw prasowych
kluczowe znaczenie ma strategia dotycząca dystrybucji treści, które są umieszczone
jako treści płatne − chodzi bowiem o uniknięcie sytuacji kanibalizacji treści płatnych
przez darmowe. Bardzo istotna jest także kwestia cross-promocji we wszystkich
mediach należących do koncernu oraz umiejętne używanie do tego celu mediów
społecznościowych.
O praktykach Wydawnictwa Gremi Business Communication mówił Cezary
Szymanek: „W wydawnictwie Gremi dominują dwa kanały dystrybucji. Pierwszy
podstawowy to tradycyjny kanał dystrybucji czyli gazeta, druk, papier − jakkolwiek by
to nazywać. I drugi kanał dystrybucji, to jest to internet. Począwszy od strony
internetowej, poprzez dystrybucję tzw. e-wydań gazety, czy to poprzez stronę
internetową, czy też przez aplikacje mobilne, a skończywszy na aplikacjach mobilnych
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dedykowanych do poszczególnych serwisów. To wszystko się zawiera w wirtualnej
dystrybucji, wirtualnym kanale dystrybucji treści”884.
Wojciech Szacki mówił natomiast o przypadku tygodnika „Polityka”: „(…) jest
profil «Polityki» na Twitterze, który śledzi kilkanaście tysięcy ludzi. Jest profil na
Facebooku, który też ma kilkanaście tysięcy, tam się wstawia fragmenty albo spis treści,
okładkę, fragmenty artykułów, czasem całe artykuły, komentarze. Jest współpraca
z radiem Tok FM, które należy częściowo do Polityki. Radio Tok FM z kolei ma
również współwłaściciela Agorę, który ma gazeta.pl, więc jeśli jest dyskusja w radiu
Tok FM z udziałem kogoś z «Polityki», to później na portalu Gazeta.pl jest zajawka, że
była dyskusja i są jakieś najciekawsze głosy podane. Można też obejrzeć fragment
nagrania z radia”885.
Marcin Gadziński z wydawnictwa Agora opowiadał o strategii względem
dystrybucji treści sportowych: „Staramy się, żeby wszystkie treści sportowe powstające
w Agorze powstawały pod brandem Sport.pl. Sprowadza się to do tego, że jeżeli
użytkownik wejdzie na Wyborcza.pl czy Gazeta.pl i szuka treści sportowych to trafia na
Sport.pl. Są oczywiście strony o tematyce sportowej w gazecie drukowanej, tj.
codzienne strony w «Gazecie Wyborczej», jest dodatek w poniedziałek, który się w tej
chwili nazywa Sport.pl extra. Natomiast jeśli chodzi o serwis Sport.pl to ma on swoją
wersję mobilną, taką normalnie przeglądarkową, Msport.pl i to jest serwis, który
w zeszłym roku uruchomiliśmy. Cały serwis Sport.pl ma 70−80 milionów odsłon
miesięcznie. Z tych 80 milionów, wersja mobilna Msport.pl ma między 15 a 20
milionów odsłon miesięcznie. Czyli ok. 20−25% wszystkich odsłon naszego serwisu
sportowego odbywa się już przez telefony komórkowe. Strasznie jest to dla mnie
ciekawe i fascynujące. Ta zależność jeśli chodzi o udział odsłon mobilnych stała się
zalążkiem wielu koncepcji, które uruchomiliśmy w ostatnim czasie, jak się okazało
z dużym sukcesem. Stwierdziliśmy, że warto wykorzystać jakoś tą miesięczną relację
tych odsłon mobilnych, która wynosi ok. 20%. Zobaczyliśmy, że ci ludzie rzeczywiście
coraz bardziej korzystają z komórki. Jak jest duży mecz lub jakieś inne wydarzenie
sportowe, to przez 2−3 godziny wokół tego meczu ok. 30−40%, a w niektórych
wypadkach 50% wszystkich odsłon całego Sport.pl to odsłony mobilne przez telefon.
Co to oznacza − że jeżeli byśmy nie mieli tego produktu na komórkę, to byśmy byli
odcięci od tego mobilnego ruchu, tak? To też oznacza, że jeśli sponsor chce kupić na
884
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Sport.pl dotarcie do swojej grupy docelowej, to powinien wykupić też tę usługę na
komórkach”886.
Kontynuując temat wykorzystania aplikacji mobilnych, Marcin Gadziński
opowiedział o powstaniu i potencjale aplikacji Sport.pl live: „Obserwując te zależności
zbudowaliśmy aplikację Sport.pl live, która się opiera na obsłudze wydarzenia «na
żywo», czyli wtedy, kiedy jest największy ruch na telefonie. Pomyśleliśmy, że zrobimy
produkt, który jest stargetowany na ludzi korzystających z telefonu komórkowego
w trakcie dużych wydarzeń sportowych. No i to jest megasukces. Pierwszą wersję
aplikacji Sport.pl live uruchomiliśmy w grudniu 2012 na Androida, potem na smartfony
z systemem Apple i w czerwcu 2013 na telefony z systemem Windows. I mamy w tej
chwili jakieś 330 tysięcy ściągnięć. W ciągu pół roku zamietliśmy ten rynek aplikacji
sportowych − to jest megasatysfakcja. Zawsze, jak stworzysz jakiś produkt cyfrowy,
którego potem słupki z miesiąca na miesiąc rosną i który się niesłychanie przyjął wśród
ludzi, to to jest niebywałe uczucie. To jest bardzo aktywna platforma. Nam bardzo
z tym jest do twarzy. To jest taki nośnik, który staramy się wykorzystać marketingowo,
bo to jest meganowoczesne. Jedyny duży problem to jest brak modelu biznesowego.
Jest jakaś alternatywa w postaci zamknięcia tego w płatnych treściach, ale nie za bardzo
w to wierzę. I tu mamy taki problem, że mamy dobry produkt, mamy bardzo dobry
produkt, mamy ludzi, którzy go zaakceptowali − wszystko jest właściwie oprócz
pieniędzy z tego”887.
Katarzyna Madey opisywała natomiast przepływ treści między tv guide’ami
a Interią w ramach wydawnictwa Bauer: „Interia i wydawnictwo Bauer ze sobą
współpracują w ramach grupy i nawzajem się promują. Interia publikuje nasze treści,
ale zawsze przy materiale zamieszcza logo i okładkę «Tele Tygodnia». Komunikujemy
się ze sobą, z których treści redakcyjnych mogą skorzystać i na jakich zasadach. Bo nie
wszyscy rozmówcy «Tele Tygodnia» wyrażają zgodę na to, żeby być w internecie. Nie
wszyscy rozmówcy chcą czytać komentarze i dawać się hejtować”888.
Natomiast Marta Kawczyńska z „Super Expressu” mówiła o współpracy między
wydawnictwem

Murator

a całym

koncernem

Zjednoczonych

Przedsiębiorstw

Rozrywkowych: „Był taki pomysł, żebyśmy współpracowali jeszcze z radiem, ale radio
się szybko z tego wycofało, ponieważ zarówno Eska, jak i Wawa stwierdziły, że mamy
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bardzo hardcorowe tematy i trochę nie po ich linii. Ale był taki pomysł, że my też
będziemy te nasze newsy im przekazywać. Wiadomo, że czasem jest tak, bo ja już się
parę razy z tym spotkałam, że dziewczyny z Wawy czy z Eski przychodzą i proszą
o komentarze do plotek, robią jakiś materiał i potrzebują wypowiedzi «eksperta od
plotek». Wiadomo też, że takim łącznikiem są akcje promocyjne, bo np. my jeszcze
mamy Polo TV. Więc wszystkie discopolowe koncerty, festiwale są promowane
w gazecie. Wiadomo również, że odbiorcą tych festiwali jest czytelnik «Super
Expressu»”889.
Piotr Stasiak, zarządzający strategią cyfrową „Newsweek Polska”, wspomniał
o dylematach związanych z multiplikowanem treści w internecie: „Google w tej chwili
idzie w tym kierunku, że niespecjalnie premiuje treści powielane wielokroć. Czyli jeśli
jedną informację wytworzono w «Przeglądzie Sportowym», skopiujemy to do czterech
innych serwisów, to uzyskamy efekt odwrotny do zamierzonego. Lepiej skoncentrować
treść w jednym miejscu i dostać na nią dobre pozycjonowanie w Google, niż rozproszyć
ją na wszystkie inne serwisy i w efekcie one będą wzajemnie dla siebie
konkurencyjne”890.

8.5.1.2. Wielokanałowa dystrybucja − radio
W przypadku radia treści najczęściej są rozszerzane na stronie internetowej radia,
która jest traktowana jako przedłużenie audycji, lub na portalach społecznościowych.
Kamil Dąbrowa mówił o praktycznym wykorzystaniu nowych mediów przez Polskie
Radio: „Odwołam się do przykładu z Euro 2012. Na dzień przed pierwszym meczem
Polska−Grecja Tomek Zimoch nagrywa wywiad z trenerem reprezentacji Polski −
Franciszkiem Smudą. Momentalnie na kolegium zapada decyzja, że nie będziemy tego
wywiadu emitowali wyłącznie o godzinie 22:30 w Kronice sportowej, bo to jest news.
Zapowiedź od razu dajemy na Twittera, dajemy na Facebooka, dajemy na naszą stronę
internetową, a potem bardzo szybko fragmenty tego wywiadu również mają swoje
odbicie w innych kanałach dystrybucji”891.
Natomiast Kamila Ryciak mówi o wielokanałowej dystrybucji stosowanej przez
Radio Eska: „Opowiem ci o wielokanałowej dystrybucji na przykładzie ostatniej gali
889
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Eska Music Award, bo to jest świetny przykład, jak się wszystkie media gdzieś tam
przenikają. Gala była transmitowana w radiu, oprócz tego była w telewizyjnej Jedynce
(która była partnerem tego wydarzenia), był także live streaming w internecie, a na
Facebooku pojawiał się bardzo ekskluzywny kontent, którego nigdzie indziej nie można
było dostać. Dodatkowo były materiały poświęcone EMA na stronach internetowych.
Każde medium de facto niby mówiło dokładnie to samo, ale w każdym było coś
zupełnie nowego, ekskluzywnego892.

8.5.1.3. Wielokanałowa dystrybucja − telewizja
Stacje telewizyjne oprócz multiplikowania treści na kanałach tematycznych
korzystają ze specjalnie w tym celu zbudowanych portalach VOD oraz stron
internetowych.

Poza

tym

w bardzo

szerokim

zakresie

wykorzystują

portale

społecznościowe. Jarosław Gugała mówił o problemie kanibalizacji treści, w związku
z wielokanałową dystrybucją: „Wydarzenia są emitowane równolegle na antenie Polsatu
i Polsat News oraz na kanale Polsat Biznes. Trzy kanały równolegle je emitują. Kilka
lat temu TVN w podobny wielokanałowy sposób nadawał Fakty, ale z tego
zrezygnowano ze względu na problem kanibalizacji. Widzowie dzielą się na trzy różne
kanały i wtedy ta oglądalność na głównym kanale, który jest najwyżej wyceniany
z reklamowego punktu widzenia, jest nieco mniejsza. My rozwiązaliśmy problem
kanibalizacji w sposób księgowy oraz techniczny i utrzymujemy ten rodzaj dystrybucji
treści”893.
Marek Kacprzak dodaje: „Polsat News nie ma newsowej strony internetowej jest
tylko wizerunkowa. To wynika z polityki stacji. Treści informacyjne są dystrybuowane
przez telewizję i sieci Plus.pl. Natomiast treści filmowe przez Iplę. I to jest
konsekwencja. Wynika to z obawy przed kanibalizacją. Jak już coś istnieje, to bez sensu
byłoby robić sobie samemu konkurencję894.
Natomiast Witold Tabaka i Marta Kielczyk przedstawiali politykę TVP
dotyczącą dystrybucji treści. Tabaka mówił: „Coś się wydarzy i to natychmiast jest na
Facebooku, nawet w oderwaniu od tego, czy się tym zajmowaliśmy przez cały dzień.
Jest godzina 20 i jest od razu wrzucone, mimo że Panorama już była, o godzinie 18.
Możemy ewentualnie zapowiedzieć, że taki materiał pojawi się w Panoramie dnia
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następnego. Niektóre materiały w całości – opis i wideo – również trafiają na
Facebooka”895.
Marta Kielczyk natomiast dodała: „U nas jest taki system, że najciekawsze
materiały z Panoramy i cała Panorama jest na naszej stronie internetowej. Materiały
i zapowiedzi są wrzucane na Facebooka przez reporterów, którzy mają danego dnia
dyżur. To jest za każdym razem kwestia indywidualnej inicjatywy, nie redakcji. To jest
kwestia ludzi, którzy chcą jakieś kulisy swojej pracy pokazywać i pamiętają o tym, żeby
wrzucić to do mediów społecznościowych”896.
Sławomir Siezieniewski spojrzał na kwestię dystrybucji pod kątem ograniczeń
zawartych w ustawie o radiofonii i telewizji (która, jak wspomniano w rozdziale drugim
niniejszej pracy, ma 20 lat i znacząco odbiega od praktyk rynkowych): „Generalnie
w ośrodkach regionalnych Telewizji Polskiej taka multiplikacja treści jest ogromnym
problemem. Jest to wynikiem tego, że jesteśmy częścią wielkiego konglomeratu, który
nazywa się Telewizja Polska, który dosyć lekką ręką traktuje wszystko to, co związane
jest z internetem czy z innymi formami przekazu niż tradycyjny, telewizyjny. To po
prostu wynika z ustawy, która nakazuje nam dbać o telewizję, a nie o pozostałe formy
dystrybucji”897.
Jak wspomniano wcześniej, poważnym dylematem dla ludzi mediów jest kwestia
treści płatnych w internecie. Jest to problem samych wydawców, ale i dziennikarzy,
którzy promują swoje teksty na portalach i w mediach społecznościowych. Kwestią
sporną wśród samych autorów jest oznaczanie o zastosowaniu „paywalla” przy
promocji danego tekstu. Część dziennikarzy przyznaje, że promując swoje teksty na
portalach społecznościowych, dodają ostrzeżenie, że ten tekst jest płatny.
Natomiast Piotr Stasiak uważa, że jest to deprecjonowanie pracy dziennikarzy.
Jego argumentacja jest następująca: „(…) ja mam straszną alergię na powiedzenie
«uwaga, treść za paywallem». Uważam, że sami umniejszamy w ten sposób wartość
swej pracy. (…) Nigdy w życiu nie widziałem reżysera, który by wrzucił na Facebooka
informację: «Dzisiaj miał premierę mój najnowszy film. Idźcie do kina zobaczcie. To
moje największe dzieło. Ale uwaga, trzeba zapłacić za bilet w kasie». (…) Dlaczego
Szczepan Twardoch wrzucający swoje informacje o tym, że wydał nową książkę, nie
pisze: «uwaga, kupując tę książkę, musisz za nią zapłacić»? I w ten sposób każdy
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dziennikarz deprecjonuje swoją pracę. Znaczy, mówi, że «to właściwie powinno być
darmowe, ale na skutek fanaberii wydawcy to akurat jest płatne». To jest nieprawda.
Jeszcze raz powtórzę − uważam, że to jest deprecjonowanie naszej pracy”898.

8.5.2. Dylematy związane z wielokanałową dystrybucją, czyli szukanie
optymalnych modeli biznesowych mediów
Jak już wspomniano, dużym dylematem wydawców prasowych jest wypracowanie
optymalnych modeli biznesowych w związku z problemem, o którym mówiło wielu
dziennikarzy: „papier się nie sprzedaje, a internet nie zarabia na siebie”. O tych
rozterkach zarządzających menedżerów dziennikarze najchętniej mówią off the record.
Jeden z nich mówi wprost: „(…) powiem tylko, że to jak bardzo wydawcy inwestują
w wydania cyfrowe, jest wprost proporcjonalne z tym, jak dobrze się to wydanie
sprzedaje i ile pieniędzy generuje. Jeżeli np. miesięcznik cyfrowy «Wired Magazine»
w Stanach Zjednoczonych sprzedaje prawie połowę swego nakładu w formatach
cyfrowych, to wiadomo, że ten zespół przygotowujący wydanie na iPada jest ogromny
i oni tam mają animacje, jakieś przejazdy, cuda na kiju, to wszystko się rusza, kręci,
miesza. Tak, ale to jeszcze kwestia formatu magazynu, który jest o tych technologiach
nowoczesnych, a po drugie kwestia tego, jak dużo się sprzedaje na iPadzie. Jeżeli
wydawca sprzedaje parę procent swojej ogólnej sprzedaży przez te nośniki nowoczesne,
to wiadomo, że to będzie bardziej przypominało to, co jest w wydaniu klasycznym,
a nie będzie nie wiadomo jak rozszerzone i napuchnięte w stosunku do wydania
papierowego”.
Interesująca wydaje się tu strategia wydawnictwa Bauer, które dla swoich
magazynów i tv guide’ów nie tworzy wydań elektronicznych ani mutacji cyfrowych,
a strony internetowe albo się dopiero rozwijają, albo treści zasysa Interia. Zarówno
autorka pracy, jak i jej rozmówcy są zgodni, iż jest to przemyślania strategia wynikająca
z braku perspektyw na duży zarobek w stosunku do poniesionych nakładów ze względu
na grupę docelową. Jeden z dziennikarzy przyznał: „(…) magazynom pan Bóg trochę
więcej czasu dał na rozterki. I przychody im wolniej spadają. Mogę tysiąc powodów
podać. Natomiast to, że magazyny będą cyfrowe, to ja nie mam co do tego żadnej
wątpliwości. Sam już nie kupuję żadnych papierowych magazynów. Kiedyś zwykłem
kupować określoną liczbę magazynów, w tej chwili każdy z nich czytam na iPadzie.
898
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Więc, co do tego, że magazyny będą jakby szły w kierunku cyfry, nie mam absolutnie
żadnych wątpliwości. Czy one będą szły w taką stronę, jak bezpłatny internet, portal,
coś, to tego nie wiem. Tu mam poważne wątpliwości. Bo to są treści, które, po pierwsze
– produkowane są trochę większym kosztem”.
Strategię

wydawnictwa

Bauer

tak

skomentował

inny

rozmówca:

„Najprawdopodobniej została tam podjęta decyzja, że nie ma sensu inwestowanie
i stawianie portalu obok portalu, tzn. niech to wydawnictwo Bauer będzie
wydawnictwem produkującym treści, natomiast sposobem monetyzacji tych treści
w internecie zajmie się Interia, która się na tym lepiej zna”.
Wszyscy badani dziennikarze podkreślali, że wynika to m.in. ze specyfiki grupy
docelowej, dla której Bauer tworzy tygodniki takie jak np. „Bravo”, „Bravo Girl”,
„Bravo Sport”, „Twist”. Dobrze obrazuje to wypowiedź jednego z nich: „Proszę
pamiętać, że młodzi ludzie to są głównie użytkownicy systemów na Androidzie, a ci
ludzie są przyzwyczajeni masowo do tego, że tam jest wszystko za darmo. Nie ma
żadnego biznesu. Jeżeli pani porówna, ile przychodów ze sprzedaży generują iPady
i systemy Apple, a ile system Google i Android, to mówimy tutaj o układzie rzędu
tysięcy na setki, czyli to jest taka dysproporcja”. Dodają także: „Sens robienia pisma na
tablety jest tam, gdzie grupą docelową są menedżerowie, ludzie, którzy zarabiają i chcą
za treści zapłacić. I reklamodawca, który chce zapłacić za reklamy w takim miejscu”.
Vadim Makarenko opowiadał natomiast tym, że w konstruowaniu strategii
cyfrowej pisma zawsze warto wziąć pod uwagę zwyczaje czytelników: „Rozmawiałem
z Markiem Thompsonem, prezesem New York Times Company, który opowiadał mi,
jak oni badali zwyczaje związane z czytaniem gazet. Okazuje się, że w samolotach
ludzie wolą czytać gazety. Z prozaicznych powodów – ze względu na zasady lotnictwa
cywilnego. Gazety nikt nie zabrania czytać przy starcie. Natomiast w metrze i pociągu
ludzie nienawidzą gazet, ludzie czytają wszystko na tabletach i czytnikach. Więc ten
sam «The New York Times» w różnych kontekstach jest różnie czytany”899.

8.5.3. Media społecznościowe − źródło inspiracji, informacji, promocji
marki oraz kontaktu z odbiorcą
Wszyscy rozmówcy przyznają, że media społecznościowe to wielki dar czasów
konwergencji. Wykorzystywane są w przeróżny sposób − począwszy od tego, że są
899

Wywiad nr 2 z Vadimem Makarenką, s. 10, a. 111.

- 313 -

traktowane jako źródło informacji oraz inspiracji, przez możliwość kontaktu z odbiorcą,
po

budowanie

marki

własnej

danego

dziennikarza.

Z rozmów

z badanymi

dziennikarzami wynika, że Twitter jest raczej używany przez środowisko dziennikarzy
newsowych, politycznych i ewentualnie sportowych − natomiast Facebook jest na
wszystkie możliwe sposoby wykorzystywany przez branżę rozrywkową. Z blogów
korzysta zdecydowanie najmniej dziennikarzy. Większość rozmówców przyznała
również, że ich obecność na portalach społecznościowych to ich własna inicjatywa,
a nie z góry nałożony przez redakcję obowiązek.
Konrad Piasecki, podobnie jak większość badanych dziennikarzy, przyznaje, że
dużo zyskuje dzięki swojej obecności w mediach społecznościowych: „Ja na przykład
z racji obecności na Twitterze wyciągam znacznie więcej korzyści niż przykrości. (…)
Media społecznościowe przynoszą mi w 80% korzyści a tylko w 20% jakieś
niedogodności związane z kontaktem ze słuchaczami czy widzami”900.

8.5.3.1. Media społecznościowe źródłem informacji
Witold Tabaka, reporter „Panoramy”, przyznaje: „Bardzo często zdarza się, że
dzięki temu, że wiem, co kto pisze na Twitterze, łatwiej mi podjąć decyzję, jakie osoby
chciałbym w materiale. Wiem już, co powiedzą albo też jaki mają pogląd na jakąś
sprawę. I to mi też bardzo ułatwia pracę, żeby jakoś zbalansować te wypowiedzi
w materiale, żeby nie wszyscy byli za − albo nie wszyscy przeciw, tylko żeby pokazać
dwie strony medalu”901.
Podobne zdanie ma Łukasz Niewola z TVN CNBC: „Myślę, że najpopularniejszy
jest Twitter − i jeśli chodzi o newsowość, i pogląd na to, co się dzieje na świecie.
Mówiąc za siebie, ja z niego korzystam i − z tego, co widzę − korzysta znacząca
większość naszej redakcji. Korzystamy z Twittera jako źródła informacji − oczywiście
potem weryfikowalnego. Szczególnie z zagranicy, bo to tak najczęściej stosujemy
Twittera, że widzimy korespondentów w Egipcie czy w innym miejscu, gdzie coś się
dzieje − wrzucają zdjęcia, informacje i na przykład blogi. Często traktujemy to jako taki
przyczynek do dyskusji. Tekst na blogu traktujemy jako przyczynek do pogłębionej
rozmowy z jakimś profesorem czy z jakimś ekonomistą czy inwestorem giełdowym”902.
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8.5.3.2. Facebook i Twitter jako inspiracja
Producentka telewizyjna Kamila Ryciak traktuje blogi jako źródło inspiracji: „Ja
na przykład bardzo często wchodzę na Vimeo.com i szukam różnych inspiracji. Ludzie
mają w sobie tak niesamowite pokłady kreatywności − pod względem pomysłów
realizacyjnych albo plastyczności obrazu. Niejednokrotnie uczę się od nich tylu nowych
rzeczy, których nie jestem w stanie się nauczyć w sztywnych strukturach np.
TVN-u”903.

8.5.3.3. Portale − miejsce promocji dziennikarskiej marki
Część rozmówców przyznaje, że portale społecznościowe to przede wszystkim
promocja ich przekonań i własnej osoby.
Mówił o tym m.in. Vadim Makarenko: „Ja promuję swój brand i to wszystko.
Twitter w Polsce to jest środowisko ludzi o dużym ego, przede wszystkim. Sam tam
jestem [śmiech]”904.
Podobne zdanie ma Marta Kielczyk: „Jeszcze parę lat temu, zanim założyłam swój
profil na Facebooku, byłam wielkim przeciwnikiem portali społecznościowych.
Uważałam, że to jest bez sensu, żeby tak otwarcie o sobie opowiadać. Ale przyszedł
taki moment w moim życiu, że chciałam mieć prawo głosu. To się wiązało z jakimiś
zawodowymi przejściami. Nie chciałam z niego korzystać, ale chciałam je mieć.
Ponieważ informacja ma to do siebie, że wiele zależy od tego, kto ją przekazuje i jak.
I byłam w takiej sytuacji, że chciałam mieć to prawo. Nie chciałam mówić o jakichś
różnych zakulisowych sprawach, ale chciałam, żeby ci, którzy korzystają z tego
instrumentu w tym samym temacie, wiedzieli, że ja też takie prawo mam. (…) Na
Twitterze natomiast uwielbiam obserwować innych, bo dzięki temu jestem na czasie.
Uwielbiam sprawdzać, co się dzieje na Twitterze, przed dyżurami”905.

8.5.3.4. Kontakt z odbiorcami
Marek Kacprzak przyznaje, że dla niego portale społecznościowe to przede
wszystkim miejsce interakcji z widzami: „Ja mam swoje konto na Facebooku i na
903
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Twitterze i dość aktywnie z nich korzystam. Około godziny 14.00 wrzucam tematy,
którymi się będę zajmował wieczorem, i prowadzę dyskusję z widzami. Bardzo często
oddźwięk: «proszę zapytać o to» albo «proszę zapytać o tamto». Po programie są
reakcje zwrotne: «to było świetne» albo «dziękuję za zadane pytanie»” 906.
Podobne zdanie ma Konrad Piasecki: „Twitter jest bardzo użyteczny, jeśli chodzi
o udział dziennikarzy w komunikacji bezpośredniej ze słuchaczami czy użytkownikami
internetu. Moją działalność na Twitterze traktuję bardzo poważnie, jeśli chodzi
o publikowanie szybkich komentarzy dotyczących wydarzeń społecznych czy
politycznych”907.

8.5.3.5. Rola pracodawcy a udział dziennikarza w mediach
społecznościowych
Dziennikarze poruszyli też problem roli pracodawcy w stosunku do ich obecności
na portalach społecznościowych. Nieliczni pracodawcy niezbyt przychylnie patrzą na
taką aktywność bądź wręcz jej zakazują. Natomiast zdecydowana większość zachęca
swoich dziennikarzy do nawiązywania relacji z odbiorcami za pomocą tego typu
nowych mediów. Problemem jest jednak ograniczona kontrola nad komunikatami
wypuszczanymi przez Facebook czy Twitter. Niektóre redakcje, np. Agora, opracowały
przewodniki z wskazówkami dla swoich pracowników o tym, jak poruszać się
w mediach społecznościowych, co wolno, a co jest zakazane.
Zdanie Bartosza Węglarczyka na temat obecności dziennikarzy „Rzeczpospolitej”
w mediach społecznościowych jest następujące: „U nas w redakcji obecność na
Facebooku i Twitterze to jest własna inicjatywa dziennikarzy. Uważam, że jeżeli chodzi
o media społecznościowe, to się nikogo siłą nie da zmusić do obecności w nich. Jedyny
sposób, żeby dziennikarz zaistniał w mediach społecznościowych. to jest jego własna
wola”908.
Podobnego zdania jest Cezary Szymanek z tego samego wydawnictwa: „Jeśli
chodzi o obecność w mediach społecznościowych dziennikarzy z mojej redakcji, za
którą mogę się jak najbardziej wypowiadać, to ja takiego nakazu odgórnie
dziennikarzom swoim nie daję. To jest ich własna inicjatywa. Moja obecność na
906

Wywiad z Markiem Kacprzakiem, s. 5, a. 32.
Wywiad z Konradem Piaseckim, s. 3, a. 32.
908
Wywiad z Bartoszem Węglarczykiem, s. 4, a. 42.
907

- 316 -

Twitterze to również jest tylko i wyłącznie moja własna inicjatywa. Wynikającą z tego,
że po pierwsze, póki co, to jest to medium wartościowe, na dosyć dobrym poziomie
intelektualnym. Po drugie – jest to fajne forum wymiany informacji i dyskusji. Po
trzecie – bądźmy szczerzy, wykonuję taki, a nie inny zawód i obecność tam jest
pożądana, po prostu”909.
Jeden z dziennikarzy w rozmowie off the record podsumował zasady obowiązujące
w większości

redakcji

pod

względem

podziału

kompetencji

w mediach

społecznościowych: „Mój wydawca nie ma żadnych kompetencji w mediach
społecznościowych. Jeżeli on ich szuka, to szuka on ich u mnie. Wszyscy generalnie
błądzimy jak dzieci we mgle. W związku z tym, słuchanie wydawcy co do tego, że tego
czytelnika powinienem banować, a tego nie, uważam za aberrację. Bo to ja jestem
autorem. Bo widzi pani, cały kłopot polega na tym, że to moja marka jest frontem, gdy
ja jestem na Facebooku czy na Twitterze. Marka mojego wydawcy jest na drugiej linii,
ona jest, ja o niej nie zapominam, broń Boże”.
Dziennikarz zarysował także oczywiste zależności: „Sam w sobie jestem nikomu
nieznany. Co do tego jestem pogodzony z tym faktem. Tylko że gdy ja jestem na
Twitterze, to jestem przede wszystkim JA, potem moja redakcja. Gdy jestem na antenie
bądź podpisany pod wydrukowanym tekstem, to jest przede wszystkim moja redakcja,
a potem ja. Więc jeśli chodzi o media społecznościowe i moje profile na mediach
społecznościowych, to kontroluję sytuację JA, zasady ustalam JA i karty rozdaję JA. To
jest proste. To nie ma nic wspólnego z megalomanią, tylko taka jest mechanika tych
mediów. Oczywiście z perspektywy mojego pracodawcy − im większy jest strumień
twittów płynący z jego siedziby głównej, tym lepiej”.

8.5.3.6. Nadmiar mediów społecznościowych
Dziennikarze wspominają też o problemach z obsługą swoich profili na portalach
społecznościowych oraz natłoku informacji z tym związanych.
Marta Kielczyk wspominała: „Natomiast jeśli chodzi o Facebook, to ja przeszłam
przez moment rodzaj depresji związanej z niemożnością odpisania na wszystkie
komentarze. Krótko po tym, jak założyłam sobie profil na Facebooku, miałam urodziny
i wszyscy składali mi życzenia. Pierwszy raz przeszłam takie urodziny. To było
zupełnie nowe doświadczenie. Natomiast przyszedł bardzo szybko moment, że
909
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przestałam nadążać. Trzeba naprawdę nie mieć co robić w ciągu dnia, żeby na bieżąco
reagować na wszystkie wpisy. Ja zlikwidowałam wszystkie informacje mailowe,
ponieważ ginęły mi w miarę ważne informacje mailowe, na które czekałam, ponieważ
każdy komentarz przychodził mailem i szybko miałam zapchaną skrzynkę. Najgorsze
były sytuacje, kiedy ja chciałam już tak z ciekawości usiąść do Facebooka i pobyć
z moimi widzami. I przychodzi wiadomość. Nie zdążę jej kończyć czytać, przychodzi
następna, następna i następna. I ktoś zaczyna mieć pretensje, że nie odpisuję. A tych
wiadomości jest otwartych 20. I ja w końcu zaczęłam je zamykać, bo mnie to
doprowadza do jakiegoś obłędu. To oczekiwanie, że jestem tylko ja i ten drugi
rozmówca, strasznie mnie dołowało po prostu. Zaczęło mnie wpędzać w jakąś depresję,
że ja nie nadążam, że ja nie daję rady”910.
O syndromie nadmiaru treści mówił też Paweł Truszczyński: „Też założyłem sobie
konto na Twitterze i klikałem na kolejne profile osób, które chciałbym śledzić na tym
Twitterze. W pewnym momencie zrobiło mi się ich 50 i pomyślałem, że musiałbym
cały czas siedzieć i gapić się w tego Twittera. Ja nie mam czasu tego czytać! Jakbym
zaczął się wgłębiać w te posty, tobym już w życiu nic innego nie przeczytał i – nie
wiem – nie wyszedłbym z psem, gdybym go miał, bo cały czas musiałbym śledzić te
wszystkie «twitty»”911.

8.5.4. Cyfryzacja a rozwój usług medialnych
Ostatnim wątkiem, jaki trzeba podjąć w części dotyczącej usług medialnych, jest
cyfryzacja telewizji i radiofonii. Natomiast ze względu na to, że jest to temat, który
w Polsce dopiero się rozwija (w lipcu 2013 r. zakończono cyfryzację telewizji i powstał
pierwszy multipleks telewizyjny, natomiast w październiku 2013 r. Polskie Radio
rozpoczęło proces cyfryzacji swoich kanałów), rozmówcy prawie nie podejmowali tego
wątku.
Jednym z nielicznych dziennikarzy, który wspomniał o potencjale cyfrowej
radiofonii w kontekście usług medialnych i związanej z tym dystrybucji, był Kamil
Dąbrowa, dyrektor Programu Pierwszego Polskiego Radia. Jego stanowisko jest
następujące: „Kolejnym kanałem dystrybucji będzie radio cyfrowe. Powstanie około
10 dodatkowych programów, w których będą pojawiały się treści według uznania
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naszego i naszych słuchaczy. Przykład − na naszej antenie jest muzyka przedwojenna,
którą prezentują najstarsi żyjący dziennikarze w Polskim Radiu, czyli pani Żelechowska
i pan Zagozda. To jest dla mnie faktycznie dylemat związany z wizerunkiem Jedynki,
bo ja nie mogę tego dawać o piętnastej czy szesnastej, bo to jest antena skierowana do
ludzi 40+. Stare trzeszczące płyty teraz są gdzieś w środku nocy, ale ci ludzie mogą
mieć za chwilę swój kanał. Powstanie Radio Retro, gdzie ludzie, którzy chcą słuchać
przedwojennych piosenek, będą ich mogli słuchać w ciągu dnia. Czyli, to co jest
u mnie, tylko w jakimś minimalnym wymiarze na antenie Jedynki, tam będzie mogło
być dystrybuowane w szerszym zakresie. Gdybym ja grał przedwojenne piosenki od
rana do popołudnia, to może sobie pani wyobrazić, jaki byłby wizerunek Jedynki i kto
by jej słuchał”912.

Podsumowanie
Jeśli więc chodzi o rozwój usług medialnych na polskim rynku, to można śmiało
stwierdzić, że w ostatnich latach nastąpił rozkwit w tym segmencie medialnym.
Ewolucja ta nastąpiła w zakresie wielokanałowej dystrybucji, cyfryzacji telewizji
i radiofonii oraz za sprawą mediów społecznościowych. W obszarze dystrybucji
najwięcej zmian zaszło na rynku prasowym, gdzie czytelnicy mogą wybierać w formach
usług prasowych począwszy od „zwykłych” wydań elektronicznych, po mutacje
cyfrowe (wzbogacone o galerie zdjęć, materiały audio i video) dostępne na dowolnych
urządzeniach

mobilnych,

po

aplikacje

mobilne

wysyłające

spersonalizowane

komunikaty takie jak gazeta.pl/live. Radio i telewizja bardzo rozbudowały swoje usługi
− tak w zakresie treści, jak i materiałów audio i video (VOD) w na stronach
internetowych oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter oraz YouTube).
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Rozdział 9. Konwergencja a przyszłość mediów i ludzi
mediów
9.1. Przyszłość zawodu dziennikarskiego
Podczas

rozmów

z dziennikarzami

i próbie

nakreślenia

obszaru

ewolucji

w zawodzie dziennikarskim wydawało się, że naturalną konsekwencją zakończenia
badania będą pytania o przyszłość − zarówno zawodu dziennikarskiego, jak i samych
mediów. Dziennikarze bez problemu wskazywali kierunki ewolucji zawodu oraz
przykłady projektów „postmedialnych”, które są następstwem szukania przez media
nowych modeli biznesowych w erze konwergencji.

9.1.1. Kierunki zmian w zawodzie dziennikarskim
Na początku zostaną przedstawione trzy ogólne kierunki zmian, które badani
dziennikarze wskazali

rozmówcy ich osobistych doświadczeń, a także obserwacji

zmian w środowisku medialnym. Trendy te to: brak tzw. dużych nazwisk
dziennikarskich, rozrastająca i zyskująca na znaczeniu grupa media workerów oraz
zmniejszająca się liczebność dziennikarzy jako grupy zawodowej.

9.1.1.1. Brak tuzów dziennikarstwa
O zanikaniu „dużych nazwisk” dziennikarskich mówił Grzegorz Miecugow. Jego
zdaniem jest to konsekwencja ilościowego rozwoju mediów oraz erozji masowego
audytorium. Przedstawiał to następująco: „Moim zdaniem, dziennikarzy, jakim jest
Jacek Żakowski, który właśnie może wystąpić i w telewizji, i w radiu, i potrafi napisać,
i przeprowadzić bardzo dobry wywiad, w różnych językach − takich dziennikarzy
będzie coraz mniej. Myślę, że w przyszłości w dziennikarstwie nie będzie dużych
nazwisk. Dzieje się tak przez «rozsypanie» się mediów. Jak ja zaczynałem pracę w roku
87 w Trójce, to byłem tam słuchany przez wszystkich. Ludzi z mojego pokolenia
i troszkę starszych, i troszkę młodszych. Potem w 92 r. przeszedłem do telewizji
i pracowałem w «Wiadomościach», w których również nie miałem żadnej konkurencji.
W «Wiadomościach» oglądali mnie wszyscy. Taka sytuacja się już nie powtórzy. I to
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nie dlatego, że nie będzie takiej indywidualności. Ja trafiłem na taki czas, że nie było
konkurencji i prawem kaduka wszyscy mnie oglądali. Dzisiaj jesteśmy raczej na etapie
dziennikarzy specjalistycznych, tzn. specjalistów od zaciekawiania”913. Miecugow
kontynuuje argumentację: „Dziennikarstwo będzie się marginalizowało. Nie będzie
tuzów dziennikarstwa. Będzie mnóstwo niszowych miejsc, gdzie dziennikarze będą się
starali realizować. Dziennikarze będą się zbierali w takich niszowych miejscach, jak np.
kanały biznesowe, gdzie będą same wywiady”914.

9.1.1.2. Struktura pracy w mediach w przyszłości − wzrost znaczenia grupy
media workerów
Jak już wcześniej wspomniano, jednym z nielicznych orędowników wzrostu
znaczenia media workerów jest Marcin Gadziński z Agory. Jego zdaniem struktura
pracy w mediach w niedalekiej przyszłości będzie wyglądała następująco:
− gwiazdy multimedialne (brandy);
− digital ninjas (najwybitniejsi media workerzy);
− media workerzy i dziennikarze;
− media managerowie (professionals)915.
Gadziński o nowej strukturze pracy w mediach mówi tak: „Z mojej perspektywy
dzisiaj środowisko dziennikarsko-medialne dzieli się na 2 zasadnicze grupy.
Dziennikarzy tradycyjnych, którzy spełniają wiele kryteriów definicji starego
dziennikarstwa, m.in. zajmują się zbieraniem informacji, sprawdzaniem i ich publikacją.
Druga grupa to media workerzy, którzy zajmują się wytwarzaniem treści głównie do
różnych serwisów cyfrowych. Ta druga grupa jest dużo szersza od tej grupy
dziennikarskiej. Jest to grupa, która się poszerza, bo tych mediów jest coraz więcej,
więc tych ludzi jest coraz więcej. I to jest dzisiaj. To co ja widzę w przyszłości to jest
wyłanianie nowych podgrup z grupy dziennikarskiej. Wyłanianie się kolejnych
multimedialnych brandów dziennikarskich, jak np. Michał Pol. Będzie ich przybywało.
(…) Potem z tej grupy media workerów będzie powstawała podgrupa ludzi, którzy będą
się bardzo profesjonalizowali też w kierunku takiego multimedialnego brandu. Oni nie
913

Wywiad z Grzegorzem Miecugowem, s. 7, a. 23.
Ibidem, s. 12, a. 51.
915
Prezentacja Marcina Gadzińskiego z Social Media Day Poland pt. Dziennikarz vs media worker,
http://issuu.com/publicon/docs/m.gadzinski [dostęp: 13.12.2013 r.].
914
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będą super talentami, nie będą takimi super gwiazdami, ale będą takimi digital ninjas.
Będą potrafili bardzo szybko i bardzo dużo robić. Z mojej perspektywy te dwie grupy
będą się do siebie zbliżały. I to będą ci lepsi, ci z większym talentem i ci z mniejszym
talentem, ale potrafiący bardzo wiele zrobić. I dla takich ludzi w mediach niezależnie od
zmian będzie dużo pracy. Oni będą mieli dobre zarobki, będą poszukiwani,
podkupywani. Natomiast dla ludzi jednostronnych, zamkniętych, czekających, aż media
niszowe coś im przyniosą, no to mam tylko jedno porównanie… bezrobotni poeci. Tak
wygląda przyszłość z mojej perspektywy”916.
Podobnego zdania jest Mariusz Gierszewski, który jednak liczy na to, że
dziennikarstwo tradycyjne przetrwa: „Grupa dziennikarzy tradycyjnych będzie malała,
a przeważać będą media workerzy. Mam nadzieję, że pozostaną małe enklawy starego
dziennikarstwa tradycyjnego. Część słuchaczy, widzów zapragnie kiedyś dostać tę treść
najwyższej jakości, a nie tylko powierzchowny bełkot. Mam nadzieję, że powstaną
płatne portale wykorzystujące nowoczesne technologie, które będą dostarczały
informacje pogłębione i poważniejsze. Mam taką nadzieję. Według mnie w niedalekiej
przyszłości będzie 70% takiej papki, a 30% takiego kontentu dla wyrafinowanych
odbiorców, którzy tego potrzebują”917.
Podobnego zdania jest dziennikarka prasowa Katarzyna Madey: „Mam jedno
przemyślenie − to jest w ogóle schyłek. Schyłek mediów drukowanych w Polsce. I ja
się zawsze nad tym zastanawiałam – kto zostanie? Wydaje mi się, że zostanie parę
dużych tytułów, więc mam nadzieję, że może jeszcze będzie to np. «Tele Tydzień», ale
to jest nadzieja. I w związku z tym schyłkiem przyszłość należeć będzie tylko do media
workerów. Bo to są ludzie bardzo elastyczni i oni mogą pracować i tu, i tam. Mogą
robić i to, i tamto. Są rzeczywiście bardzo wielofunkcyjni, i odnajdą się w tych realiach.
Jak nie w prasie drukowanej, to w portalach. Jak nie w portalach, to gdzieś tam
w telewizji. Tragiczna przyszłość czeka raczej konserwatywnych, prawdziwych
dziennikarzy, bo to nie są ludzie, tak mi się wydaje, którzy się odnajdą w portalach.
Jeżeli możemy jeszcze mówić o jakiejś takiej formie przetrwalnikowej tego zawodu, to
z takimi właśnie młodymi, bardzo elastycznymi ludźmi, którzy będą mogli robić
wszystko. Ja się zawsze śmieję, że wezmą telefon, zrobią zdjęcia na planie, podetkną
dyktafon. I materiał jest!”918.

916

Wywiad z Marcinem Gadzińskim, s. 15, a. 133.
Ibidem, s. 7, a. 62−64.
918
Wywiad z Katarzyną Madey, s. 9, a. 71.
917
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9.1.1.3. Mniejsza liczebność dziennikarzy jako grupy zawodowej
Wielu dziennikarzy, zarówno w oficjalnych rozmowach, jak i off the record
przyznaje, że na pewno liczebność dziennikarzy jako grupy zawodowej będzie malała.
Przyznał to m.in. Vadim Makarenko: „Organizacje medialne stają się niezdolne do
utrzymywania zespołów na taką skalę jak dotychczas. Jeżeli w tej gazecie pracuje około
500 osób, to pytanie jaka, jest przyszłość i granica minimalnej liczebności
zatrudnionych w spółce. Nie mogę podać Pani żadnej konkretnej liczby, ponieważ
przyszłość zależy od różnych zmiennych rynkowych. Czy 50 osób wystarczy, żeby
funkcjonowała ona sprawnie, czy może 5 osób wystarczy? Różne są modele
biznesowe”919.
Podobnych publicznych wypowiedzi jest mnóstwo. Mówią o tym m.in. Zbigniew
Benbenek − Prezes Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych, i Wiesław
Podkański − prezes Izby Wydawców Prasy. Benbenek przyznaje: „Rynek jest taki, że
trzeba obniżać koszty. Kiedyś w «Super Expressie» pracowało 750 osób, a tej chwili
150−200 osób i gazeta się rozwija”. Potwierdza to Podkański: „Nie znam wydawnictw,
w których by nie odbywała się restrukturyzacja. To jest element tego, co się dzieje na
rynku, i nie dotyczy to tylko mediów drukowanych”920.

9.1.2. Nowe typy dziennikarstwa
Dziennikarze

wspominali

także

o nowych

formach

dziennikarstwa

ery

konwergencji, które są rezultatem zmieniającej się rzeczywistości − wymagań
w stosunku do dziennikarza nałożonych przez odbiorców i pracodawcę.
Respondenci, wymieniając nowe typy dziennikarstwa, często zaznaczali, że sami
mają co do nich mieszane odczucia ze względu na niejednoznaczny etycznie charakter.

9.1.2.1. Dziennikarstwo hybrydowe
Jednym z nowych typów dziennikarstwa jest tzw. dziennikarstwo hybrydowe.
Wypowiadał się o nim Vadim Makarenko z „Gazety Wyborczej”, który spotkał się
z ideą hybrydyzmu podczas stypendium dziennikarskiego na Oxfordzie w 2013 r. Jego
919

Wywiad nr 1 z Vadimem Makarenką, s. 12, a. 94.
Duże zmiany w Grupie Gremi. Czy pomogą jej tytułom?, Wirtualne Media, 28.08.2013 r.,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/duze-zmiany-w-grupie-gremi-czy-pomoga-jej-tytulom [dostęp:
13.12.2013 r.].
920
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twórcą jest profesor z Uniwersytetu w Cardiff − Ian Hargreaves, który w 2013 r.
opublikował raport Journalists at work921. Hargreaves na podstawie przeprowadzonych
badań twierdzi, że coraz mniej dziennikarzy żyje tylko i wyłącznie z dziennikarstwa.
Łączą oni pracę w mediach z innymi czynnie wykonywanymi zawodami, np. pracą
ekonomisty, prawnika, analityka finansowego. Makarenko pisze o tym raporcie na
swoim blogu pt. Oxfordzki przecinek922.
Makarenko podkreśla, że on osobiście ma problem z hybrydyzmem z powodów
etycznych − gdyż „hybrydowiec” związany z jakąś marką bądź osobą, jako np.
specjalista PR czy analityk finansowy, nie może być obiektywny jako dziennikarz.

9.1.2.2. Dziennikarstwo korporacyjne
Kolejnym przykładem ewolucji zawodu dziennikarza jest dziennikarstwo
korporacyjne. Co ciekawe, nazwy „dziennikarstwo korporacyjne” używają wyłącznie
specjaliści od komunikacji. Piszą o tym w kwartalniku „Nowe Media” Konrad
Ciesiołkiewicz923 (dyrektor PR i sponsoringu Orange Polska) oraz Marcin Bosacki924
(ówczesny rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Sami dziennikarze
odżegnują się od takiego nazewnictwa i zaznaczają, że z dziennikarstwem nie ma to nic
wspólnego.
Mówi o tym m.in. Vadim Makarenko: „Teraz pytanie, czy takie corporate
journalism (dziennikarstwo korporacyjne) jest dziennikarstwem, czy jest to po prostu
praca na stanowisku analityka. Dla mnie to jest raczej to drugie. Dla mnie to już nie jest
dziennikarstwo. Nie ma ani misji, ani pasji”925.
Podobnego zdania jest Jacek Żakowski: „To jest PR. Trochę się mylimy.
Dziennikarz pracuje w interesie odbiorcy, a PR-owiec pracuje w interesie pracodawcy.
Autor np. gazetki pokładowej LOT-u nie pracuje w interesie odbiorcy. On tak naprawdę
pracuje w innym celu”926.
Istnienie

wśród

instytucji

i korporacji

trendu

rozwijania

dziennikarstwa

korporacyjnego w kontekście coraz mniejszej przydatności tradycyjnych mediów
921

I. Hargreaves, Journalists at work, http://www.nctj.com/latestnews/NCTJ-publishes-first-independentjournalism-survey-in-a-decade [dostęp: 13.12.2013 r.].
922
Blog Vadima Makarenki z wpisem o hybrydyzmie w dziennikarstwie
http://oxfordcomma.blox.pl/tagi_b/516930/Ian-Hargreaves.html [dostęp: 13.12.2013 r.].
923
K. Ciesiołkiewicz, Dziennikarstwo korporacyjne − powrót do źródeł, „Nowe Media” 2013, nr 3, s. 43.
924
M. Bosacki, Media niestety wiedzą coraz mniej, „Nowe Media” 2013, nr 3, s. 88.
925
Wywiad nr 1 z Vadimem Makarenką, s. 10, a. 74−76.
926
Wywiad z Jackiem Żakowski, s 10, a. 113.
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dostrzega także Sławomir Siezieniewski: „Istnieje jeszcze jeden aspekt, na który być
może niewiele osób zwraca uwagę – mam niepokojące odczucie, że dziennikarze trochę
przestają być potrzebni. Nagle miasta i różne instytucje same kupują sobie sprzęt,
zatrudniają ludzi do prowadzenia polityki informacyjnej i tak naprawdę media nie są im
potrzebne. Niepotrzebni są w ogóle dziennikarze do dystrybuowania ich treści, bo oni są
w stanie, przy tych biednych mediach wyprodukować dużo lepszą stronę czy nawet
zrobić swoją telewizję miejską, która pokazuje wszystko tak, jak oni chcą. Są w stanie
pozyskać najlepszych dziennikarzy, którzy to zrobią lepiej niż my, bo mają lepszy
sprzęt.

Kiedy wchodzimy np.

do

urzędu

miejskiego

w Gdańsku,

widzimy

niejednokrotnie, że oni mają lepszy sprzęt niż my. Ponieważ pieniądz w dzisiejszych
czasach jest rzeczą kluczową w mediach”927.

9.1.2.3. Na skraju dziennikarstwa − projekty ery postmedialnej
(ośrodki analityczne)
Kolejnym wątkiem na skraju dziennikarstwa są ośrodki analityczne, które
funkcjonują przy koncernach medialnych na całym świecie, jak np. Economist
Intelligence Unit, działający przy tygodniku „The Economist”. W Polsce pierwszy tego
typu

ośrodek

Polityka

Insight

stworzyło

wydawnictwo

Polityka.

Podobne

przedsięwzięcie − Instytut Myśli Gospodarczej Rzeczpospolita − planuje wydawnictwo
Gremi Media. Polityka Insight, która rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 2013 r.,
jak sama pisze na swojej stronie internetowej, zajmuje się doradztwem strategicznym
wobec podmiotów publicznych (administracja centralna, samorządy) i prywatnych
(firmy, stowarzyszenia) oraz działalnością ekspercką na potrzeby mediów i instytucji
partnerskich928. W jej skład wchodzą dziennikarze tygodnika „Polityka” oraz analitycy
z dziedziny prawa, ekonomii, rynku. Jerzy Baczyński − prezes wydawnictwa Polityka
oraz redaktor naczelny tygodnika mówił w miesięczniku „Press”: „O Polityce Insight
nie myślimy jako o nowej redakcji. To projekt postmedialny, który wyprzedza czas”929.
Podobnie jak w przypadku dziennikarstwa korporacyjnego, tak też praca analityka
w ośrodku analitycznym nie jest postrzegana przez niektórych tradycyjnych redaktorów
jako wykonywanie zawodu dziennikarskiego. Mówią o tym Vadim Makarenko
i Jacek Żakowski.
927

Wywiad ze Sławomirem Siezieniewskim, s. 9, a. 58−62.
Strona główna www.politykainsight.pl [dostęp: 13.12.2013 r.].
929
J. Fusiecki, Zakład z Polską, „Press” 2013, nr 6, s. 64.
928
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Makarenko argumentuje to następująco: „To nie jest dziennikarstwo. Ci ludzie,
którzy piszą np. dla Oxford Analytica, w ogóle nie są dziennikarzami. To są naukowcy,
fachowcy z organizacji rządowych czy pozarządowych. To są analitycy i eksperci”930.
Żakowski po raz kolejny zaleca używania precyzyjnego nazewnictwa: „Trzeba
bardzo precyzyjnie pilnować nazewnictwa, żeby nie było zamieszania. Odbiorca, jak
bierze gazetę do ręki, to musi wiedzieć, czy to jest produkt dziennikarski, który jest
pisany w jego interesie, czy to jest pisane w interesie kogoś innego. Czy tekst
reprezentuje pogląd tego dziennikarza, czy np. think tanku ideologicznego, w którym on
pracuje? Czy to jest praca spełniająca standardy akademickie? Jak ktoś się podpisuje
tytułem profesora, to ja uważam, że jego publikacja powinna spełniać standardy
akademickie. Wymagamy wtedy od autora powtarzalności, weryfikowalności itd. A jak
się ktoś podpisuje np. Leszek Balcerowicz, to już się podpisuje jako obywatel
Balcerowicz, który jest autorem tekstu. Wydaje mi się, że nazewnictwo jest strasznie
ważne w czasach takiego zamieszania. Bo to jest czas bardzo silnego zamieszania”931.

9.1.3. Gorszy poziom dziennikarstwa w przyszłości
Duża grupa badanych dziennikarzy przyznaje, że w związku ze zmianami w całym
systemie medialnym obawiają się, iż przyszłe dziennikarstwo będzie miało znacznie
niższy poziom merytoryczny i jakościowy.
Mówił o tym dziennikarz prasowy i telewizyjny Bartosz Węglarczyk, związany
z „Rzeczpospolitą” i stacją TVN: „Dziennikarze za 20 lat będą zupełnie inni. Myślę, że
w ogólnym sensie będą niestety gorsi − słabiej przygotowani, słabiej wykształceni,
warsztat dziennikarski będzie dużo luźniejszy niż jest w tej chwili. Budżety są coraz
bardziej ograniczone i mamy, nie wymieniając nazw, gazety w Polsce, w których nigdy
w życiu błąd ortograficzny nie mógł się znaleźć, a teraz się znajduje, bo z redakcji
znikają korektorzy”932.
Podobne stanowisko reprezentuje dziennikarka telewizyjna i radiowa Kamila
Ryciak:„Wydaje mi się, że media idą o tyle w złą stronę, że są coraz szybsze, coraz
płytsze, coraz krótsze, i to wszystko jest coraz bardziej miałkie. Newsy sprzed 10 lat
miały zdecydowanie więcej treści niż newsy, które są teraz. I ze względu na to, że

930

Wywiad nr 1 z Vadimem Makarenką, s. 9, a. 62.
Wywiad z Jackiem Żakowskim, s. 11, a. 135.
932
Wywiad z Bartoszem Węglarczykiem, s. 6, a. 62.
931
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media są coraz szybsze i potrzebują coraz więcej treści, to zatrudniają coraz więcej
ludzi. Są to najczęściej ludzie niewykwalifikowani, bo media nie mają pieniędzy na
zbyt dużą liczbę dziennikarzy z dużym doświadczeniem. Dlatego w mediach zaczyna
rozrastać się grupa media workerów. Szczerze mówiąc bardzo mocno trzymam kciuki
za to, że społeczeństwo w którymś momencie powie «Nie. Dość». I mam nadzieję, że
nastąpi zwrot w dziennikarstwie, że stanie się ono bardziej rzetelne i trochę bardziej
slowfoodowe. Mam nadzieję, nie będzie sytuacji, że jedna osoba będzie robiła
10 rzeczy. Chyba tego bym życzyła wszystkim pracującym ludziom w mediach”933.

9.1.4. Wyznaczniki zawodu dziennikarskiego − wiedza i kwalifikacje
Kilku dziennikarzy, z którymi przeprowadzany był wywiad na potrzeby tej pracy,
zaznaczyło, że zawód dziennikarski w przyszłości będzie miał jeden ważny wyznacznik
− wiedzę ekspercką i wiążące się z tym kwalifikacje.
Mówili o tym Jarosław Gugała i Vadim Makarenko. Gugała ujął to następująco:
„Dzisiaj jednym z instrumentów, które pozwolą człowiekowi istnieć i zarabiać
pieniądze, jako dziennikarzowi, będą jego kwalifikacje. O jednym autorze będzie pani
wiedziała, że on ma jakieś kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nagrody branżowe,
a o drugim będzie pani wiedziała, że to jest bloger. Istnieją odbiorcy, dla których jest
kompletnie nieistotne, kto jest autorem, ale są też tacy, którzy będą szukali autorów
sprawdzonych, o których wiedzą, że mogą im przekazać na dany temat wartościową
wiedzę”934.
Wszystkie nowe formy zawodów dziennikarskich lub − jak kto woli −
okołodziennikarskich, tj. fuzja dziennikarska z ośrodkami analitycznym, dziennikarstwo
korporacyjne i dziennikarstwo hybrydowe mają jeden wspólny mianownik −
dziennikarz ma wiedzę ekspercką.

9.1.5. Koniec dziennikarstwa?
Są wśród badanych dziennikarzy osoby, które widzą w ewolucji zawodu
dziennikarza i zmian w mediach zachodzących pod wpływem konwergencji mediów
koniec tego zawodu w tradycyjnym rozumieniu.

933
934

Wywiad z Kamilą Ryciak, s. 16, a. 197.
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Takiego zdania jest wieloletnia dziennikarka prasowa, obecnie związana
z dziennikiem „Fakt”, Kinga Frelichowska. Mówi ona następująco: „Prasa papierowa
nie ma przyszłości. Oczywiście, że tak. To się kończy. Ostatnie podrygi. Wraz
z odejściem prestiżu, odeszło coś takiego, że np. w mediach się dobrze zarabia,
w mediach robi się karierę itd. Nie, ponieważ tego wszystkiego jest za dużo. Za dużo
jest, przez to, że jest kilka czy kilkanaście tych kanałów, robi się coraz większy szum
informacyjny (…). Ja nie wiem do końca, jak to będzie, trudno mi jest to przewidzieć,
ale wydaje mi się, że gdzieś ta treść będzie coraz bardziej taka, bym powiedziała,
w pigułce i po prostu gazety papierowe będą zamykane935.
Obawy co do przyszłości zawodu dziennikarza, chociaż wyrażone w mniej
radykalny sposób, ma inny dziennikarz prasowy, naczelny „Bloomberg Businessweek
Polska” Cezary Szymanek. Stwierdza on: „Korci mnie, żeby odpowiedzieć, że ten
zawód w dobrym znaczeniu nie wyginie. Ale boję się, że niestety tak się stanie. Za lat
kilka, kilkanaście dziennikarzy z prawdziwego zdarzenia, z krwi i kości, będzie bardzo
niewielu, a w zdecydowanej większości będą to właśnie, nazywając brutalnie,
pracownicy mediów. Jeżeli sytuacja na rynku mediów zmieniać się będzie w taki sam
sposób, jak to się dzieje przez ostatnie lata, to na prowadzącą/prowadzącego jakiś show
muzycznego będziemy mówić «panie redaktorze», bądź też «dziennikarzu». Co jest
totalną pomyłką”936.
Marek Kacprzak, prowadzący Wydarzenia. Opinie. Komentarze w stacji Polsat
News, ma natomiast przemyślenia co do samego określenia „dziennikarz”. Jego
zdaniem: „Pojęcie «dziennikarz» w tej chwili nie oznacza już niczego. Ono jest tak
kompletnie niedefiniowalne, że faktycznie do tego pojęcia można wrzucić wszystko:
reporterów, prezenterów, producentów, komentatorów, publicystów. Właściwie
wszyscy uważają, że są dziennikarzami. Myślę, że przyjdzie taki moment, że pojęcie
«dziennikarz» przestanie funkcjonować. Zacznie funkcjonować ścisły podział − na
reporterów, komentatorów, publicystów, prezenterów”937.
Niektórzy dziennikarze w rozmowach nieoficjalnych przyznają, że nie widzą swojej
przyszłości w mediach. Jedna z dziennikarek mówi: „Jak ja myślę o sobie, o swojej
przyszłości, gdybym miała gdzieś sobie szukać pracy, to nie wyobrażam sobie, że bym
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miała szukać znowu w mediach − w innej gazecie, w innej telewizji czy w innym radiu.
Bo ja mam wrażenie, że się po prostu wyeksploatowałam”.

Podsumowanie
Podsumowując wątek przyszłości zawodu dziennikarskiego, można śmiało
powiedzieć, że nie rysuje się ona w oczach samych dziennikarzy dobrze
i perspektywicznie. Badani wymienili trzy narastające trendy w ich zawodzie: znikanie
autorytetów dziennikarskich, rozrost grupy media workerów oraz zmniejszanie się
zespołów redakcyjnych. Jako przyszłe formy dziennikarstwa wymieniają zawody na
pograniczu

dziennikarstwa

i innych

aktywności

zarobkowych:

dziennikarstwo

korporacyjne, dziennikarstwo hybrydowe oraz praca w ośrodkach analitycznych przy
koncernach medialnych. Część ankietowanych jest przeświadczona, że ewolucja
zawodu spowodowana m.in. zjawiskiem konwergencji prowadzi do schyłku zawodu
w jego tradycyjnym rozumieniu, a w najlepszym przypadku − do znacznego obniżenia
jego poziomu merytorycznego. Zarówno badacze mediów, jak i praktycy tego zawodu
szansę na istnienie i rozwój zawodu widzą w przejęciu przez media dwóch funkcji:
kontrolnej oraz organizującej zebrane informacje. Cechami, którymi powinien
wyróżniać się przyszły dziennikarz, są wiedza i kompetencje.
Na koniec warto zacytować Kamilę Ryciak, która tak podsumowała zmiany
w zawodzie dziennikarskim: „Wydaje mi się, że jeżeli człowiek ma głowę na karku, jest
sprytny i szybko się uczy, to każde wyjście z torów, w które się wpadło, jest
rozwijające”938.

9.2. Przyszłość mediów
Drugim wątkiem, który jest bardzo interesujący i który był poruszany w rozmowach
z dziennikarzami, jest kwestia przyszłości mediów − ich rozwój pod wpływem zjawisk
konwergencyjnych oraz nowych technologii. Ciekawe jest zwłaszcza to, jakie kierunki
ewolucji zauważają badani dziennikarze i czy już dostrzegają jakieś wyłaniające się
koncepcje. Poniżej zaprezentowano wskazane w rozmowach drogi rozwoju mediów
w przyszłości − zaobserwowane bądź przewidywane przez dziennikarzy.

938
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9.2.1. Polaryzacja mediów − elitarne vs masowe
Pierwszy wskazany przez moich rozmówców kierunek rozwoju mediów
w przyszłości to polaryzacja mediów na media elitarne (wartościowe informacje,
z pogłębionymi analizami) oraz media masowe (rozrywkowe, o lekkim charakterze).
Tak oto proces polaryzacji mediów scharakteryzował Wojciech Krzyżaniak
z Radia TOK FM: „W przyszłości większość będzie takich pracowników mediów,
którzy przesiewają newsy agencyjne i okraszają je niezwykle zabawnym krótkim
komentarzem − będzie najwięcej takich ludzi. I z drugiej strony będzie straszna
dywersyfikacja, straszna polaryzacja mediów. Będzie coraz mniej tego środka. Będzie
pełno ludzi, którzy nie są jakimiś skończonymi fachowcami, ale nie piszą też
w strasznie niszowej gazecie”939.
Temat polaryzacji mediów na masowe i ekskluzywne podjął także Marek
Kacprzak: „Myślę, że ta dywersyfikacja na media powszechne i ekskluzywne będzie
się pogłębiała. To zjawisko korzystne dla tych dziennikarzy, najlepszych dziennikarzy.
Dla opinii publicznej to jest już mniej korzystne, bo te naprawdę dobre informacje będą
reglamentowane. Aczkolwiek nie wiem, czy uda się utrzymać reglamentację informacji
w kręgu tylko tych ludzi, którzy za to zapłacili, przy obecnym rozwoju i powielaniu
treści. System Piano, który miał być gwarancją sprzedaży w gazetach, okazał się
kompletnym niewypałem. Po co kupować Piano, kiedy ja w telewizji zaraz dostanę
pełną prasówkę. Istnieje taka potrzeba, ale na razie nikt nie ma pomysłu, jak to zrobić.
Odpowiedź na to pytanie zależy także od tego, w którą stronę będzie zmierzała
świadomość ludzi. Czy będą mieli potrzebę bycia poinformowanymi, czy będą mieli
potrzebę poczucia, że są poinformowani? Bo to są wbrew pozorom dwie zupełnie inne
rzeczy. I myślę, że w tej chwili bardzo dużo użytkowników mediów ma poczucie, że są
poinformowani, i to im wystarcza”940.
Bardzo cennymi uwagami na temat dywersyfikacji mediów podzielił się Jarosław
Gugała: „Jest cała seria produktów, które są kierowane tylko do ludzi, którzy mają
wyższe potrzeby. W związku z powyższym narodzą się wkrótce media elitarne, które
będą ze swojej natury po prostu niszowe. Nie będą serwowały w ogóle niczego, co
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interesuje przeciętnego Polaka, ale będą serwowały to, co jest przedmiotem troski elity
i inteligencji. Masowy odbiorca wymusza masową produkcję newsów. Masową, czyli
tanią, byle jaką, sensacyjną, tabloidalną. Ale moim zdaniem ten czas się kończy.
Uratuje nas coś co można nazywać zdrowym snobizmem. Nie istnieje kultura, w której
nie ma wartości, są tylko antywartości. Moim zdaniem to będzie się pogłębiało
i zapotrzebowanie na wartości będzie coraz mocniej wyrażane. I oczywiście tutaj rolę
do nie do przecenienia powinny odegrać media publiczne. Powinno to wyglądać tak, że
my się jako społeczeństwo porozumiewamy, że trzeba ocalić pewne wartości. Robimy
składkę pieniężną, żeby media publiczne mogły produkować filmy dokumentalne,
reportaże, wysokiej klasy publicystykę, informację telewizyjną, która nie będzie
pomijała ważnych i trudnych tematów, a w ich miejsce wstawiała tabloidu.
Społeczeństwo w Polsce jest jeszcze dosyć biedne, ale istnieją fundusze unijne i istnieją
też ludzie, którzy mają już trochę pieniędzy i zaspokoili swoje potrzeby podstawowe
i tabloidalne. Tacy ludzie chcieliby czegoś więcej i szukają wartości głębszych, a co
ważniejsze − są chętni, by dać pieniądze na coś, co będzie tworzyło nową wartość. Ja,
dostrzegając w mediach totalny upadek, degrengoladę, zwłaszcza warsztatową, jestem
pewien, że to wszystko idzie w dobrą stronę. Moim zdaniem, wkrótce pojawią się
media elitarne i będą dobrze funkcjonowały. One nie dadzą właścicielom miliardów, ale
pozwolą na godne funkcjonowanie”941.
Natomiast

Wojciech

Szacki

z think

tanku

Polityka

Insight

porównuje

dziennikarstwo elitarne do zawodu dorożkarza: „(…) My się teraz czujemy trochę
dorożkarzami, którzy patrzą, jak nas wyprzedzają taksówki. Dorożkarze tu i ówdzie
przetrwali. Są atrakcją turystyczną dla ludzi, których stać, żeby zapłacić więcej za
dorożkę i nie jechać taksówką. To atrakcja dla bogatych i niewykluczone, że w tę stronę
pójdzie grupa niezbyt licznych dziennikarzy. Odnajdą się i okażą się popularni na
Twitterze, ich blog będzie popularny, będą występowali w mediach elektronicznych −
w telewizji, w radiu, będą pisali tu, tam i jeszcze może gdzieś indziej. Natomiast
przetrwa prawdopodobnie niewielu. Tak jak dorożkarzy”942.
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9.2.2. Rozwój mediów sprofilowanych (na podstawie zjawiska
Big Data)
Wątek rozwoju mediów sprofilowanych był zaskakująco często obecny
w wywiadach przeprowadzanych

z dziennikarzami. Przewidują oni, że moda na

„śledzenie odbiorcy”, które jest bardzo powszechne na rynku bankowym i w handlu,
powoli na dobre zadomowi się na rynku medialnym.
Wspomniał o tym m.in. Cezary Szymanek: „Kierunek właściwie już idzie, to już
zaczęło nabierać tempa. Przechodzi przez cały świat medialny. Na wartości będą
zyskiwały wąsko dedykowane kanały dystrybucji. Stargetowane nawet niekoniecznie
w oparciu o jakieś badania focusowe, przemyślenia dyrektorów programowych, ale
w oparciu po prostu o śledzenie odbiorcy. Mówię o wielkim projekcie Big Data, który
zaczyna raczkować nie tylko u nas, ale też w całej Europie i na świecie”943.
Wspomniany

wyżej

projekt

Big

Data

polega

na

zbieraniu

informacji

o konsumentach, klientach czy właśnie odbiorcach mediów na podstawie ich obecności
w sieci, z telefonów komórkowych czy wyciągów bankowych − zarówno jeśli chodzi
o przestrzeń publiczną, jak i prywatną. Na tej podstawie algorytmy komputerowe
automatycznie dobierają spersonalizowaną treść handlową lub medialną.
Grzegorz Miecugow przyszłość mediów w Polsce również wiąże z rozwojem
komunikatorów. Opisuje to następująco: „Przyszłość należy do komunikatorów − pod
warunkiem, że naukowcy poradzą sobie ze spinem elektronów. Już teraz Nokia planuje
telefony, które będą w formie takiej bransoletki. To będzie nie tylko komunikator, ale
także różnego rodzaju czytniki czy też portfel, którym będzie można płacić za różne
rzeczy. Ten komunikator będzie właśnie taką siecią na co dzień. Przyszłość należy do
takiej totalnej komunikacji. Dzisiaj, jak człowiek wchodzi do pokoju, w którym jest
ciemno, to intuicyjnie szuka, gdzie jest włącznik, bo to jest odruch. Sto lat temu tego
odruchu nie było”944.
Jacek Żakowski wskazuje trzy kluczowe drogi rozwoju, z których najważniejsza to
rozwój integratorów wykorzystujących dane zebrane w sieci i przetwarzane przez
algorytmy. Mówi o tym następująco: „Świat jest medium. Jeżeli pani mnie lubi jako
autora i pani osobisty integrator się orientuje, że pani przeczytała 3 moje teksty, to on
będzie pani przesyłał wszystkie moje teksty. A jak pani otworzy tekst, to pani zapłaci
943
944
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np. 6 groszy albo 2 grosze. Myślę, że to jest proces korzystania z mediów, który się
rozwinie w tej dekadzie. Do końca tej dekady redaktor Baczyński będzie bezrobotny.
Z drugiej strony będą się rozwijały media o charakterze czysto rozrywkowym.
Magazyny ilustrowane, miesięczniki wydawane w niebywałej jakości poligraficznej.
Tam są reklamodawcy. Z trzeciej, strony będą darmowe media masowe. Funkcjonujące
na zasadzie, że człowiek wsiadając do tramwaju − bierze, wysiadając − wyrzuca. Ja się
nie boję, że zawód dziennikarza będzie ginął. Mam natomiast silne wrażenie, że on
będzie się dalej różnicował”945.

9.2.3. Erozja masowego odbiorcy
Ogromny wpływ na przyszłość mediów w zakresie ich treści, poziomu oraz
dochodów ma zjawisko erozji masowego odbiorcy. Duża liczba mediów powoduje, że
każdy może wybrać coś dla siebie − i tak się dzieje. Jak pisano w rozdziale II niniejszej
pracy, zjawisko digitalizacji mediów spowodowało, że odbiorcy mogą korzystać
z wielu mediów, w dowolnym czasie, miejscu i na dowolnym urządzeniu. Powoduje to
dalszy rozwój mediów sprofilowanych i tematycznych. Konsekwencją tego jest właśnie
erozja masowego odbiorcy lub − inaczej nazywając zjawisko − sypania się
rzeczywistości. Powoduje ona, że media potrzebują coraz większej ilości kanałów
dystrybucji, coraz więcej ludzi do obsługi treści (dziennikarzy bądź media workerów),
ale nie generują już tak dużych pieniędzy, jak było to w przypadku mediów, które
funkcjonowały do tej pory tzw. mediów ogólnego zainteresowania (general interest).
Zjawisko to bardzo ciekawie charakteryzuje Grzegorz Miecugow: „Obecnie
obserwujemy zjawisko sypania się rzeczywistości. W 97−98 r. chodziła taka reklama
Pollena 2000. To była reklama, która się odwoływała do przekonania, że wszyscy znają
powieści Henryka Sienkiewicza. Dzisiaj nie ma już takiej płaszczyzny wspólnej. Nie
ma czegoś, co wszyscy znają. Dzieje się tak w dużej mierze za sprawą sieci. Człowiek,
który jest na Facebooku, żyje w innym świecie niż człowiek, który nie jest na
Facebooku. Człowiek, który ogląda jakiś serial w internecie, jest w innym świecie niż
człowiek, który tego serialu nie ogląda. Jeżeli dzisiaj popatrzymy na to zagadnienie
z perspektywy udziału w rynku, to na przełomie wieków zaszły ogromne zmiany.
Kiedyś numerem pierwszym była Jedynka telewizyjna. Miała 26% udziału w rynku.
Dzisiaj ma 15−16%. Podobne wyniki osiągają inne wielkie stacje ogólnopolskie.
945
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Bardzo się rozrosła ta grupa, która była na przełomie wieku niepozorna − miała 9−8%
i nazywała się «inne stacje». Dzisiaj te «inne stacje» mają powyżej 30%. To pokazuje,
jaka jest radykalna zmiana w odbiorze telewizji. Po pierwsze – nie ma już tej dominacji
głównych kanałów naziemnych. Trzeba pamiętać, że mówimy to w chwili, kiedy
w zasadzie niezbadane są jeszcze wyroki widzów w sprawie naziemnej telewizji
cyfrowej. Ludzie, którzy mieli do tej pory 4 programy, nagle mają tych programów 18.
Zmianę widać przy badaniu oglądalności. To ma spory wpływ na funkcjonowanie
rynku. Nagle człowiek, który był jakby skazany na Jedynkę, Dwójkę, Polsat, czasami
TVN, dostaje kilkanaście propozycji. Cztery razy większą ofertę programową. Moim
zdaniem, zaczęło się dziać na rynku telewizyjnym to, co się dzieje w sieci − zaczynamy
żyć w różnych światach i mamy coraz mniej punktów wspólnych. Uważam, że w dużej
mierze ma to także wpływ na takie ostre podziały polityczne. Ten świat dywersyfikuje
się nie tylko w warstwie medialnej, ale także politycznej i światopoglądowej”946.
Problematyczność tej sytuacji zauważył także Piotr Stasiak z tygodnika
„Newsweek”. Charakteryzuje on ją następująco: „Media typu general interest mają
cholerny problem. Jak my byliśmy w szkole (roczniki 1975−1980), występowało
zjawisko czegoś w rodzaju «doświadczenia pokoleniowego» − oglądaliśmy podobne
filmy, słuchaliśmy podobnej muzyki albo czytaliśmy podobne książki. I pewnie
wszyscy czytali Sapkowskiego lub chociaż wiedzieli, kto to jest. Natomiast gdy czasem
robię moim studentom takie moje testy pt. «A widzieliście taki film?», to się okazuje, że
oni nawet seriale oglądają różne. Możesz mieć grupę 15 studentów i każdy z nich jest
wkręcony w inny serial. Ci oglądają The Wire, ci oglądają Breaking Bad, ci tylko
Dr House, a ci z kolei Girls. Jak tu znaleźć wspólny mianownik − jak media, typu
general interest mają przemówić do takich ludzi?”947.
Stasiak mówi także o dylematach z perspektywy jego redakcji: „W tej chwili ci
odbiorcy najczęściej stwierdzają: «OK, ja mam swój świat. Może to, o czym piszecie,
jest globalnie ważne, ale mnie to akurat nie interesuje. Bo dla mnie bardziej relewantna
jest w tej chwili owa mityczna wiewiórka na ganku, o której mówił kiedyś Mark
Zuckerberg». To jest ogromne wyzwanie dla takich mediów, jak «Newsweek» na
przykład. Czym mamy być? O czym mamy pisać? Czy my mamy być jakąś federacją
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nisz kulturowych, czy my mamy próbować tych ludzi otworzyć i pokazać: «Halo, tu jest
jednak cały ciekawy świat i spróbujcie w niego wniknąć». Nie wiem”948.

9.2.4. Szukanie optymalnych modeli biznesowych
Jak wyżej wspomniano, największymi bolączkami współczesnej prasy jest po
pierwsze fakt, że gazeta papierowa się nie sprzedaje, a internet nie zarabia na siebie. Po
drugie, problem z agregatorami treści, które działają w sposób pasożytniczy, np.
wyszukiwarką Google. Po trzecie, opisywana powyżej erozja masowego odbiorcy, a co
za tym idzie − konieczność profilowania treści, co wiąże się z większymi nakładami
pracy, zupełnie niewspółmiernie do przychodów. Wszystkie te problemy powodują, że
firmy medialne (głównie wydawcy prasowi) za wszelką cenę szukają optymalnym
modeli biznesowych, które pozwolą im zarabiać pieniądze w nowych czasach − czasach
ery konwergencji. Temat ten podejmuje m.in. Piotr Stasiak: „Będzie coraz więcej
nowych marek silnych medialnych, urodzonych w sieci (net-born), które powstaną
tylko dlatego, że znajdą swoje audytoria albo znajdą sposoby na ich finansowanie (np.
BuzzFeed, Gawker w USA). Wszystko jedno, czy będzie to finansowanie z wpływów
reklamowych, reklamy wyświetlanej albo treści sponsorowanych, odpłatność za treści,
czy też – zapewne − mix wszystkich tych metod. Pocieszające jest to, że wracamy do
korzeni, bo media zawsze były częściowo utrzymywane z pieniędzy reklamodawców,
a częściowo z wpływów od swych odbiorców. I to musi powrócić.
Nie ma innej opcji − byłaby, gdyby przetrwał stary system rynku reklamowego.
Jeden dominujący gracz na rynku reklamowym, na którego wyrósł Google (z całym
ekosystemem usług, takich jak m.in. AdSense, Analytics), to co się dzieje z systemami
reklamowymi RTB, które aukcjonują pani powierzchnię reklamową – to wszystko
nieodwracalnie zmieniło model biznesowy rynku reklamowego. Będzie coraz więcej
powierzchni reklamowej, a jak wiadomo, jeżeli powierzchnia dąży do nieskończoności,
to cena dąży do zera. Więc utrzymanie wpływów mediów, na dotychczasowym
poziomie «życiowym», w modelu przychodów reklamowych jest niemożliwe. Prędzej
czy później pojawi się sytuacja, w której ludzie będą musieli zapłacić za media, jeśli
w ogóle będą chcieli je mieć”949.

948
949

Ibidem, s. 17, a. 203.
Wywiad z Piotrem Stasiakiem, s. 23, a. 283.
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Podobnego zdania jest Wojciech Szacki z Polityki Insight: „Ja myślę, że w końcu
ewolucja pójdzie w tym kierunku, że będzie świat treści premium i treści masowych.
Ten pierwszy będzie za paywallem i wraz z bogaceniem się Polaków znajdzie się grupa
klasy wyższej i średniej wyższej w liczbie wystarczającej, żeby utrzymać takie media,
które będą oferowały treści ekskluzywne i drogie. Nie będzie to żadne prawne
uregulowanie, tylko samoistnie ten rynek się wykształci. I to w tę stronę idzie. Jest
przecież płatna «Gazeta Wyborcza», duża część mediów w systemie Piano, jest Polityka
Insight, «Rzeczpospolita» ma część materiałów płatnych. Ludzie poprzez pobieranie
aplikacji na smartfony, tablety, w końcu się przyzwyczają, że trzeba płacić za treści, że
internet nie jest za darmo, że nie wszystko w internecie jest za darmo”950.
Często badani dziennikarze wskazują przykłady zagranicznych rozwiązań,
w szczególności „The New York Timesa”. Ich zdaniem jedyny model na rynku
zachodnim, który się sprawdził, to paywall metryczny, który wprowadził „The New
York Times”. Polega on na udostępnieniu za darmo 10 artykułów i pobieraniu opłat za
kolejne. Jak podaje miesięcznik „Press”, obecnie z subskrypcji tego dziennika korzysta
676 tys. internautów. Cena subskrypcji wynosi tygodniowo od 3,75 do 8,75 dol.
i w 2014 r. ma wzrosnąć. W pierwszej połowie 2013 r. „The New York Times” zarobił
na paywallu 75,1 mln dol.951. W 2012 r. przychody pisma z subskrypcji za paywallem
zrównały się z przychodami z reklam w drukowanej gazecie. Roczna prenumerata
papierowej wersji „The New York Times” kosztuje co najmniej 950 dolarów, a w sieci
200 dol. Prezes New York Times Company − Mark Thompson tak tłumaczy sukces
swojej gazety: „Ludzie nie płacą wtedy, gdy mają wrażenie, że mogą w innym miejscu
dostać to samo za darmo. Czytelnicy, którzy chcą jakości, są gotowi za nią płacić.
Wierzę w to, że podobnie jak inne media tradycyjne gazeta w sieci musi zachować
unikalny charakter, wyróżnić się na tle innych. Wyróżnikiem może być tematyka,
autorzy, jakość informacji czy innych materiałów redakcyjnych. Tylko tak można
skłonić ludzi do płacenia”952. Thompson dodaje: „Zakładam, że w przyszłości reklama
cyfrowa będzie najważniejszym, jeśli nie jedynym, rodzajem reklamy, z której
będziemy korzystać. Ale nie uważam, że dostawcy informacji najwyższej jakości będą
w stanie utrzymać swoje redakcje. (…) O cyfrowe wydatki konkurujemy nie między
950

Wywiad z Wojciechem Szackim, s. 5, a. 54.
A. Małuch, Płatność od metra, „Press” 2014, nr 1−2, s. 8.
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V. Makarenko, Nie ma życia bez gazety, „Gazeta Wyborcza”, 19−20.10.2013 r., s. 30−31, dostępne też
na stronie http://wyborcza.pl/magazyn/1,134696,14805981,Nie_ma_zycia_bez_gazety.html [dostęp:
29.12.2013 r.].
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sobą, lecz z wyszukiwarkami i sieciami społecznościowymi mającymi dużo więcej
użytkowników. (…) Żyjemy w czasach, gdy znowu to czytelnicy, a nie reklamodawcy
muszą wspierać swoje gazety”953. Siła oddziaływania i opiniotwórczość największych
amerykańskich gazet są czasami ich słabością − gdyż jest to argument dla
przejmujących je prywatnych biznesmenów. W 2007 r. „Wall Street Journal” został
sprzedany Rupertowi Murdochowi i jego News Corporation. Natomiast 1 października
2013 r. Jeff Bezos, założyciel Amazon.com, kupił „Washington Post”. W ostatnim
czasie chiński miliarder Chen Guangbiao potwierdził, że chce kupić „The New York
Times” i jego wydawcę Times Company954.

9.2.5. Przyszłość mediów zależy od ich odbiorców
Kolejny wątek myślenia, jaki wskazują badani dziennikarze w rozważaniach na
temat przyszłości mediów, to założenie, że media będą się tak rozwijały, jak będą
chcieli odbiorcy, bo to oni są siłą sprawczą zmian w mediach z uwagi na fakt, że je
utrzymują − pośrednio bądź bezpośrednio (z wyjątkiem mediów publicznych).
Grzegorz Miecugow ma w tej sprawie następujące zdanie: „Przyszłość mediów
zależy, w dużej mierze od nas. Widzowie mają taki wybór w tej chwili, że mogą
oglądać przez cały dzień telewizję i nie zobaczyć żadnej głupiej pozycji, tylko rzeczy
wartościowe. Ale mogą też przesiedzieć cały dzień przed telewizją i oglądać same
głupie rzeczy. Wybór należy do odbiorcy. Przyszłość mediów zależy od tego, czego
będą chcieli odbiorcy. Jeżeli będą chcieli mieć w całej masie głupią treść, jak jest
dzisiaj, to będą ją mieli. Ale zawsze będą mieli także propozycje mądre i od nich
samych zależy, co wybiorą”955.
Podobnego zdania jest Marek Kacprzak: „Z mediami jest dokładnie tak samo, jak
z każdą inną branżą. Wszystko zależy od tego, czy klient będzie chciał jeść bardzo
dobrą wędlinę, nienapompowaną wodą, ale drogą i na którą trzeba będzie czasem
poczekać? Czy woli wyrób kiełbasopodobny, ale pięknie opakowany, i mu to
wystarczy? Przyszłość mediów zależy od odbiorców”956.

953

Ibidem, s. 30.
D. Walewska, „New York Times” po chińsku?, „Rzeczpospolita”, 1.01.2014 r.,
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706258,1076032-Chinczyk-chce-kupic--New-York-Times-.html
[dostęp: 1.01.2014 r.].
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Wywiad z Grzegorzem Miecugowem, s. 12, a. 55.
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Wywiad z Markiem Kacprzakiem, s. 8, a. 54.
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9.2.6. Przyszłość mediów − wielka niewiadoma
Znaczna grupa badanych dziennikarzy mówiła o tym, że rozwój nowych
technologii, które są bardzo mocno powiązane z usługami medialnymi, postępuje tak
szybko, że nie da się przewidzieć przyszłości mediów.
Wspomniał o tym m.in. Bartosz Węglarczyk: „Przyszłość mediów podąża w tej
chwili w bardzo złą stronę, fatalną, koszmarną. Czy to się uda powstrzymać? Być może.
Zmiany technologiczne są teraz tak szybkie, że być może zdarzy się jakiś cud.
Powstanie coś, co spowoduje, że media dostaną drugie życie. Na razie tego nie widzę.
Nie wiem, jak by to miało wyglądać”957.
Podobne stanowisko reprezentuje Tomasz Sianecki: „Nie umiem przewidywać.
Nie ma takich zdolności. Nie wiem, czy to się rzeczywiście zakończy śmiercią
gwałtowną, czy dziennikarstwo jednak przetrwa. Po prostu nie potrafię tego
przewidzieć. Ja nigdy nie potrafiłem przewidzieć, jak się zakończy mecz piłkarski,
chociaż się tym interesuję od wielu lat. Wyniku chyba nigdy dobrze nie obstawiłem
[śmiech]”958.
Przyszłość mediów jest także wielką niewiadomą dla Norberta Dumańskiego:
„Nie mam bladego pojęcia. Zastanawiałem się nad tym wielokrotnie i, szczerze, nie
mam bladego pojęcia, w którym kierunku nastąpi rozwój mediów. Sądzę, że ciężko
było oczekiwać w 2001 r., kiedy zaczynałem pracę (minęło zaledwie 10 lat, a to
wygląda kompletnie inaczej niż teraz), wtedy nikt nie pomyślał, że dziennikarze będą
«konkurować» z Facebookiem, Twitterem, blogerami. Czy ty w 2001 r. wiedziałaś, kto
to był bloger? Nikt nie wiedział. Nikt nie przewidział, że ludzie będą nasyłać zdjęcia
i telewizja będzie się składała właściwie z obrazków, które widzowie nadesłali. Nikt nie
przewidział, że to będzie mieć taką samą wartość, jak wycyzelowane zdjęcia operatora,
który pojechał na miejsce wypadku. Okazało się, że przede wszystkim liczy się czas,
i jak przyśle ci widz zdjęcie z wypadku, to ty go dodajesz, nawet się nie zastanawiasz.
Ostre, nieostre, dobry balans, nieważne. Widać, tam coś rozwalone leży. Widz to widzi.
O, Jezu, wypadek! Podsumowując, nie wiem, w jakim to będzie szło kierunku”959.
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Wywiad z Bartoszem Węglarczykiem, s. 5−6, a. 58.
Wywiad z Tomaszem Sianeckim, s. 8, a. 52−58.
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Wywiad z Norbertem Dumańskim, s. 10, a. 110−118.
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9.2.7. Rola mediów publicznych w przyszłości
Orędownikiem szczególnej roli mediów publicznych w przyszłości jest dyrektor
Programu Pierwszego Polskiego Radia − Kamil Dąbrowa. Mówi on o tej roli
następująco: „Media publiczne są kotwicą dziennikarstwa wysokiej jakości i jeżeli one
nie przetrwają, to ono też nie przetrwa. Miejmy nadzieję, że faktycznie, w kontekście
nowej ustawy, że przetrwają, że finansowanie będzie zagwarantowane i będziemy
spokojnie tutaj pracowali kolejne pokolenia. Kolejne pokolenia młodych dziennikarzy
będą tu przychodzić i będą chcieli się tutaj kształcić, rozwijać (…). Oto kotwica jakości
dziennikarstwa wypracowywana właśnie przez solidne finansowanie i przez to, że wiele
osób pracuje w jednym miejscu. Każdy wie, co robi, a to nie jest tak jak w TVN24, że
kierowca jest czasami operatorem, dźwiękowcem i dziennikarzem. Przesadziłem,
oczywiście, ale specjalnie. Tam po prostu się tnie koszty. Najlepiej, żeby kierowca niósł
kamerę, a może będzie też operatorem. Ekipa składa się z dwóch osób. Tam dziennikarz
też ma się znać na dźwięku. No nie da się tego zrobić. Dziennikarz nie zarejestruje
dobrze dźwięku. Ktoś, kto ma się skupić na merytorycznej stronie, nie zarejestruje
dźwięku tak, jak powinien. Mówimy o dwóch światach. Że ten świat mediów
publicznych jest może jakimś światem dziwnym, jakimś ogrodem pięknoduchów
dziennikarstwa. Ale jak się okazuje, patrząc na badania, ludzie wciąż tego potrzebują,
wciąż chcą tego słuchać i tutaj dziennikarze, ci młodzi i ci starsi, mogą realizować się
i można realizować profesjonalne dziennikarsko”960.
Dąbrowa dodaje także, że kluczowe dla przyszłości mediów jest ich stabilne
finansowanie: „Mam nadzieję, że jesteśmy u wrót nowego finansowania, tak naprawdę
w przededniu nowej ustawy i być może wszystko się zmieni, jeżeli ta zapowiadana
ustawa wejdzie w życie. Okazuje się, że media publiczne będą istniały i będą miały się
dobrze. Dzięki bezpieczeństwu związanemu z finansowaniem będą mogły być kotwicą
i poziomu, i tematyki, która nigdzie indziej się nie pojawia. Są gatunki, jak reportaż, jak
słuchowisko, mówię o radiu, czy jak dokument telewizyjny, kiedy mówimy o telewizji,
które w innych mediach nie istnieją. Mówię również o informacji, o pogłębionej
publicystyce, to są po prostu gatunki chronione, które powinny być uprawiane
w mediach publicznych. Tego nadawcy komercyjni robić nie będą”961.
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Wywiad z Kamilem Dąbrową, s. 13−14, a. 105.
Ibidem, s. 4, a. 20.
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Dąbrowa zwrócił uwagę także na fakt, że procesy konwergencyjne troszeczkę
w mniejszym stopniu obejmują media publiczne: „Faktycznie, media publiczne są dalej
od tej konwergencji. Ale ja apeluję – dbajmy o to, żeby faktycznie była taka możliwość
tworzenia tych centrów kompetencji, żeby dziennikarze tutaj mogli się i kształcić,
i specjalizować bardzo wąsko, bo dzięki temu, jak mówią koledzy z mediów
komercyjnych, oni wciąż widzą, jak wysoko postawiona jest poprzeczka tego poziomu
dziennikarstwa. Nie wiem, czy oni będą się tym przejmowali, bo ich szefowie mówią
im: «zapomnij, nie patrz w tym kierunku, bo my musimy to zrobić szybko, dla nas liczy
się news, itd.». Faktycznie, są dwa różne światy. Świat mediów publicznych gdzieś od
tej konwergencji jest dalej, co nie znaczy, że pewne procesy tutaj nas nie dotyczą, bo
dotyczą i dotykają”962.
Są też tacy przedstawiciele zawodu dziennikarskiego, którzy wypowiadają się
krytycznie na temat mediów publicznych. Jedną z nich jest były dziennikarz Bartosz
Kubera: „Media publiczne popełniają gigantyczny błąd, podążając za mediami
komercyjnymi i powielając właściwie ich struktury, ich schemat i sposób pracy. Media
publiczne powinny się skupić na tym, co robią najlepiej, czyli na pogłębianiu
informacji, nawet jeśli jest to informacja dostarczona przez prasę, przez dziennikarzy
prasowych. Natomiast media publiczne się rozmywają. W Telewizyjnej Agencji
Informacyjnej został powielany schemat struktury organizacyjnej TVN”963.
Podobnie krytyczne zdanie na temat mediów publicznych ma Jarosław Gugała
z Telewizji Polsat: „Media publiczne w Polsce swoją najważniejszą rolę przegrały.
Musiałby nastąpić polityczny konsensus w sprawie mediów publicznych. Politycy
w Polsce wykorzystują media do swojej propagandy wyborczej, dlatego nie w głowie
im budowanie mediów prezentujących wartości, tylko w głowie im media
podporządkowane sobie, przy pomocy których można zdobywać władzę i ją potem
sprawnie sprawować. To jest cel polityków. (…) Media publiczne wszędzie tam na
świecie, gdzie mocno zaistniały, stanowią ochronę społeczeństwa przed totalnym
skretynieniem. I są bardzo ważne. (…) Natomiast one nie mogą brać pieniędzy od
obywateli i marnować ich, wydawać na pseudogwiazdy i gwiazdeczki, na filmy
producenckie panów za przeproszeniem dyrektorów telewizji publicznej i inne
korupcjogenne cele. Pieniądze, które ludzie płacą w formie abonamentu, to powinny
być pieniądze, które tworzyłyby «fundusz ochrony wartości». Każda taka złotówka
962
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Ibidem, s. 6, a. 31.
Wywiad z Bartoszem Kuberą, s. 5, a. 54.
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powinna być dokładnie oglądana i każdy wydatek musiałby być publicznie
uzasadniony. Nie może być po prostu tak, że w mediach publicznych panuje niższy
standard niż w mediach komercyjnych, jeśli chodzi o ważne dziedziny, takie jak na
przykład informacja czy publicystyka. Obecna sytuacja jest absolutnie tragiczna”964.
Dziennikarze zwracali też uwagę, że nie jest to ich odosobnione zdanie, a jest to
pogląd części środowiska dziennikarskiego. Problem ten naświetlają także artykuły
krytykujące zbytnią komercjalizację Telewizji Polskiej, które ukazały się w ostatnim
czasie965.

9.2.8. Rola Państwa Polskiego a publiczne wsparcie mediów
Badani dziennikarze podjęli jeszcze jeden niezmiernie ważny wątek, a mianowicie
rolę państwa we wsparciu mediów, szczególnie prasy. Temat ten poruszyli dziennikarze
prasowi: Jacek Żakowski i Bartosz Węglarczyk.
Żakowski wypowiadał się na temat wsparcia publicznego w następującym tonie:
„Muszą być jakieś kanały przekazywania merytorycznej treści. Wsparcie publiczne jest
bardzo popularnym środkiem wspierania mediów w wielu krajach zachodnich − we
Francji, w Stanach Zjednoczonych. Trwa tam wielka debata nad tym, żeby niektóre
media miały prawo się inkorporować na zasadach takich, jak się inkorporują
uniwersytety. Aby móc przeprowadzić taki proces, trzeba wprowadzić rozróżnienie
i określić, co jest medium, a co nie. Nie da się powiedzieć: każdy, kto wydaje na
papierze, będzie dostawał publiczne wsparcie. Historycznie były wytwarzane różne
kryteria. W Stanach istnieje przywilej uzależniony od relacji między powierzchnią
reklam a powierzchnią redakcyjną. Jeśli wydawnictwo spełnia dwa parametry, ma
przywilej, jeśli nie – to płaci pełną stawkę. Można wypracować parametry, które nie
będą miały charakteru cenzury”966.
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Wywiad z Jarosławem Gugałą, s. 4, a. 14−18.
Por. A. Kublik, Alarm dla telewizji publicznej, „Gazeta Wyborcza”, 12.08.2013 r.,
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O potrzebie wsparcia publicznego mówił też Bartosz Węglarczyk: „Ja jestem
sceptyczny co do przyszłości mediów drukowanych. Uważam, że to jest bardzo zły
proces. Państwo nie próbuje go powstrzymać, a powinno. We Francji państwo funduje
subskrypcję gazet studentom, żeby ich nauczyć czytania gazet. U nas się tego nie robi.
Tylko, że za 10 lat nie będzie gazet w Polsce. Będą tylko brukowce”967.

Podsumowanie
Podsumowując temat przyszłości mediów, można wskazać, że głównymi
kierunkami, jeśli chodzi o przyszłość mediów, będą polaryzacja mediów na media
masowe i elitarne oraz powstawanie mediów ściśle sprofilowanych pod kątem odbiorcy,
na podstawie Big Data. Problemy, przed jakimi stoją współczesne media, a których
rozwiązanie jest konieczne do funkcjonowania mediów w przyszłości, to erozja
masowego audytorium oraz opracowanie optymalnych modeli biznesowych, które będą
adekwatne do zmieniającej się rzeczywistości ery konwergencji. W dyskusji na temat
przyszłego rynku medialnego w Polsce niezbędne jest postawienie kwestii wsparcia
publicznego dla niektórych segmentów mediów, szczególnie wydawnictw prasowych,
oraz bezpieczeństwa finansowania mediów publicznych tak, aby mogły one realizować
misję publiczną nałożoną na nie ustawowo.
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Wywiad z Bartoszem Węglarczykiem, s. 5, a. 48.
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Zakończenie
Ryszard Kapuściński w jednej z książek stwierdził: „Kiedyś wielcy dziennikarze to
były wielkie sławy, wszyscy znali ich nazwiska, wiedzieli, kogo i co sobą
reprezentują”968. W dzisiejszych czasach zawód dziennikarza uległ zupełnemu
przewartościowaniu w porównaniu z czasami, w jakich żył i pracował Kapuściński. Jak
bardzo się zmienił i czy zmienił się na lepsze? Na te pytania starała się odpowiedzieć
niniejsza praca doktorska.
Rozprawa ta miała za zadanie analizę zmian w zawodzie dziennikarskim, która
dokonała się w ostatnich latach pod wpływem procesów konwergencyjnych
polegających na niezwykłej kohabitacji mediów i nowych technologii. Zjawisko
konwergencji zupełnie zmieniło oblicze współczesnego dziennikarstwa. Znacząco
wpłynęło na zmianę: roli społecznej mediów, sposobu ich produkcji, konsumpcji
i dystrybucji. Zawód dziennikarza uległ bardzo dynamicznej transformacji, związanej
przede wszystkim z konwergencją, ale także z nakładającym się na to kryzysem
ekonomicznym i koniecznością przekształceń w zakresie modeli biznesowych mediów.
Naturalną konsekwencją tych zjawisk były więc przeobrażenia w samym zawodzie
dziennikarskim. Codzienna praca dziennikarza całkowicie zmieniła swoją formę pod
względem

jej

wielozadaniowości

charakteru,

czasu

w sferze

wykonywania,

technicznej

wymagań

i merytorycznej,

wpływu

dotyczących
czynników

zewnętrznych − merytorycznych i ekonomicznych, a także oczekiwań pracodawcy,
odbiorców i rynku.
Przeprowadzona analiza danych wtórnych: literatury, badań i raportów, przekazów
medialnych, a także danych pierwotnych − w postaci badania jakościowego
przeprowadzonego na grupie 29 współczesnych dziennikarzy, wskazują jednoznacznie
na konwergencję jako na kluczową zasadę rządzącą współczesnym środowiskiem
medialnym.

Przenikanie

informatycznych

warunkuje

się

sieci

strategie

medialnych,
biznesowe

telekomunikacyjnych
i komunikacyjne

oraz

realizowane

w codziennym funkcjonowaniu zarówno przez nadawców, jak i odbiorców. Kształt
mediów będzie ewoluował wraz z rozwojem nowych technologii oraz cyfrowych
968

R. Kapuściński, Autoportret reportera, Kraków 2002, s. 120.
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rozwiązań kompatybilnych dla produkcji, dystrybucji i konsumpcji przekazów
medialnych.
W niniejszej rozprawie na podstawie danych wtórnych zarysowano historyczne tło
badań nad zawodem dziennikarza na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat.
Zaprezentowano także obecny status zawodu dziennikarza pod kątem uregulowań
prawnych oraz kodeksów obowiązujących w stowarzyszeniach dziennikarskich.
Przedstawione w niniejszej pracy zagadnienia dotyczące zawodu dziennikarza są
obszarem koniecznym do uszczegółowienia i regulacji. W erze konwergencji akty
prawne dotyczące pracy mediów wydają się bowiem wyjątkowo anachroniczne
i nieprzystające do rzeczywistości − w szczególności ustawa z 26 stycznia 1984 r. −
Prawo prasowe oraz ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Wymagają
namysłu w kontekście ewolucji zadań, organizacji pracy dziennikarzy, a także nowych
form dziennikarstwa (blogerzy, dziennikarze obywatelscy) związanych z rozwojem
nowoczesnych technologii, a co za tym idzie − z nowymi mediami. Należałoby
przeanalizować możliwość wsparcia ze strony państwa rozwijania nowych mediów,
zakres takiej pomocy i niebezpieczeństwa z niej wynikające. Szczególnie istotne wydają
się zagadnienia dotyczące roli społecznej i finansowania mediów publicznych, a także
udziału państwa w wspieraniu mediów drukowanych.
Na podstawie danych wtórnych (literatury, badań i raportów, przekazów
medialnych) zaprezentowano także zarys badań nad zjawiskiem konwergencji −
zarówno na polu krajowym, jak i międzynarodowym. Przedstawiono wpływ zjawiska
konwergencji na różne dziedziny mediów, w tym na zachowania odbiorców
i nadawców. Kluczowy dla rozwoju społeczeństwa wydaje się wpływ nowych mediów
na treści medialne, które pod wpływem nowych sposobów produkcji, dystrybucji
i konsumpcji zmieniły swój charakter. Ważkie pytanie, które rysuje się tu na horyzoncie
badawczym, to pytanie o zarządzanie w mediach w kontekście pracy dziennikarza oraz
tworzenie nowych modeli biznesowych mediów pozwalających przedstawicielom tego
zawodu swobodnie funkcjonować w czasach konwergencji.
W rozprawie doktorskiej udało się wypracować główną tezę, mówiącą o tym, że
pod wpływem zjawiska konwergencji mediów nastąpiła daleko idąca ewolucja
zawodu dziennikarza. W wyniku badania jakościowego uszczegółowieniu uległy
- 344 -

obszary, w których zaistniałe przeobrażenia mają najbardziej odczuwalny charakter. Są
to: organizacja pracy, nowe konwergentne gatunki dziennikarskie, trendy w mediach,
rozwój usług medialnych. W wyniku analizy zebranego materiału udało się także
wyodrębnić takie zagadnienia, jak: problemy środowiska dziennikarskiego, stosunek
dziennikarzy do zjawiska konwergencji oraz wykonywanego zawodu. Zaobserwowano
także istnienie zjawiska sprzeciwu wobec procesów konwergencyjnych.
Większość badanych dziennikarzy wykonuje swój zawód z pasji i poczucia misji.
Dziennikarstwo dla nich to nie zawód, lecz sposób życia, z którym się bardzo silnie
utożsamiają. Dziennikarze podkreślają jednak, że jest to zawód niezwykle wymagający
i w obecnych czasach nie przynosi on proporcjonalnie do nakładów pracy dużych
korzyści finansowych.
W wyniku analizy zebranego materiału pierwotnego w kwestii stosunku
współczesnych dziennikarzy do zjawiska konwergencji można stwierdzić, że cechuje
ich dwoistość przekonań. Z jednej strony są świadomi pozytywnych aspektów nowych
technologii, jednak dużo częściej

mówią o negatywnym

wpływie procesów

konwergencyjnych na wykonywany przez nich zawód. Do tych pierwszych należy:
żywszy kontakt z odbiorcą oraz bardziej precyzyjne budowanie relacji z nim.
Odpowiada im także możliwość budowania własnej marki dziennikarskiej oraz
perspektywa

szerszego

rozprzestrzeniania

własnych

przekonań

i materiałów

dziennikarskich. Przeszkadza im większe obciążenie dziennikarza obowiązkami
zawodowymi oraz presja dotycząca czasu i unikatowości materiału dziennikarskiego.
Na podstawie analizy materiału można wysnuć wniosek, że najbardziej istotną
zmianą w zawodzie dziennikarza jest ewolucja organizacji codziennej pracy.
Przekształcenia w zawodzie dziennikarza najszerzej objęły takie pola, jak integracja
produkcji oraz wielozadaniowość w sferze produkcyjnej, tematycznej i medialnej,
a nawet pozamedialnej.
Zmiany spowodowane przemianami w mediach obejmują także produkty pracy
dziennikarskiej. Jest to bardzo istotna zmiana, rzeczywistość bowiem kreowana przez
media wpływa bezpośrednio na sposób odbierania świata przez audytorium. W czasach
konwergencji najbardziej popularnymi gatunkami dziennikarskimi stały się formy
proste i krótkie, a przede wszystkim szybkie, łatwe i tanie w wyprodukowaniu.
Bezpośrednimi konsekwencjami tego są: ujednolicanie mediów, płytkość przekazu oraz
odchodzenie od form pogłębionych. Pośrednim skutkiem zaś są zmiany w strukturze
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zawodowej ludzi pracujących w mediach − odchodzenie z zawodu doświadczonych
dziennikarzy oraz zajmowanie ich miejsc przez media workerów.
Wśród głównych problemów dziennikarzy ery konwergencji są pieniądze i kryzys
w mediach. Bezpośrednią konsekwencją braku pieniędzy w mediach są: ich słaba
kondycja finansowa, etyczna i merytoryczna, a także pauperyzacja zawodu dziennikarza
i proces selekcji negatywnej w tej profesji. Pośrednim następstwem tych zmian jest
tworzenie treści stricte pod oczekiwania odbiorców, na podstawie programów
analitycznych, i sprowadzenie pracy dziennikarza do roli „niewolnika” badań.
Pośrednimi skutkami oszczędności w redakcjach są też: „bylejakość” materiałów
dziennikarskich, brak w nich unikalnych treści oraz kopiowanie cudzych informacji.
Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy, zwłaszcza w mediach
drukowanych, jest słaby rozwój płatnych mediów w internecie.
Bardzo szeroki zakres ma kolejny wątek badawczy analizowany w niniejszej pracy
− a mianowicie ewolucja trendów w branży medialnej. Zmiany dotyczą takich pól, jak:
zainteresowania odbiorców, aktywizacja audytorium medialnego, ilościowy rozwój
mediów oraz przeobrażenia nomenklatury używanej w środowisku medialnym.
Niepokojącym trendem w mediach ery konwergencji jest inwazja PR i reklamodawców
oraz umasowienie mediów i ich tabloidyzacja. Współczesne media zdają się zapominać
o swoim dwoistym charakterze, który zobowiązuje je nie tylko do zarabiania pieniędzy,
lecz także do odpowiedzialności społecznej za przekazywane treści.
Optymistycznym akcentem wśród wszystkich badanych zagadnień jest kwestia
rozwoju usług medialnych na polskim rynku. Postęp nastąpił w obszarach:
wielokanałowej dystrybucji oraz cyfryzacji telewizji i radiofonii.
Następstwem zmian ery konwergencji jest proces rozszerzania środowiska
dziennikarskiego. Przyczynami takiego stanu rzeczy są: nowe media, kryzys w branży
medialnej, zmiany w organizacji pracy w redakcjach oraz postęp technologiczny
i dostępność narzędzi komunikacyjnych. Następstwami tego procesu są: spadek prestiżu
zawodu dziennikarskiego, utrata wiarygodności oraz obniżenie się poziomu
wynagrodzeń. Badani dziennikarze wyodrębnili trzy nowe grupy, które funkcjonują
w ich środowisku zawodowym: media workerów, dziennikarzy tzw. nowych mediów
(blogerów, vlogerów, dziennikarzy obywatelskich) oraz pracowników tabloidów.
Żywiołowe emocje wśród badanych wzbudza temat zamykania zawodu dziennikarza za
pomocą przepisów prawnych. Większość z osób, z którymi przeprowadzano wywiad,
uważa ten pomysł za nierealny do wykonania.
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Na podstawie analizy zebranego materiału jakościowego można postawić tezę, że
w polskim środowisku dziennikarskim istnieje zjawisko oporu konwergencyjnego.
Niektórzy z dziennikarzy podejmują próby kontestacji zmian zachodzących w tym
zawodzie. Natomiast większość osób pracujących w mediach przyjęła postawę
konformistyczną i dostosowuje się do czasów ery konwergencji w imię pasji, jaką jest
wykonywany zawód.
Dwa istotniejsze wątki, które wyłoniły się w trakcie analizy zebranego materiału
pierwotnego, to przyszłość zawodu dziennikarskiego i przyszłość mediów. Zdaniem
badanych dziennikarzy przyszłość wykonywanego przez nich zawodu nie napawa
optymizmem. Wymienili oni trzy niepokojące trendy w zawodzie: znikanie autorytetów
dziennikarskich, rosnącą grupę media workerów oraz zmniejszające się zespoły
redakcyjne. Prognozowane przez nich przyszłe formy dziennikarstwa plasują się na
pograniczu

dziennikarstwa

i innych

aktywności:

dziennikarstwo

korporacyjne,

dziennikarstwo hybrydowe oraz praca w ośrodkach analitycznych i think tankach.
Bezsprzecznie cechami, którymi powinien wyróżniać się przyszły dziennikarz, są
wiedza i kompetencje. Zarówno badacze mediów, jak i praktycy tego zawodu szansę na
istnienie i rozwój zawodu widzą w przejęciu przez media dwóch funkcji − kontrolnej
oraz organizującej zebrane informacje.
Głos w debacie na temat przyszłości zawodu dziennikarskiego zabrał jeden
z najsłynniejszych medioznawców na świecie, uważany za ojca ekonomiki mediów −
Robert G. Picard. W październiku 2013 r. został opublikowany w „Gazecie Wyborczej”
wywiad, którego udzielił on Vadimowi Makarence i Grzegorzowi Piechocie969. Picard
uważa, że: „przyszłość gazet nie leży w relacjonowaniu, lecz w organizowaniu
informacji, przeprowadzaniu czytelnika przez dżunglę informacyjną”970.
Zdaniem Roberta Picarda, dziennikarze potrzebni są przede wszystkim do tego:
„aby na co dzień nękać urzędników w ministerstwach i ratuszach, prezesów firm
i organizacji. (…) Funkcja kontrolna mediów jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek,
bo funkcję informacyjną powoli pełnią inne ośrodki”971. Medioznawca podaje
praktyczny przykład dotyczący relacjonowania konfliktu w Syrii: „Bycie zwykłym
969

V. Makarenko, G. Piechota, Kto oddzieli ziarno od plew, „Gazeta Wyborcza”, 5−6.10.2013 r.,
s. 21−22, http://wyborcza.pl/magazyn/1,134494,14722628,Kto_oddzieli_ziarno_od_plew.html [dostęp:
29.12.2013 r.].
970
Ibidem, s. 20.
971
Ibidem.
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świadkiem już nie wystarcza. Wysyłanie dziennikarza, który będzie podróżował po
Syrii i podawał wiadomości, że walka odbyła się tu albo tam, niewiele daje.
Wiadomości tego typu są umieszczane w sieci przez ludzi, a następnie gromadzone
i porządkowane przez różnego rodzaju instytucje albo organizacje pozarządowe
zajmujące się Syrią. Dla tradycyjnych mediów oznacza to, że trzeba opisywać konflikt
od kulis i umieszczać go w kontekście. Opisywać jego genezę i skutki oraz to, jak
wpływa na życie ludzi, wiosek, miast, krajów i regionów. Rutynowe, codzienne relacje
docierają do odbiorcy z tuzina różnych źródeł, których dawniej nie było, np. z portali
społecznościowych”972. Picard dodaje, że jego obraz przyszłego dziennikarstwa
wymaga dziennikarstwa lepszego niż dotychczas, odbiorcy stają się bowiem coraz
bardziej wymagający.
Wizja przyszłej roli mediów Roberta Picarda wynika z współczesnego problemu
społeczeństwa, które jest wprost zalewane informacjami (przybywa ich o 20−30%
rocznie). Badacz tłumaczy: „(…) ludzie chcą po prostu normalnie żyć − chodzić do
szkoły, pracy i mieć trochę wolnego czasu. Nie są w stanie czerpać płynących
strumieniami informacji z tysiąca różnych źródeł. Nie mają na to czasu i w końcu będą
chcieli zapłacić komuś, kto to wszystko pozbiera, przefiltruje, w określony sposób
zorganizuje i powie: «Oto rzeczy ważne i warte uwagi». Dla ciebie jako osoby
prywatnej,

obywatela,

konsumenta,

matki

czy pracownika.

To

było

jedno

z historycznych zadań gazety − i nadal jest aktualne”973.
Podobnego zdania jest Mark Thompson, prezes New York Times Company,
z którym rozmawiał Vadim Makarenko. Wywiad został opublikowany w październiku
2013 r. w „Gazecie Wyborczej”. Mówi on w nim m.in.: „Media cyfrowe są bardzo
aktualne, ale cały problem z wiadomościami polega na tym, że trzeba ją poskładać
w jakąś logiczną całość, żeby odbiorca zrozumiał, co one razem znaczą. Gdy robi się
ich coraz więcej, potrzeba poważnego dziennikarstwa, żeby je zanalizować
i przedstawić”974.
Jeśli więc chodzi o wątek przyszłości mediów, można prognozować pogłębiający
się proces różnicowania się mediów na masowe i elitarne. Renesans będą też
972

Ibidem, s. 21.
Ibidem, s. 20.
974
V. Makarenko, Nie ma życia bez gazety, „Gazeta Wyborcza”, 19−20.10.2013 r., s. 30−31, dostępne
też: http://wyborcza.pl/magazyn/1,134696,14805981,Nie_ma_zycia_bez_gazety.html [dostęp:
29.12.2013 r.].
973
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przeżywały media ściśle sprofilowane pod kątem odbiorcy na podstawie zjawiska Big
Data. Wśród dylematów współczesnych mediów są: erozja masowego audytorium oraz
opracowanie optymalnych modeli biznesowych − oba związane z wątkiem zarabiania
mediów na poziomie umożliwiającym im rozwój, a nie tylko przetrwanie. W dyskusji
na temat przyszłego rynku medialnego w Polsce niezbędne jest postawienie kwestii
wsparcia publicznego dla wydawnictw prasowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa
finansowania mediów publicznych, aby mogły realizować nałożoną na nie ustawowo
misję publiczną.
O aktualności wszystkich wątków poruszonych w niniejszej pracy świadczy fakt, że
doniesienia na temat nowych rozwiązań w branży medialnej pojawiają się niemalże
w każdym miesiącu. Badanie jakościowe przeprowadzono w połowie 2013 r., ale już
początek 2014 r. przyniósł przełomowe zmiany.
W nurt polaryzacji mediów, o którym mówili badani dziennikarze, wpisuje się
otwarcie w styczniu 2014 r. nowego elitarnego kanału informacyjnego grupy TVN −
TVN24 Biznes i Świat, który ma za zadanie przyciągnąć do telewizji tych wszystkich,
którzy się nią rozczarowali. Stawia on na informacje zagraniczne i gospodarcze, czyli te
dziedziny, które zniknęły z głównych serwisów informacyjnych w innych stacjach.
Adam Pieczyński, członek zarządu TVN i redaktor naczelny TVN24 BiŚ powiedział:
„Liczymy na nowych widzów, którzy do tej pory nie oglądali telewizji, bo uważali, że
jest ona zbyt płytka. Dziś są głównie w «Magazynie Świątecznym Gazety Wyborczej»
czy «Polityce» i uznają, że treści TVN24 są dla nich nieatrakcyjne”975. Zdaniem
Markusa Tellenbacha, prezesa TVN, widzowie potrzebują tematyki zagranicznej
i ekonomicznej, a jej brak wynika wyłącznie z tego, że wszystkie stacje kopiują się
nawzajem. Komentuje to następująco: „Chcemy wyrwać się w tłumu i zrobić coś
innego, to się nazywa innowacja. Ona wymaga jaj”976.
Natomiast z trendem profilowania mediów z pomocą zjawiska Big Data wiąże się
uruchomienie przez wydawnictwo Bonnier Business Polska w styczniu 2014 r.
przełomowego projektu w polskiej branży medialnej. Równolegle ze startem kanału
TVN 24 BiŚ „Puls Biznesu” ruszył „Puls Biznesu+” − cyfrowy tygodnik biznesowy
975

V. Makarenko, TVN po raz drugi chce zarobić na informacjach, „Gazeta Wyborcza”,
11−12.01.2014 r., s. 8,
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15255085,TVN_24_Biznes_i_Swiat__Czy_da_sie_zarobic_na_infor
macjach_.html [dostęp: 12.01.2014 r.].
976
Ibidem.
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przygotowany na tablety i smartfony oraz „Puls Biznesu” − spersonalizowana aplikacja
funkcjonująca 24 godziny na dobę977. „Puls Biznesu+” to cyfrowy tygodnik biznesowy,
liczący 50 stron artykułów przekrojowych o lżejszej tematyce, przygotowanych
specjalnie do czytania w weekend, takich jak m.in. bohater tygodnia, wykres tygodnia,
blog tygodnia czy spółka tygodnia. „Puls Biznesu+” będzie dostępny zarówno na
tablety, jak i na smartfony, gdzie dotychczas nie był dostępny. Dostępny będzie na
dwóch platformach: Android oraz iOS. Natomiast codzienna aplikacja newsowa „Puls
Biznesu” dzięki możliwości wyboru tematów, branż, spółek czy indeksów umożliwia
optymalne spersonalizowanie przekazu medialnego978.
Rok 2014 przyniósł też od dawna zapowiadane zmiany związane z ograniczeniem
przez wydawców prasowych bezpłatnego dostępu do ich serwisów internetowych.
W dniu 5 lutego 2014 r. Agora uruchomiła system płatnego dostępu do treści
w serwisach internetowych „Gazety Wyborczej”. Wydawnictwo zastosowało system
oparty na tzw. metered paywall, czyli paywallu metrycznym. Z podobnych rozwiązań
korzystają już: „The New York Times”, „Telegraph” i „Die Welt”. Po przeczytaniu 10
darmowych artykułów w miesiącu użytkownik zostanie przekierowany do okna
płatności i będzie mógł wybrać jeden z trzech pakietów: „Wyborcza”, „Wyborcza Plus”
czy „Wyborcza Premium”. Jak poinformowały media branżowe979, mierzalny system
dostępu do treści obejmie serwisy Wyborcza.pl, Wyborcza.biz, WysokieObcasy.pl oraz
22 serwisy lokalne.
Konkludując, trzeba

powiedzieć, że dotychczasowe rozwiązania prawno-

technologiczne kształtujące rynek medialny w XX w. cechują się anachronicznością jak
nigdy wcześniej. Zjawisko, które obecnie obserwujemy, to pogoń wytwórców treści
medialnych (nadawców i wydawnictw) za odbiorcami, którzy pod wpływem
możliwości, jakie oferują im najnowsze rozwiązania technologiczne, wywierają na
media ogromną presję postępu.
977

P. Pająk, Puls Biznesu gruntownie zmienia ofertę mobilną, a my testujemy ją jako pierwsi w Polsce,
Spidersweb,
http://www.spidersweb.pl/2014/01/puls-biznesu-zmienia-oferte-mobilna.html
[dostęp:
12.01.2014 r.].
978
Strona sprzedażowa „Pulsu Biznesu”, http://aplikacje.pb.pl/ [dostęp: 12.01.2014 r.].
979
G. Kopacz, „Gazeta Wyborcza” rozpoczyna sprzedaż treści na wzór „The New York Times”,
Presserwis, http://www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/44220,Gazeta-Wyborcza-rozpoczyna-sprzedaz-trescina-wzor-%E2%80%9EThe-New-York-Times%E2%80%9D [dostęp: 5.02.2014 r.] oraz Ł. Brzezicki,
Agora: za rok 30 tys. osób będzie płacić za serwisy „GW”, Wirtualne Media,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/agora-za-rok−30-tys-osob-bedzie-placic-za-serwisy-gw
[dostęp:
5.02.2014 r.].
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Bez wątpienia kończy się era mediów analogowych, a świat ogarniają cyfrowe
media, które rządzą się zupełnie innymi prawami niż ich poprzednicy.
Jaka

przyszłość

czeka

zawód

dziennikarza

w obliczu

pogłębiającej

się konwergencji mediów?
Czy jesteśmy świadkami końca dziennikarstwa?
Te pytania od kilku lat nieustannie pojawiają się w artykułach prasowy oraz są
tematem rozważań medioznawców w Polsce i na świecie. Robert G. Picard w jednej ze
swoich najnowszych publikacji pt. Zabijanie dziennikarstwa? (Killing journalism?)
uważa, że wszystkie tego typu pytania wynikają z niezrozumienia charakteru
dziennikarstwa.
Przekonuje on: „Dziennikarstwo to nie praca, to nie firma, to nie przemysł, to nie
model biznesowy, nie forma medialna ani platforma dystrybucji. Dziennikarstwo to
działalność. To praktyki polegające na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu
informacji i wiedzy. Na praktyki te wpływają oczywiście takie czynniki, jak forma
mediów, platforma dystrybucji oraz sposób finansowana, ale to nie jest to samo”980.
Uważa on, że Ci którzy wieszczą koniec dziennikarstwa, postrzegają je jako
niezmienne i stałe praktyki związane z tworzeniem mediów. Tymczasem, gdy
spojrzymy na dziennikarstwo z perspektywy historycznej, widzimy, że ono stale
ewoluowało, aby dopasować się do oczekiwań odbiorców, mediów, koncernów
medialnych oraz kanałów dystrybucji. Zdaniem Picarda, koncerny medialne i same
media mogą zniknąć albo być zastąpione przez inną formę, ale dziennikarstwo
dostosuje się do nowych warunków i przetrwa. Ono przetrwa nie dlatego, że jest
związane z konkretnym medium, ani dlatego, że zapewnia zatrudnienie i zyski dla firm
medialnym, tylko dlatego, że jego rola jest kluczowa w życiu jednostki i całego
społeczeństwa. Pytanie powinno zatem brzmieć: nie czy dziennikarstwo przetrwa, ale
jaką formę przybierze w przyszłości981.

980

R.G. Picard, Killing journalism? The economics of media convergence, w: H.W. Nienstedt, S. RussMohl, B. Wilczek, Journalism and Media Convervence, Walter de Gruyter & Co, Berlin 2013, s. 19−27,
http://www.robertpicard.net/files/Killing_Journalism.pdf, s. 24 [dostęp: 14.02.2014 r.].
981
Ibidem, s. 25.
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Na podstawie wniosków zawartych w niniejszej dysertacji można stwierdzić, że
wyzwania, przed jakimi stoimy, związane z przyszłością dziennikarstwa, skupiają się
w dwóch obszarach:

zapewnieniu bezpieczeństwa finansowania mediów oraz

stworzeniu ram prawnych umożliwiających ewolucję zawodu dziennikarza.
Obszar finansowania mediów obejmuje:
 wypracowanie

optymalnych

modeli

biznesowych

w dotychczasowych

koncernach medialnych;
 zapewnienie bezpieczeństwa finansowania dla mediów publicznych;
 zagwarantowanie dotacji finansowych mediom drukowanym ze strony państwa;
 wypracowanie rozwiązań dotyczących rynku płatnych mediów w internecie.

Obszar prawny dotyczy:
 aktualizacji prawodawstwa pod kątem wymagań związanych z nowymi
technologiami,

usługami

medialnymi

oraz

kanałami

dystrybucji

−

w szczególności aktualnych aktów prawnych: ustawy − Prawo prasowe oraz
ustawy o radiofonii i telewizji;
 wypracowania rozwiązań prawnych związanych z rynkiem internetowym
(kluczową kwestią jest stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania
podmiotów takich jak Google);
 określenia

niezależnych

parametrów

umożliwiających

przydzielanie

mediom państwowych dotacji (dookreślenia, co jest wydawnictwem prasowym,
a co nim nie jest w internecie);
 ustalenia zasad funkcjonowania oraz odpowiedzialności etycznej, merytorycznej
i prawnej osób tworzących media w sieci.
Nakreślone powyżej zagadnienia stanowią praktyczny wynik rozważań nad
przeobrażeniami w zawodzie dziennikarza w obliczu konwergencji mediów zawartych
w niniejszej dysertacji doktorskiej. Wnoszą one oryginalny wkład w badania nad
ewolucją zawodu dziennikarza. Zmiany w tym zawodzie są wynikiem konfrontacji
trzech czynników: przeobrażeń na rynku mediów elektronicznych spowodowanych
nowymi technologiami, biznesowych potrzeb właścicieli mediów oraz wymogów
etycznego i profesjonalnego dziennikarstwa. Praca nad wprowadzeniem w życie
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powyższych rozwiązań wymaga ogromnego wysiłku ze strony dziennikarzy, właścicieli
mediów oraz kadry zarządzającej, a przede wszystkim inicjatywy ustawodawczej ze
strony państwa. Niemniej jednak jest konieczna, aby zawód ten mógł ewoluować
w kierunku merytorycznego i profesjonalnego dziennikarstwa, które daje satysfakcję,
prestiż oraz odpowiednie wynagrodzenie wykonującym je ludziom.
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Aneks
Spis treści:
1. Charakterystyka dziennikarzy, którzy wzięli udział w badaniu jakościowym
2. Scenariusz wywiadu swobodnego pogłębionego
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Załącznik 1. Biogramy dziennikarzy, którzy wzięli
udział w badaniu jakościowym982

Anna Ciastoń − dziennikarka prasowa. Z mediami związana od 15 lat (z kilkuletnią
przerwą na pracę w public relations). Obecnie redaktor w tygodniku „Rewia”
(wydawnictwo Bauer).
Kamil Dąbrowa − dziennikarz radiowy i telewizyjny. Od 20 lat związany z mediami.
Obecnie, od października 2011 r. dyrektor Programu Pierwszego Polskiego Radia.
W latach 2001–2003 był szefem programowym Radiostacji. Następnie pełnił funkcję
dyrektora Polskiego Radia Bis (w latach 2005−2006). Od listopada 2006 do marca 2007
r. był zastępcą dyrektora programowego w radiu Roxy FM. Od listopada 2007 r. pełnił
funkcję dyrektora muzycznego Radia TOK FM (był także gospodarzem Wieczorów
Radia TOK FM oraz weekendowych Poranków TOK FM. Związany także z telewizją.
W latach 2008–2011 współprowadził z Grzegorzem Markowskim niedzielne Szkło
kontaktowe w TVN24. Od września 2011 prowadzi na antenie TVP2 program Kultura
głupcze.
Norbert Dumański − dziennikarz telewizyjny. W mediach od 12 lat. Od 4 lat związany
ze stacją Polsat News, gdzie jest wydawcą Poranka oraz wydawcą tego serwisu.
Wcześniej przez 8 lat pracował w TVN24, gdzie był redaktorem, reporterem, a także
autorem reportaży.
Kinga Frelichowska − dziennikarka prasowa. Z mediami związana od 12 lat. Obecnie
redaktor prowadząca „TV Faktu”, dodatku telewizyjnego do dziennika „Fakt” (Ringer
Axel Springer Polska Sp. z o.o.). Wcześniej dziennikarka „Super Expressu”, dziennika
„Nowy Dzień”, wydawanego przez Agorę w latach 2005−2006, oraz „Gazety
Pomorskiej”.

982

Stan aktualny na październik 2013 r.
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Marcin Gadziński − dziennikarz prasowy internetowy. Z mediami związany od 20 lat.
Obecnie (od 2007 r.) dyrektor strategii i rozwoju Sport.pl oraz szef Agora Sport.
Odpowiedzialny za kierowanie pracą portalu sportowego Sport.pl, integrowanie treści
i zespołów PRINT i WEB, wprowadzanie narzędzi digital w zespole dziennikarskim
„Gazety Wyborczej”, ustalanie strategii dla obszaru sport w Agorze oraz wprowadzanie
treści sportowych Agory na kolejne platformy − mobile, apps. W latach 2004−2007
korespondent „Gazety Wyborczej” w Waszyngtonie. Autor jednego z pierwszych
popularnych

blogów

poświęconych

polityce

amerykańskiej

Biały

domek

(www.bialydomek.blox.pl, którego stworzył w 2006 r. Z Agorą związany od 2000 r.
Pełnił tam funkcję redaktora działu zagranicznego oraz zastępcy szefa działu
sportowego. Wcześniej pracował dla Dziennika „Życie”, gdzie był szefem działu
miejskiego oraz redaktorem działu sportowego.
Mariusz Gierszewski − były dziennikarz radiowy. Od 1 sierpnia 2013 r. rzecznik
spółki Narodowe Centrum Sportu Rozliczenia. Z mediami był związany był przez 15 lat
swojej kariery zawodowej. W Radiu Zet pracował 12 lat − jako reporter sejmowy,
dziennikarz

ekonomiczny,

ale

przede

wszystkim

zajmował

się

śledztwami

dziennikarskimi. Ujawnił wiele afer, m.in. nieprawidłowości w LEK-AM i udział FBI
w sprawie posłanki Beaty Sawickiej. Współpracował również z „Pulsem Biznesu”
i „Newsweekiem”. Przed przejściem do Radia Zet związany był z Radiem Eska. Jest
współzałożycielem − złożonego z dziennikarzy − zespołu muzycznego Poparzeni Kawą
Trzy, w którym gra na gitarze basowej.
Jarosław Gugała − dziennikarz telewizyjny. Z mediami związany od 23 lat. Obecnie
związany z Grupą Polsat gdzie pracuje jako prezenter głównego wydania Wydarzeń −
na antenie telewizji Polsat, oraz programów: Wydarzenia. Opinie. Komentarze i Gość
Wydarzeń − na antenie Polsat News. Pracę w mediach rozpoczął w 1990 r. jako
prezenter Wiadomości na antenie TVP1. W latach 1992−1995 pełnił funkcję dyrektora
TVP1, a następnie szefa Telewizyjnej Agencji Informacji. W 1997 r. został prezenterem
i wydawcą programu publicystycznego W centrum uwagi. W latach 1999−2003
obejmował stanowisko ambasadora w Urugwaju. W 2004 r. rozpoczął pracę w telewizji
Polsat jako prowadzący Wydarzenia. Od lutego 2011 do sierpnia 2012 r. zajmował
w strukturach Grupy Polsat stanowisko dyrektora Pionu Informacji i Publicystyki.
W latach 2005−2007 gospodarz wtorkowych wydań Poranka Radia TOK FM. Przez
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kilka lat od 2006 r. prowadził autorski program publicystyczny IV władza w TV4. Pisał
felietony

do

tygodnika

„Newsweek

Polska”.

Wykładał

w Wyższej

Szkole

Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza. W 2012 r. wydał książkę Doskonale
a nawet gorzej. Świat we mgle absurdu, zawierającą jego felietony i artykuły
poświęcone Polsce i Polakom, a także wydarzeniom o charakterze międzynarodowym.
Marek Kacprzak − dziennikarz telewizyjny. Od 20 lat związany z mediami. Obecnie,
od stycznia 2013 r. prowadzący program Wydarzenia. Opinie. Komentarze na kanale
Polsat News. Prowadzi także pasma oraz serwisy Polsat News. Karierę dziennikarską
rozpoczął w 1994 r. i od tamtej pory przez wiele lat związany był z radiem (Radio
Parada w Łodzi, następnie Radio Classic także w Łodzi, Radio Echo w Nowym
Sączu, aż w końcu RMF FM). W 2003 r. związał się z kanałami TVN i TVN24 (jako
reporter magazynu Uwaga w TVN oraz wydawca w TVN24). W latach 2005−2007
pracował w redakcji Wydarzeń w Polsacie na stanowisku wydawcy, a następnie
prezentera. W 2007 r. odszedł z Polsatu i objął stanowisko kierownika działu krajowego
w dzienniku „Polska The Times”. Po powstaniu kanału Polsat News w 2008 r. wrócił
do stacji i rozpoczął pracę na stanowisku prowadzącego program poranny Nowy dzień.
Od września 2012 r. zaczął prowadzić pasma popołudniowe i wieczorne oraz serwisy
informacyjne w Polsat News. Aktywnie korzystający z Twittera (prawie 2,5 tys.
obserwujących użytkowników).
Marta Kawczyńska − dziennikarka prasowa i internetowa z 13-letnim stażem. Obecnie
związana w wydawnictwem Murator (Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe),
gdzie pracuje w dzienniku „Super Express” oraz telewizji internetowej se24.tv. Zajmuje
się tematyką lifestyle’ową, pisze o celebrytach oraz szeroko pojętym rynku
telewizyjnym. Wcześniej przez 5 lat pracowała jako dziennikarz w „Gazecie
Wyborczej”, a także dzienniku „Nowy Dzień”. Ma na koncie także epizodyczną
współpracę z pismami: „Glamour”, „Dobre Rady”, „Samo Zdrowie”. Od stycznia
2014 r. reporterka w TVP Info.

Marta Kielczyk − dziennikarka radiowa i telewizyjna. Z mediami związana od 20 lat.
Obecnie prowadząca główne wydania Panoramy w TVP2 oraz Serwis Info i Panoramę
dnia w TVP Info. Od września 2013 r. prowadzi Pierwsze śniadanie” w radiu TOK FM.
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Karierę rozpoczęła w 1993 r. w Radiu Kolor. W latach 1994−2007 i 2009−2012
pracowała

w Programie

Pierwszym

Polskiego

Radia,

gdzie

prowadziła

przedpołudniowe audycje: Cztery pory roku i Lato z radiem. Związana także z TVP2,
gdzie

od

1999

r.

prowadziła

Panoramę.

Na

antenie

Dwójki

prowadziła

programy: Praca dla każdego, Studio SAPARD oraz W imieniu obywatela – cykl debat
przed

wyborami

parlamentarnymi

2005

r.

W ramach Pytania

na

śniadanie

przygotowywała cotygodniowe felietony Po godzinach, prezentujące życie prywatne
znanych osób. Od września do grudnia 2009 była współgospodynią czwartkowych
wydań porannego magazynu Kawa czy herbata? w TVP1. Od 2012 r. ponownie
współpracuje z Pytaniem na śniadanie. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, m.in.
plebiscytu Mistrz Mowy Polskiej (2006 r.).

Wojciech Krzyżaniak − dziennikarz prasowy, radiowy, internetowy z ponad 20-letnim
stażem. Specjalizuje się w tematyce kulturalnej oraz telewizyjnej. Obecnie związany
głównie z Grupą Agora SA. Dziennikarz piszący dla „Gazety Telewizyjnej”, dodatku
do piątkowej „Gazety Wyborczej”, prowadzący cotygodniowy sobotni program w radiu
TOK FM pt. Program telewizyjny, autor rubryki Codziennie polecaj TV na portalu
Gazeta.pl oraz twórca bloga WizjaTele.pl. Scenarzysta oraz konsultant telewizyjny
współpracujący m.in. z TVP. Wcześniej związany z dziennikiem „Nowy Dzień” oraz
magazynami „Gazeta Muzyczna” i „Gitara i Bas”.
Bartosz Kubera − dziennikarz telewizyjny, obecnie poza zawodem − zajmuje się
pisaniem scenariuszy do filmów i seriali telewizyjnych. Przez 20 lat związany
z mediami, ostatnio z Agorą, gdzie był reżyserem odpowiedzialnym za studio projektu
Gazeta.tv. Wcześniej przez 15 lat pracował w Telewizji Polskiej. Był tam szefem
redakcji oprawy i promocji TVP Info, wydawcą serwisów informacyjnych stacji TVP
Info i TVP 3. Wcześniej pracował w Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym jako
wydawca

Telewizyjnego

Kuriera

Warszawskiego,

publicystycznych i reportaży.
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programów

informacyjnych,

Katarzyna Madey − dziennikarka prasowa z 15-letnim doświadczeniem w mediach.
Przez całą swoją karierę zawodową związana z wydawnictwem Bauer. Obecnie
szefowa wspólnej platformy redakcyjnej dwóch tygodników „Tele Tygodnia” i „Świata
Seriali”. Wcześniej pełniła także funkcje redaktora naczelnego oddzielnych magazynów
− najpierw dwutygodnika „Świata Seriali”, a ostatnio tygodnika „Tele Tydzień”.
Vadim Makarenko − dziennikarz prasowy, autor książek, ekspert rynku medialnego.
W mediach pracuje od 15 lat. Od początku swojej drogi zawodowej związany z „Gazetą
Wyborczą” (od 1998 r.), gdzie pisze w dziale gospodarczym. Kilkakrotnie nominowany
do nagrody Grand Press. W 2013 r. nominowany do Nagrody Radia Zet im. Andrzeja
Woyciechowskiego. Autor książek: Tajne służby kapitalizmu (2008) oraz Zawód:
zwycięzca

(2013).

Wykładowca

w Instytucie

Dziennikarstwa

Uniwersytetu

Warszawskiego. Autor bloga Oxfordzki przecinek (www.oxfordcomma.blox.pl).
Aktywny użytkownik Facebooka i Twittera.
Grzegorz Miecugow − dziennikarz telewizyjny, radiowy i prasowy. Ma ponad
30-letnie doświadczenie dziennikarskie. Obecnie związany ze stacją TVN24, gdzie
pełni funkcję dyrektora ds. publicystki oraz prowadzi autorski program Inny punkt
widzenia (który po przerwie powrócił na antenę TVN24 w 2010 r.; wcześniej był
emitowany w latach 2004−2007), a także współprowadzi Szkło kontaktowe (od stycznia
2005 r.). Pracę zawodową zaczął 1980 r. i do stanu wojennego pracował jako reporter
miejski w lokalnym radiu w programie Na warszawskiej fali. W 1987 r. dołączył do
zespołu Zapraszamy do Trójki. W latach 1989–2001 jako „druh zastępowy”
poprowadził dziewięć wydań Listy Przebojów Programu Trzeciego. W 1989 r.
przeszedł do Telewizji Polskiej, gdzie pracował jako wydawca i prezenter Wiadomości
w TVP1. Współtwórca i prezenter Faktów TVN. Współtwórca kanału TVN 24. Był
gospodarzem programów Cały ten świat i Gość poranny. W 2005 i 2007 r. zostały
wydane książki pod tym samym tytułem zawierające rozmowy m.in. ze Stanisławem
Lemem, Władysławem Bartoszewskim, Krystyną Jandą, Leszkiem Balcerowiczem,
Jerzym Stuhrem oraz Magdą Umer. W 2006 r. razem z Tomaszem Sianeckim otrzymał
telewizyjną nagrodę Wiktora za program Szkło kontaktowe. W 2007 r. również
z Tomaszem Sianeckim napisał książkę Kontaktowi, czyli szklarze bez kitu. Pisał
felietony z serii Swoje wiem do „Dziennika Polskiego” oraz współpracował
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z „Przekrojem”, dla którego przeprowadzał wywiady. Jest członkiem Katedry
Dziennikarstwa Collegium Civitas.
Łukasz Niewola − dziennikarz telewizyjny (wydawca, producent). Z mediami
związany od 3 lat. W trakcie przeprowadzania wywiadu do niniejszej rozprawy
wydawca w TVN CNBC. Od stycznia 2014 r. wydawca w TVN24 Biznes i Świat.
Konrad Piasecki − dziennikarz radiowy i telewizyjny, związany z RMF FM i TVN24.
Od 20 lat pracuje w mediach (od 1994 r. w RMF FM). Obecnie w radiu RMF FM
prowadzi codzienny poranny program pt. Kontrwywiad RMF FM. Prowadzący
nadawanego od 2008 r. w TVN24 programu Piaskiem po oczach. Autor artykułów
w gazetach i magazynach, m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Polityce”, „Newsweeku”,
„Tygodniku Powszechnym”, miesięczniku „Press”, felietonista w portalu Interia.pl. Od
2008 r. wykładowca Collegium Civitas (zajęcia Warsztat radiowy). Jeden
z najaktywniejszych polskich dziennikarzy na Twitterze − zajął drugie miejsce
w rankingu TOP 25 najpopularniejszych dziennikarzy na Twitterze, opublikowanym
w 2013 r. Jego profil na Twitterze obserwuje 37 tys. widzów.
Maciej Pobocha − dziennikarz prasowy z 12-letnim stażem. Od 4 lat redaktor
prowadzący w tygodniku „Motor” i miesięczniku „Auto Moto” w wydawnictwie Bauer.
Wcześniej związany z wydawnictwem Polskapresse, gdzie pracował jako dziennikarz
miesięcznika „Moto Salon”, tygodnika „Moto Express” oraz portalu Motofakty.pl.
Kamila Ryciak − dziennikarka radiowa i telewizyjna, od 13 lat związana z mediami.
Od 7 lat prowadzi audycje w Radiu Eska, obecnie codzienny program Wrzuć na luz
z Pawelcem, Kamą i Albertem!). Wcześniej związana z Radiem Wawa. Producentka
telewizyjna współpracująca z takimi stacjami, jak TVN24, TVN, TVN Warszawa,
MTV, TVP2. Dziennikarka multimedialna i freelancerka. Współtwórczyni programów
internetowych (i prowadząca), m.in. kulisy You Can Dance, kulisy Tańca z gwiazdami
na potrzeby portali Onet.pl i Plejada.pl. W latach 2000−2004 prowadząca program
Tenbit.pl w TVN.
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Tomasz Serwański − dziennikarz telewizyjny (wydawca). W mediach pracuje od
11 lat. Od początku swojej drogi zawodowej związany z TVN24, gdzie pracował jako
redaktor

i wydawca.

Obecnie

szef

wydawców

wieczornych

programów

publicystycznych w TVN24, m.in. Czarno na białym oraz Tak jest.
Tomasz Sianecki − dziennikarz telewizyjny. Od 20 lat związany z mediami. Obecnie
współprowadzący program Szkło kontaktowe oraz autor i prowadzący programu Ciąg
dalszy nastąpił na antenie TVN24. Karierę zawodową rozpoczynał w Programie
Trzecim Polskiego Radia, gdzie prowadził audycję Zapraszamy do Trójki. W 1997 r.
przeszedł do TVN, gdzie był m.in. prowadzącym program Automaniak oraz 600 sekund
życia. W latach 1998−2010 reporter Faktów, specjalizował się w lekkich reportażach
oraz

tematyce sportowej.

W latach 2005−2006 prowadził

też cykl

filmów

dokumentalnych Wielkie ucieczki. Od stycznia 2005 r. współprowadzi Szkło
kontaktowe, a od 2011 r. jest gospodarzem swojego autorskiego programu Ciąg dalszy
nastąpił. Laureat wielu nagród dziennikarskich oraz publiczności, m.in. nominowany do
nagrody Dziennikarza Roku Grand Press (2006), Wiktor w kategorii za największe
odkrycie telewizyjne (razem z Grzegorzem Miecugowem) za Szkło kontaktowe (2006),
Mistrz Mowy Polskiej (2008), nominacja do nagrody MediaTory za program Ciąg
dalszy nastąpi (2011).
Sławomir Siezieniewski − dziennikarz telewizyjny z 15-letnim stażem. Przez całą
karierę zawodową związany z Telewizją Polską. Obecnie prezenter Serwisu
informacyjnego TVP Info oraz szef gdańskiego programu informacyjnego Panorama.
Wcześniej prowadzący m.in. Wiadomości, W centrum uwagi, Kurier. Uczestniczył
w największych
olimpijskich,

przedsięwzięciach telewizyjnych,
wizyt

papieża,

wyborach

m.in.

relacjach

parlamentarnych

z igrzysk

i prezydenckich.

Współpracował także z Radiem Plus, gdzie miał cykl programów o tematyce
społecznej.

W „Dzienniku

Bałtyckim”

pisał

felietony

o tematyce

społeczno-

gospodarczej, a w magazynie „Mediatrand” − o show-biznesie.
Piotr Stasiak − dziennikarz prasowy oraz internetowy, ekspert mediów cyfrowych.
Z mediami związany od 13 lat. Od stycznia 2013 r. zarządza strategią cyfrową
polskiego

„Newsweeka”

i „Forbesa”.

Jako

dziennikarz

pisze

o gospodarce,

inwestowaniu, innowacjach, interesują go nietypowe historie z pogranicza ekonomii
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i społeczeństwa. Laureat Nagrody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Nagrody im. Mieczysława Orłowicza, finalista „Grand Press”. Wykłada na Collegium
Civitas. W latach 2002−2009 związany z tygodnikiem „Polityka”, gdzie pisał
o ekonomii i rynku nowoczesnych technologii. Natomiast od 2009 r. pracował
w „Polityce” Spółdzielni Pracy w charakterze redaktora naczelnego serwisu Polityka.pl,
kierował jego redakcją, odpowiadał za rozbudowę i wprowadzenie nowych produktów
cyfrowych.
Wojciech Szacki − dziennikarz prasowy, analityk medialny. Od 11 lat związany
z mediami. Od 2013 r. dziennikarz tygodnika „Polityka” oraz starszy analityk ds.
politycznych

w centrum

analitycznym

Polityka

Insight.

W latach

2002−2012

dziennikarz „Gazety Wyborczej”, gdzie śledził polską arenę polityczną. Autor tekstów
newsowych, felietonów, komentarzy, wywiadów i analiz politycznych. W 2007 r.
nominowany do nagrody Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze za
współautorstwo tekstu o finansach Ligi Polskich Rodzin. Aktywny użytkownik Twittera
(6,5 tys. obserwujących użytkowników).
Cezary Szymanek − dziennikarz prasowy i radiowy. Od 20 lat związany z mediami.
Obecnie, od sierpnia 2012 r. redaktor naczelny tygodnika „Bloomberg Businessweek
Polska”. Od 2002 r. związany z Radiem PiN, w którym obecnie prowadzi codzienną
poranną audycję 7 dni na biznes, był też w nim szefem działu informacji oraz prowadził
audycję Gość Radia PiN. W swojej karierze zawodowej związany był także z Radiem
Kolor, Radiem Zet oraz telewizją RTL7. Był dyrektorem programowym serwisu
tenbit.pl (Grupa ITI) oraz twórcą i producentem programu nadawanego pod taką samą
nazwą na antenie TVN. Jest laureatem Nagrody im. Władysława Grabskiego,
przyznawanej

przez

Narodowy

Bank

Polaki

dla

najlepszego

dziennikarza

gospodarczego, oraz „Ostrego Pióra”, wyróżnienia nadawanego przez Business Centre
Club.
Witold Tabaka − dziennikarz telewizyjny, przez 10 lat związany z mediami. Od 4 lat
reporter w zespole Panoramy w TVP2. Wcześniej przez półtora roku reporter
w Wiadomościach. Związany był także z radiową Trójką oraz Akademickim Radiem
Kampus działającym przy Uniwersytecie Warszawskim.

- 362 -

Paweł Truszczyński − dziennikarz radiowy i telewizyjny. Z mediami związany od
8 lat. Obecnie redaktor wydania oraz współprowadzący magazyn Nie do zobaczenia
w Radiu Zet. Ponadto przygotowuje i prezentuje wiadomości na antenie tej stacji oraz
na

portalu

Radiozet.pl.

Z Agnieszką

Kołodziejską

prowadzi

program

popularnonaukowy Galileo Extra na antenie TV4. Zaczynał w radiu „Radiostacja”.
Bartosz Węglarczyk − dziennikarz prasowy i telewizyjny. Z mediami związany od
25 lat. Obecnie zastępca redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita” (od listopada
2012 r.) oraz prowadzący razem z Kingą Rusin weekendowe wydania Dzień dobry TVN
w stacji TVN (od 2008 r.). Częsty gość w charakterze eksperta od polityki zagranicznej
w programach publicystycznych stacji: TVN, TVN24 oraz TOK FM. W latach
1989−2011 dziennikarz „Gazety Wyborczej”. Wieloletni szef działu zagranicznego oraz
jej korespondent w Moskwie, Brukseli i Waszyngtonie. Prowadził program Świat
według Węglarczyka oraz Słoń a sprawa polska w Superstacji. Od grudnia 2011 do
listopada 2012 r. redaktor naczelny miesięcznika „Sukces”. W 2012 r. współprowadził
też audycje Zwolnienie w WF-u w Esce Rock. Aktywny użytkownik Twittera (24 tys.
obserwujących użytkowników). Od stycznia 2014 r. prowadzący program Świat w stacji
TVN24 Biznes i Świat.
Jacek Żakowski − dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny. Z mediami związany
od ponad 30 lat. Obecnie jest publicystą i komentatorem „Polityki”, gdzie ma
cotygodniową kolumnę pt. Rozmowy Żakowskiego. Pisze także komentarze w „Gazecie
Wyborczej”, prowadzi piątkowe wydania publicystycznej audycji Poranek w Radiu
TOK FM. Na antenie TVN w porannym programie Dzień Dobry TVN w poniedziałki
ma swoje autorskie przeglądy prasy. Jest także kierownikiem Katedry Dziennikarstwa
Collegium

Civitas.

Pracę

dziennikarza

zaczynał

w tygodniku

„Na

Przełaj”

(1980−1981), następnie udzielał się w Biurze Informacji Prasowej NSZZ Solidarność
(1981−1983).

W kolejnych

latach

pisał

do

„Tygodnika

Polskiego”

(1983)

i miesięcznika „Powściągliwość i Praca”. Był rzecznikiem prasowym Obywatelskiego
Klubu Parlamentarnego, jednym z założycieli „Gazety Wyborczej” oraz pierwszym
prezesem Polskiej Agencji Informacyjnej.
Autor i prowadzący wielu programów radiowych i telewizyjnych (Tok-szok, Tok2Szok,
Tischner czyta katechizm, Autograf, Tok-tok, Rozmowy podsłuchiwane, Gość Radia
Zet). Autor lub współautor książek, m.in. Rok 1989 – Bronisław Geremek odpowiada,
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Jacek Żakowski pyta (Warszawa 1990), Między Panem a Plebanem (Warszawa 1995),
Mroczne wnętrza – uwięziony Prymas prywatnie (Warszawa 2000), Trwoga i nadzieja
(Warszawa 2003), Anty-Tina Rozmowy o lepszym świecie, myśleniu i życiu (Warszawa
2005), Nauczka (Warszawa 2007). Laureat licznych nagród dziennikarskich, w tym:
dwukrotnie statuetki Wiktora.
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Załącznik 2. Scenariusz wywiadu swobodnego
pogłębionego
Wstęp:
Wytłumaczenie celu badania oraz terminu „konwergencja”
Badanie jest realizowane w ramach mojej pracy doktorskiej pt. Zawód dziennikarza
w obliczu konwergencji mediów. Celem pracy jest ukazanie szeregu czynników, które
wpływają na codzienną pracę dziennikarzy w dobie konwergencji mediów. Obecnie
praca „ludzi mediów” całkowicie zmienia swoją formę w zakresie: charakteru pracy,
czasu

pracy,

wymagań

dotyczących

wielozadaniowości

w sferze

technicznej

i merytorycznej, wpływu czynników ekonomicznych, oczekiwań odbiorcy oraz przede
wszystkim nowych technologii, które determinują produkcję, konsumpcję i dystrybucję
mediów. Proces przemian w zawodzie dziennikarza jest obecnie w środkowej fazie i jak
szacują eksperci może on potrwać jeszcze około 10 lat. Wszystko wskazuje na to, że
zniknie klasyczne dziennikarstwo, jakie uprawiano jeszcze 10−20 lat temu, a w wyniku
przemian powstanie nowa grupa zawodowa. Wnioski z przeprowadzonych przeze mnie
badań jakościowych skonfrontuję z podobnymi badaniami przeprowadzonymi w innych
krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych.
Pańska wiedza i doświadczenie są bezcenne dla realizacji tego projektu, dlatego proszę
o wzięcie udziału w badaniu, które jakościowo wzmocni zakładane cele projektu.
Z góry dziękuję za współpracę.

Konwergencja:
− zasada funkcjonowania środowiska medialnego opierająca się na upodabnianiu się lub
zbliżaniu takich jednostek mediów, jak urządzenia, sieci, rynki i zawartości; jej
egzemplifikację stanowią strategie komunikacyjne projektowane przez nadawców
i odbiorców;
− postępujące wzajemne powiązanie i przenikanie się sieci telekomunikacyjnych,
audiowizualnych i informatycznych. Podstawą, punktem wyjścia dla tych procesów jest
technologia cyfrowa, wdrażana przez wyżej wymienione sektory, a konsekwencją −
stopniowe zacieranie się różnic między nimi.
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Rodzaje konwergencji:
1) gatunków dziennikarskich,
2) języka mediów,
3) technologii dotyczącej produkcji i dystrybucji mediów,
4) reorganizacji pracy dziennikarzy.

Wymiary konwergencji:
1) integracja produkcji (współpraca, koordynacja bądź całkowita integracja
newsroomów);
2) wielozadaniowi profesjonaliści − w sferze medium (produkcja materiału dla wielu
mediów), w sferze tematyki (materiały na różne tematy), w sferze produkcji (jedna
osoba tworzy materiał na różnych etapach produkcji);
3) wielokanałowa dystrybucja (dostawa materiałów dla użytkowników przez różne
platformy medialne);
4) aktywne audytorium (zanika dystans między nadawcami a odbiorcami mediów −
np. poprzez blogi, vlogi, filmy na YouTube).
I część − PRZEDSTAWIENIE
Proszę się przedstawić i powiedzieć, jakie ma Pani/Pan doświadczenie.
II część − TEMATYKA OGÓLNA (pytania ogólne mające na celu sprawdzenie
ogólnego stosunku badanego do konwergencji):
1. Czym jest dla Pani/Pana praca? (misją, prestiżowym zajęciem, sposobem na
zarobienie pieniędzy)
2. Czym jest zawód „dziennikarza”, patrząc przez pryzmat Pani/Pana pracy? (czy
badany czuje się dziennikarzem, a może media workerem, redaktorem, showmanem,
celebrytą, nie przywiązuje do tego uwagi itp.)
3. Czym dla Pana/Pani jest zjawisko konwergencji w mediach? (zmianą:
technologiczną, dystrybucji mediów, tworzenia mediów, odbierania mediów, trybu
pracy dziennikarskiej w mediach)
4. Jak Pan/Pani postrzega proces konwergencji w mediach? (pozytywnie,
negatywnie, bez emocji jako naturalną kolej rzeczy − jest biernym czy czynnym
użytkownikiem jej efektów)
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5. Jakie widzi Pani/Pan zmiany w mediach wpływające na pracę dziennikarzy,
a będące efektem konwergencji? (prośba o wymienienie kilku zjawisk, zależności,
trendów, np. tabloidyzacja/komercjalizacja, pack journalism. tj. wszędzie te same treści
powielane w różnych mediach, przewaga treści miękkich nad twardymi, tj. plotki
o celebrytach sprzedają się lepiej niż wiadomości ekonomiczne czy społeczne)
III część − ZMIANY W ZAWODZIE SPOWODOWANE KONWERGENCJĄ
1. Integracja produkcji. Czy zaobserwował Pan/Pani zmiany w redakcjach
spowodowane

konwergencją/zmianami

technologicznymi?

(np.

zwolnienia,

reorganizacje, outsorcing − czynnikami wywierającymi duży wpływ na proces
konwergencji jest koncentracja mediów i przesłanki ekonomiczne)
2.

Wielofunkcyjni

profesjonaliści.

Czy

zaobserwował

Pan/Pani

zjawisko

wielofunkcyjności we współczesnych mediach? (np. 1) praca w kilku obszarach
tematycznych, 2) tworzenie na użytek różnych mediów, 3) praca na różnych etapach
powstawania materiału)
3. Jak zjawisko wielofunkcyjności jest ocenianie przez Panią/Pana? (jako
pozytywne zjawisko, gdyż dziennikarz ma większy wpływ na efekt finalny, czy jako
problem związany m.in. z brakiem czasu na wykonanie wszystkich czynności?)
4. Wielokanałowa dystrybucja. Czy w Pana/Pani środowisku pracy istnieje
wielokanałowa dystrybucja wyprodukowanych treści w ramach jednej grupy
mediowej?
(1) materiał wykorzystywany jest tylko dla jednego medium, 2) materiał jest
dostosowywany samodzielnie przez dziennikarzy do innych mediów, 3) następuje
automatyczna koordynacja dystrybucji w ramach jednej platformy/grupy mediowej)
5. Aktywna widownia. Jak w Pana/Pani środowisku pracy aktywizowana jest
widownia? (np. wyprodukowane materiały wysyłane są do blogerów, publikacja
komentarzy użytkowników na forach, blogach lub specjalnych platformach dla
widzów/słuchaczy)
6. Z jakich urządzeń korzysta Pani/Pan w swojej codziennej pracy i z jakich
systemów (telefon, komputer, smartfon, tablet, CSR, programy do obróbki zdjęć,
tekstów i materiałów wideo itp.)
7. Z jakich nowych mediów Pani/Pan korzysta w swojej codziennej pracy? (blogi,
serwisy społecznościowe, VOD, fora, czaty itp.)
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8. Jakie są Pana/Pani codzienne problemy jako dziennikarza? (przesadne
korzystanie z materiałów PR, tzw. Ctrl C i Ctrl V, agencji informacyjnych − korzystanie
z gotowców z powodu braku czasu bądź środków, product placement − narzucanie
tematyki przez reklamodawców, zjawisko „brand journalismu”, pisanie wyłącznie pod
gust widzów/czytelników)
9. Jak Pan/Pani postrzega zjawisko rozszerzania środowiska dziennikarskiego,
które się dokonuje w wyniku konwergencji? (dziennikarze, media workerzy
i paradziennikarze, tj. blogerzy, użytkownicy YouTube − co badany sądzi o zawężeniu
tego zawodu, np. poprzez zapisy w prawie autorskim)
10. Poziom zaawansowania konwergencji w środowisku pracy Pani/Pana (podział
wg L. Dailey, L. Demo, M. Spillman, tj. 1) promocja krzyżowa, 2) klonowanie,
3) współpraca i rywalizacja, 4) dzielenie się treścią, 5) konwergencja pełna983 lub:
1) brak

współpracy

między

newsroomami,

2)

sporadyczna

współpraca,

3) systematyczna koordynacja między kilkoma newsroomami, 4) pełna integracja
newsroomów).
IV część − PRZYSZŁOŚĆ DZIENNIKARSTWA
1. Jakie widzi Pani/Pan szanse dla siebie jako dziennikarza związane
z konwergencją? (ewolucja, więcej miejsc pracy w związku z nowymi technologiami,
większa kreatywność)
2. Jakie widzi Pani/Pan zagrożenia dla siebie jako dziennikarza związane ze
zjawiskiem konwergencji? (racje ekonomiczne, zysk przedsiębiorstwa medialnego
983

Promocja krzyżowa (cross promotion) − polegająca na wspólnej i wzajemnej promocji
współpracujących marek, np. jest prezentowanie logo stacji telewizyjnej w artykule prasowym lub
odsyłanie w programie telewizyjnym do pogłębionych analiz w gazecie.
Współpraca i rywalizacja − media jednocześnie konkurują i współpracują ze sobą – promują i dzielą się
informacjami na tematy, nad którymi pracują. Na przykład dziennikarz prasowy pojawia się w telewizji
jako ekspert lub komentator, dyskutując na bieżące tematy, ale zarówno przedstawiciele stacji
telewizyjnej, jak i prasy nie informują się wzajemnie o własnych pracach.
Wymiana treści − współpracujące media wymieniają się informacjami z partnerami, możliwa jest także
współpraca w ramach specjalnych przedsięwzięć.
Pełna konwergencja − współpraca przy pozyskiwaniu i rozpowszechnianiu informacji. Jej wspólnym
celem jest wzmocnienie różnych mediów w prezentowaniu treści medialnych w najbardziej efektywny
sposób. Zróżnicowane zespoły dziennikarzy z różnych partnerskich mediów wspólnie pracują nad
planem, pozyskaniem informacji i produkcją treści, decydując o tym, która część powstałych materiałów
może być najlepiej zaprezentowana w druku, telewizji, radiu czy w innych mediach.
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jako cel nadrzędny pracy dziennikarza, mało czasu dużo zadań, wielozadaniowości,
przejścia dziennikarzy z innych mediów do ich zespołu i trudności z adaptacją)
3. Jak Pan/Pani postrzega prestiż zawodu dziennikarza w obliczu konwergencji?
(czy badany uważa, że w dobie konwergencji jest to zawód będący posłannictwem,
misją czy może sposób na zarabianie pieniędzy, jak każdy inny)
4. W jakim kierunku Pani/Pana zdaniem zmierzają zmiany w zawodzie
dziennikarza? (zanik dziennikarstwa, stworzenie nowej grupy zawodowej, ile potrwa
ta transformacja, przyszłość dziennikarstwa to koniec tego zawodu czy przeobrażenie)
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