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WSTĘP

W szystkie środki przekazu są aktywnymi metaforami, 
jeśli chodzi o ich moc transponowania doświadczenia na nowe formy'.

Odległość w linii prostej między Warszawą a Siedlcami wynosi zaledwie 87 km 

tymczasem w przestrzeni radiowej wokół Siedlec funkcjonuje tylko jedna rozgłośnia 

lokalna -  Katolickie Radio Podlasie. Spośród pierwszej piątki tygodników o najwyższej 

pozycji prasowo-wydawniczej jedynie katolickie pismo społeczno-kulturalne „Gość 

Niedzielny” redagowane jest poza Warszawą. Natomiast jedynym w strukturze 

komercyjnej telewizji kanałem ogólnokrajowym w pełni należącym do polskiego 

kapitału jest TV Trwam2.

Wspomniane przykłady ilustrują specyficzną cechę mediów katolickich, jaką 

jest ich strukturalna różnorodność. Chociaż w naukowych opracowaniach z zakresu 

mediów w Polsce, poświęcono sporo miejsca na analizę katolickich środków przekazu, 

problematyka ich struktury oraz jej roli w systemie medialnym nie była podejmowana. 

Tymczasem okres dwudziestu pięciu lat od rozpoczęcia transformacji ustrojowej 

wyraźnie wskazuje, że specyfika mediów katolickich sprowadza się nie tylko do ich 

zawartości i własnej doktryny, lecz również do jej charakterystycznej struktury.

Literatura przedmiotu z zakresu mediów katolickich obejmuje prace 

reprezentowane przez różne podejścia teoretyczne. Na szczególną uwagę zasługują 

pozycje F. Adamskiego3, J. Chrapka4 oraz nowsze opracowania autorstwa K. Pokomej- 

Ignatowicz5. Nie sposób pominąć pracy zbiorowej na temat mediów wyznaniowych, 

zawierającej artykuły M. Gieruli oraz T. Mielczarka6, a także opracowań M. Drożdża
n

na temat personalistycznego ujęcia etyki mediów czy katolickiej radiofonii .

W dotychczasowej literaturze przedmiotu rozpatrywano problematykę mediów 

katolickich głównie na trzy sposoby:

1 M. McLuhan, Zrozumieć media, tłum. N. Szczucka, Warszawa 2004, s. 101.
2 Stan na 31.12.2013.
3 Kościół a kultura masowa, red. F. Adamski, Kraków 1984.
4 Kościół a środki społecznego przekazu, red. J. Chrapek, Warszawa 1990.
5 K. Pokoma-Ignatowicz, Kościół w świecie mediów. Historia — dokumenty -  dylematy, Kraków 2002.
6 M. Gierula, Prasa parafialna jako typ prasy lokalnej, w: Media 'wyznaniowe w Polsce 1989—2004, 
red. E. Kossakowska, J. Adamowski, Warszawa 2004; T. Mielczarek, Prasa Kościoła katolickiego 
w Polsce w latach 1989-2004, w: Media wyznaniowe..., dz. cyt.
7 M. Drożdż, Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Tamów 2005; tenże, Radio Plus 
Dobra Nowina. Struktura, program, perspektywy, Warszawa Tamów 2006.



■ analiza mediów katolickich w doktrynie Kościoła katolickiego,

■ analiza wybranych segmentów mediów katolickich (np. prasy katolickiej) 

lub konkretnych katolickich środków przekazu (np. Radia Maryja),

■ analiza funkcji pełnionych przez media katolickie.

Nieliczne monografie podejmowały tematykę w perspektywie systemowej. 

Ich podstawowym mankamentem był jednak brak odpowiedzi na pytanie: czy media 

katolickie charakteryzuje podobieństwo, czy odrębność wobec reszty mediów 

w Polsce? Co więcej, nacisk kładziony na funkcje jakie mają pełnić media katolickie, 

odsunął na bok kwestię ich występowania w ramach określonej przestrzeni medialnej. 

Tymczasem pierwszy krok analizy samego zjawiska winno stanowić właśnie 

uwzględnienie jego struktury w aspekcie przestrzennym. Dopiero w oparciu o strukturę 

oraz generowaną przez nią przestrzeń medialną możliwe są analizy funkcji, pełnionych 

przez poszczególne media.

Motywów podjęcia tematyki struktury mediów katolickich w ramach systemu 

medialnego było kilka. Po pierwsze, autor dostrzegł, że Polska należy do nielicznej 

grupy krajów europejskich, w których media katolickie posiadają mocno utrwaloną 

pozycję społeczną. Większe znaczenie mediów katolickich widoczne jest tylko 

w systemie medialnym Malty oraz w Państwie Watykańskim. Wśród medioznawców 

brakuje jednak zgody na temat pozycji tych mediów w polskim systemie medialnym.

Przytoczone przypadki „Gościa Niedzielnego”, Katolickiego Radia Podlasie 

oraz TV Trwam wskazują na określony potencjał strukturalny mediów katolickich. 

Pisząc rozprawę autor chciał wykazać, czy nurt myślenia systemowego prowadzi 

do konkretyzacji tego potencjału, czyli wskazania jakości mediów katolickich w całości 

mediów w Polsce.

Potrzeba podjęcia tematyki miała również implikacje osobiste, związane 

z wykształceniem akademickim autora rozprawy8. Wiedza zdobyta przez niego w toku 

studiów politologiczno-dziennikarskich oraz studiów teologicznych pozwoliła na wybór 

przedmiotu badań, który można było potraktować w sposób interdyscyplinarny, łącząc 

perspektywę medioznawczą z wybranymi wątkami z obszaru teologii praktycznej, 

katolickiej nauki społecznej oraz prawa kanonicznego.

8 Magisterium z nauk o polityce w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz magisterium 
z teologii.



Perspektywa teoretyczna oraz przyjęta metodologia

Formułując perspektywę teoretyczną rozprawy autor oparł się na teorii 

systemowej w analizie zjawisk komunikacji zapośredniczonej. Kluczowa dla tego 

stanowiska teoretycznego kategoria systemu medialnego pozwoliła zrekonstruować 

kształt mediów w Polsce, co posłużyło za punkt odniesienia dla wyników badań 

mediów katolickich.

W decydujących dla rozprawy analizach struktur mediów katolickich autor 

powiązał perspektywę systemową z podejściem przestrzenno-strukturalnym. Traktuje 

ono obszar Polski jako ogólnokrajową przestrzeń medialną złożona z określonych 

regionalnych przestrzeni medialnych, w ramach których istnieje i wyraża się określona 

struktura.

Przyjęty przedmiot badania determinował zastosowanie rozmaitych metod 

badawczych. Pierwsza polegała na analizie aktów prawa polskiego oraz dokumentów 

administracyjnych związanych z procesem koncesjonowania radia i telewizji. Po niej 

nastąpiła analiza dokumentów Kościoła katolickiego z zakresu mediów. Odbywała się 

w oparciu o wypracowane w obrębie teologii kryteria ważności poszczególnych 

dokumentów. Inna jest bowiem ranga prawna dokumentów soborowych, a inna 

wypowiedzi audiencyjnych papieży.

Część empiryczna polegała na przeprowadzeniu kwestionariuszowego badania 

struktury mediów katolickich. W badaniu uwzględniono wszystkie zidentyfikowane 

tytuły mediów katolickich z wyłączeniem druków urzędowych i czasopism naukowych. 

Ostateczna liczba zwrotów uzyskanych w badaniu ankietowym wyniosła 21,7% spośród 

wszystkich segmentów mediów9.

Brakujące dane uzupełniono techniką wywiadu telefonicznego. Następnie 

zebraną całość porównano z materiałem uzyskanym za pomocą niestrukturalizowanej 

analizy źródeł zastanych, w tym szczególnie wybranych katalogów prasy periodycznej 

z roku 1994 i 1999.

9 Prasa parafialna ustalona w liczbie 4SS tytułów została potraktowana osobno.



Cel rozprawy, hipotezy badawcze oraz ich operacjonalizacja

Przedmiotem rozprawy jest struktura mediów katolickich rozpatrywana 

z perspektywy systemu medialnego w Polsce. Celem rozprawy jest zatem analiza 

struktury mediów katolickich w aspekcie jej przynależności do systemu medialnego 

po 1989 r.

Towarzyszy temu odpowiedź na podstawowe pytanie badawcze:

Czy struktura mediów katolickich charakteryzuje się wyraźną odrębnością 

od reszty systemu medialnego w Polsce?

Autor podjął próbę odpowiedzi na to pytanie formułując następującą hipotezę 

główną:

Z ukształtowanego w sposób skoncentrowany polskiego systemu 

medialnego wyłamuje się struktura mediów katolickich, oparta 

na diecezjalności i regionalności.

Weryfikacja przyjętej hipotezy wymagała sformułowania pytań szczegółowych 

oraz odpowiadających im hipotez szczegółowych, konkretyzujących kierunek 

prowadzonych badań:

P l : Jaki kształt przyjmuje polski system medialny?

H 1: Polski system medialny jest ukształtowany w sposób skoncentrowany.

O weryfikacji hipotezy zdecyduje wieloaspektowa analiza systemu medialnego. 

Jeżeli wykaże koncentrację poszczególnych segmentów mediów w jednym 

ośrodku medialnym, hipoteza zostanie potwierdzona.

P2: Jaki kształt przyjmuje struktura prasy katolickiej?

H2: Struktura prasy katolickiej opiera się diecezjalnych centrach.

Weryfikacja hipotezy nastąpi w wyniku analizy przestrzenno-strukturalnej 

segmentu katolickiej prasy periodycznej. Jeżeli analiza wykaże, że kościelne 

środki przekazu wytwarzają przestrzeń medialną w granicach diecezji, hipoteza 

zostanie potwierdzona.



P3: Na czym polega diecezjalny charakter radiofonii katolickiej?

H3: Rozgłośnie diecezjalne funkcjonują w przestrzeni medialnej w oparciu

o podziały administracyjne Kościoła.

O weryfikacji hipotezy zdecyduje analiza przestrzenno-strukturalna radiofonii 

katolickiej. Jeżeli wykaże, że zasięg społeczny rozgłośni katolickich 

nie wykracza poza podziały administracyjne diecezji, hipoteza zostanie 

potwierdzona.

P4: W jaki sposób przebiega parałelizm procesów medialnych w systemie 

medialnym oraz w mediach katolickich?

H4: Procesy kształtujące dynamikę systemu medialnego nie znajdują 

odzwierciedlenia w mediach katolickich.

Weryfikacja hipotezy nastąpi w oparciu o analizę mediów katolickich 

z perspektywy ich miejsca na poszczególnych poziomach systemu 

oraz z perspektywy ogólnych procesów charakterystycznych dla systemu 

medialnego (m.in. koncentracji kapitału, tabloidyzacji, konwergencji). Jeżeli 

wykaże brak przestrzeni wspólnych, hipoteza zostanie potwierdzona.



Struktura pracy

Rozprawa składa sie z dwóch części. Pierwsza o charakterze teoretycznym 

przybliża zjawisko systemu medialnego oraz mediów katolickich w Polsce. Zawiera 

przegląd literatury, stan badań oraz koncepcji dotyczących omawianych problemów. 

Druga część pracy posiada charakter empiryczny i jest relacją z przeprowadzonych 

przez autora badań nad strukturą mediów katolickich w Polsce, zakończoną 

odpowiednimi wnioskami.

Całość rozpoczyna rozdział definicyjny, który prezentuje przegląd stanowisk 

oraz przyjęte rozstrzygnięcia rozumienia „systemu medialnego”, „mediów katolickich” 

oraz „struktury mediów”. Analizie towarzyszy prezentacja miejsca systemu medialnego 

w systemie politycznym oraz artykulacja podstawowych założeń kościelnej doktryny 

medialnej.

Rozdział drugi koncentruje się na opisie systemu medialnego w Polsce 

z perspektywy procesów koncentracyjnych. W ujęciu historyczno-problemowym 

zostaje przedstawiony proces utrwalania się logiki koncentracji w systemie medialnym 

realnego socjalizmu oraz w warunkach państwa demokratycznego. Następnie autor 

prezentuje w kluczu systemowym poszczególne segmenty mediów. Całość sprowadza 

do modelu koncentracji władzy komunikacji, który stanowi punkt odniesienia do analiz 

mediów katolickich.

Rozdział trzeci podejmuje problem rozwoju i kształtu struktury mediów 

katolickich. Rozpoczyna go historyczno-problemowe uchwycenie dynamiki struktur 

mediów katolickich po 1989 r., które stanowi pomost między częścią teoretyczną 

i empiryczną. W tej części rozprawy zostaje wyjaśniona metodologia badania oraz jego 

zakres, po czym następuje analiza struktury własności mediów katolickich w oparciu

o zebrane przez autora dane empiryczne.

Rozdział czwarty stanowi analizę miejsca struktury mediów katolickich 

w polskim systemie medialnym oraz prezentację układu przestrzenno-strukturalnego 

poszczególnych segmentów mediów katolickich, a następnie miejsca tych mediów 

na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym systemu. Na końcu ma miejsce 

porównanie struktury mediów katolickich z modelem koncentracji władzy komunikacji 

w Polsce.



ROZDZIAŁ I.

TEORETYCZNE PODSTAWY BADAŃ NAD MEDIAMI KATOLICKIMI 

W RAMACH SYSTEMU MEDIALNEGO



Rozważanie problematyki mediów masowych i Kościoła katolickiego wymaga 

przyjęcia odpowiedniej perspektywy. W historii Europy nie sposób odnaleźć instytucji, 

która kształtowałaby oblicze kontynentu w stopniu co najmniej równym Kościołowi 

katolickiemu. Jednak w ostatnich dekadach to nie Kościół, lecz media wyznaczają 

funkcjonowanie znaczącej części kontynentu, a nawet globu. Wpływają również 

na sposób wyrażania się wiary10.

Analiza wspólnych ścieżek mediów i Kościoła -  w tym szczególnie mediów, 

które pozostają na usługach chrześcijańskich -  wymaga pamięci o trzech faktach. 

Pierwszy zdają się trafnie oddawać słowa Leszka Kołakowskiego na temat wolności: 

„prawdą jest, że główny nurt kultury chrześcijańskiej z pewnym oporem i opóźnieniem 

przyswoił sobie zasady wolności słowa i zasadę praw człowieka w sensie liberalnym”11.

Drugim faktem jest fundamentalna rola mediów masowych w życiu 

poszczególnych osób oraz całych społeczeństw. Nie bez podstaw dla Jana Pawła II 

„media są pierwszym areopagiem współczesnego świata”12. Dopełnieniem przyjętej 

perspektywy jest dostrzeżona przez Kościół wartość mediów katolickich. Pontyfikat 

Benedykta XVI przynosi znaczącą nobilitację pracowników tych środków przekazu. 

Papież nazywa ich „współpracownikami w wielkiej misji ewangelizacyjnej Kościoła”13 

oraz „walczącymi w dobrych zawodach o wiarę”14.

Związki mediów masowych i Kościoła widoczne są zwłaszcza w pierwszym 

rozdziale rozprawy -  przedstawiona zostaje w nim warstwa teoretyczna 

podejmowanych problemów: media katolickie w ramach systemu medialnego w Polsce.

Systematyzacja terminów takich jak „system medialny”, „media katolickie”, 

„struktura mediów”, pozwala na zakreślenie obszaru badawczego rozprawy. Ponadto 

pojęcia obecne w temacie zostają poddane analizie w oparciu o niejednokrotnie 

rozbieżne perspektywy nauk społecznych oraz teologii.

10 Zob. D. A. Stout, Media and Religion, New York 2012, s. 33—45; H. A. Campbell, When Religion 
Meets New Media, Milton Park 2010, s. 112-114; P. Siuda, Religia a internet, Warszawa 2010, s. 29-36.
11 L. Kołakowski, Herezja, Kraków 2010, s. 82. Na temat ewolucji stanowiska Kościoła katolickiego 
względem mediów masowych zob. K. Pokoma-Ignatowicz, Kościół w świecie mediów. Historia -  
dokumenty -  dylematy, Kraków 2002.
12 Jan Paweł II, list apostolski Szybki rozwój, Watykan 2005, s. 3.
13 Benedykt XVI, przemówienie Przekazujcie wszystkim słowa prawdy i nadziei, 25.11.2006, 
„L’Osservatore Romano” 2007 nr 3, s. 25.
14 Tenże, przemówienie Aby głosić Ewangelię Chrystusa na cały świat, 03.03.2006, ,L ’Osservatore 
Romano” 2006 nr 5, s. 48.



1.1. Systematyzacja definicji systemu medialnego

Przyjęło się mówić o mediach katolickich w kontekście ich funkcji 

oraz wytworów, z rzadka opisując zjawisko w ramach systemu medialnego. 

Tymczasem system medialny jest jednym z pierwszych problemów, które badacze 

komunikacji społecznej napotykają niezależnie od obszaru zainteresowań. Na początku 

autor opracowuje zatem pojęcie systemu medialnego oraz podejmuje jego implikacje.

Po II wojnie światowej w obrębie nauk społecznych sporym zainteresowaniem 

cieszyła się inspirowana cybernetyką koncepcja analizy zjawisk społecznych 

w kategoriach systemowych15. Po jej przeniesieniu na grunt medioznawstwa pojawiło 

się pojęcie systemu medialnego. W słowniku języka polskiego „system” oznacza układ 

elementów, które związane w określony sposób, tworzą pewną całość16. System 

to fizyczny lub abstrakcyjny obiekt17. Nomenklatura socjologiczna podkreśla, że jest 

on w pierwszym rzędzie „strukturą relacyjną [...] złożoną ze skoordynowanych 

elementów połączonych pewnymi stosunkami”18. Natomiast nauki o zarządzaniu 

koncentrują się na samej strukturze oraz systemowych funkcjach, wejściach 

i wyjściach19.

Możliwe jest ujmowanie systemowości w formie prostej, przyjmując za system 

każdy zbiór elementów związanych ze sobą i otoczeniem . Stosując szersze rygory 

definicyjne, określa się system jako względnie izolowaną całość, przyjmuje się, że jest 

skoordynowany wewnętrznie i posiada trwałą strukturę układ elementów, które 

wpływają wzajemnie na siebie oraz na całość jako taką21.

Model systemowy znajduje wykorzystanie w różnych dyscyplinach nauk 

społecznych. Talcot Parsons po raz pierwszy wprowadził go do socjologii w 1937 r.,
• • • r  2 2w publikacji The Structures o f  Social Action (Struktury aktywności społecznej) . 

Wytyczył tym samym zręby teorii, która przyjęła system społeczny jako najszerszą

15 Zob. S. J. Baran, D. K. Davies, Teorie komunikowania masowego, tłum. A. Sadza, Kraków 
2007, s. 239.
16 Zob. Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Warszawa 2000, s. 704; Uniwersalny słownik 

języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 3, Warszawa 2003, s. 1479.
1; Zob. M. Mazur, Pojęcie systemu i rygory jego stosowania, „Postępy Cybernetyki” 2 ( 1987), s. 21.
18 K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 1997, s. 210.
19 Zob. A. Stabryła, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Warszawa 2006, s. 237.
20 L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, tłum. E. Woydyłło- 
Woźniak Warszawa 1984, s. 86.
21 Zob. M. Ziółkowski, System, w: Encyklopedia socjologiczna, t. 4, Warszawa 2002, s. 140.
22 Podejście Parsonsa definiowało system społeczny za pomocą struktury integrującej wspólnotę 
społeczną.



konstrukcję rzeczywistości społecznej, zawierającą dopełniające się podsystemy: 

polityczny, ekonomiczny i kulturowy23.

Teoria systemowa szybko znalazła zastosowanie w badaniu zjawisk 

politycznych. Począwszy od szeroko komentowanej pracy Davida Eastona z 1953 r. 

zatytułowanej The Political System. An Inquiry into the State o f Political Science 

(iSystem polityczny. Pytanie w zakresie stanu ustroju politycznego) zyskała 

też na znaczeniu w analizach politologicznych24.

W zależności od rozłożenia akcentów na poszczególne elementy systemu 

politycznego, wyróżniano trzy ujęcia: funkcjonalne, instytucjonalne i relacjonalne25. 

Wspólne dla nauk o polityce i medioznawstwa okazuje się stanowisko funkcjonale26, 

reprezentowane przez G. A. Almonda, J. Colemana, R. Dahla, D. Eastona 

oraz K. W. Deutscha, które traktuje system polityczny jako strukturę łączącą grupy 

społeczne27. Równocześnie system jest dynamicznym procesem, skoncentrowanym 

na przetwarzaniu impulsów społecznych w decyzje i działania polityczne28.

W ujęciu D. Eastona działanie systemu to w istocie aktywność w obszarze 

powiązań systemowych, na które składa się wejście (input), proces 

wewnątrzsystemowego przetwarzania (conversion), wyjście (output), natomiast 

sam proces zachodzi w otoczeniu społecznym29. W podejściu Eastona wyraźnie widać 

walor komunikacyjny systemu politycznego, który jest w istocie „procesem 

dwustronnego przepływu informacji i energii pomiędzy otoczeniem społecznym 

i instytucjami władczymi”30.

Medioznawcy, podobnie jak przedstawiciele innych dyscyplin społecznych, 

podjęli studia w nurcie analizy systemowej ze względu na korzyści osiągane w trakcie 

procedury badawczej. Średnio złożone modele systemowe odwzorowywały bowiem 

procesy komunikowania lepiej niż rozpowszechniony wówczas model linearny,

23 Zob. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, s. 92-93.
24 Zob. E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce. Warszawa 2006, s. 190.
25 Zob. K. A. Wojtaszczyk, Współczesne systemy polityczne, Warszawa 1992, s. 7.
26 Literatura przedmiotu określa je również w kategoriach behawiorystyczno-fiinkcjonalnego 
lub strukturalno-funkcjonalnego.
27 Zob. Dobek-Ostrowska, dz. cyt., s. 93.
28 Zob. M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996, s. 182.
29 Zob. D. Easton, A Framework fo r  Political Analysis, New York 1963, s. 36.
30 E. Zieliński, Nauka..., s. 192.



zaproponowany przez Harolda Lasswella (nadawca -  komunikat -  kanał 

komunikacyjny -  odbiorca -  efekt)31.

Analiza systemowa otworzyła proces komunikacji na tzw. sprzężenie zwrotne, 

czyli zjawisko wzajemnego oddziaływania mediów i odbiorców. Termin „system 

medialny” obecny w nowych modelach procesów komunikowania trafił do kanonu 

pojęć medioznawczych, Bogusława Dobek-Ostrowska zaznacza jednak:

Do lat 60 XX w. powszechnie stosowanymi przez badaczy pojęciami były 

«model prasowy» lub «system prasowy». Dopiero ugruntowanie się pozycji telewizji 

jako medium dominującego w komunikowaniu masowym sprowokowało badaczy 

do zastąpienia go terminem bardziej pojemnym, jakim  jest «system medialny»32.

Chociaż system medialny należy do najbardziej popularnych pojęć 

w medioznawstwie, wśród badaczy brakuje wspólnej definicji33. Równocześnie złożone 

relacje, jakie zachodzą między polem polityki a mediami masowymi, sprawiają, 

że jednym z podstawowych sposobów rozpatrywania problematyki mediów masowych 

jest właśnie ujęcie systemowe34, wskazujące w pełni funkcje polityczne mediów.

Również lektura słowników i leksykonów mediów nie dostarcza jednej definicji 

systemu medialnego. Wiesław Sonczyk zauważa, że w niektórych pozycjach wręcz nie 

ma tego pojęcia35. Występują za to terminy pokrewne: „system komunikowania 

masowego”, „system informacji masowej” .

Badacze, którzy korzystają z ujęcia systemowego, rzadko podejmują się 

definiowania systemu medialnego. Wśród polskich medioznawców możemy jednak 

mówić o nielicznych próbach, które Zbigniew Oniszczuk porządkuje w czterech 

kategoriach:

■ politologiczna,

■ medioznawcza,

31 Na temat przydatności formuły Lasswella w medioznastwie zob. S. Michalczyk, Społeczeństwo 
medialne. Studia z teorii komunikowania masowego, Katowice 2008, s. 87-91.
32 B. Dobek-Ostrowska, Współczesne systemy medialne: zewnętrzne ograniczenia rozwoju, w: Media 
masowe na świecie. modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, red. B. Dobek-Ostrowska, 
Wrocław 2007, s. 15.
33 Zob. W. Sonczyk, System medialny: zakres — struktura -  definicja, „Studia Medioznawcze” 38 (2009) 
nr 3, s. 67.
34 Zob. Z. Oniszczuk, Kształtowanie się polityki medialnej (Medienpolitik) rządu RFN w latach 1949
1989, Katowice 2002, s. 25.
35 Zob. tamże.



■ rynkowa,

■ strukturalna36.

Równocześnie Z. Oniszczuk zauważa specyficzną dwoistość w rozumieniu tego 

pojęcia. System medialny rozpatrywany jest w sensie wąskim i obejmuje wszystkie 

media masowe, które działają w danym państwie w sposób, który wyznaczają im normy 

prawa, zasady organizacyjne i normy etyki. W sensie szerokim mowa jest o systemie 

komunikowania masowego, który działa w oparciu o media masowe i instytucje 

medialne37.

Pierwsze definicje autorstwa Bartłomieja Gołki, akcentują potrzebę użycia 

metody systemowej w rozpatrywaniu działalności mass mediów danego kraju. System 

informacji prasowej -  tak bowiem Gołka określa system medialny -  można rozumieć 

na dwa sposoby: politologiczny i prasoznawczy (medioznawczy)38.

W ujęciu politologicznym funkcjonowanie systemu medialnego wynika 

ze sposobu sprawowania władzy politycznej. To zależności mediów i władzy określają 

charakter systemu. Na tej podstawie B. Gołka wyróżnia odmianę autorytarną 

oraz demokratyczną. Precyzuje też, że system autorytarny opiera się 

na instrumentalnym podejściu władzy politycznej do mediów masowych, cenzurze 

prewencyjnej, wysokim stopniu autocenzury wśród dziennikarzy, stosowaniu 

manipulacji oraz dominacji państwa w strukturze własności medialnej.

Demokratyczny system medialny cechuje pluralizm treści i struktury mediów. 

Przejrzyste normy prawa regulują funkcjonowanie mediów, natomiast środki przekazu 

kontrolują władzę polityczną. Wspomaga je w tym zakaz stosowania cenzury 

prewencyjnej oraz samo regulacja, zapewniająca odpowiedni poziom dziennikarskiego 

profesjonalizmu39.

W ujęciu prasoznawczym B. Gołka zwraca uwagę na związek mediów z innymi 

instytucjami społecznymi, które wpływają na procesy informacyjne40. Autor uważa, 

że specyfikę danego systemu oraz mechanizmy paralelne z innymi państwami, należy

36 Zob. Z. Oniszczuk, System medialny w ujęciu teoretycznym, w: Mało znane systemy medialne, 
red. M. Gierula, Z. Oniszczuk, Sosnowiec 2007, s. 9-20.
37 Zob. tamże, s. 15.
38 Zob. B. Gołka, Wstęp, w: Wybrane zagraniczne systemy informacji masowej, red. J. Adamowski, 
B. Gołka, E. Stasiak-Jazurkiewicz, Warszawa 1996, s. 7.
39 Zob. B. Gołka, Zagraniczne systemy informacji masowej -  zagadnienia teoretyczne, w: Wybrane 
zagraniczne systemy..., s. 9-20.
40 W pojęciu prasoznawczym B. Gołki chodzi o badanie mechanizmów funkcjonowania mediów 
w różnych krajach, zarówno tych o podobnych ustrojach, jak również tych, których ustroje różnią się.



badać porównując struktury organizacyjne mediów, formy własności, przepisy prawa, 

normy etyczne środowiska dziennikarskiego oraz tradycję pojmowania roli mediów 

w społeczeństwie41.

Rynkowe rozumienie systemu medialnego, prezentowane przez B. Dobek- 

Ostrowską wiąże się z system komunikowania masowego. Autorka wychodzi od kilku 

poziomów społecznej komunikacji. W szerokim zbiorze systemu komunikowania 

społecznego lokuje mniejszy system komunikowania masowego, a w nim jeszcze 

mniejszy system medialny.

Przez system komunikowania masowego B. Dobek-Ostrowska rozumie praktykę 

komunikowania masowego oraz procesy tego komunikowania, których elementem są 

m.in. „profesjonalni nadawcy medialni, publiczność mediów masowych, media masowe 

jako urządzenia techniczne, przekazy medialne i kanały dystrybuujące je, sieć 

kolportażu, sieci radiowo-telewizyjne, kablowe, satelitarne, tematyczne, etc.”42.

Następnie przyjmuje za Denisem McQuailem, że system medialny to „zespół 

mediów masowych działający w społeczeństwach narodowych, w różnych sektorach, 

jak prasa, radio, telewizja, komunikacja, nowe media”43. Autorka precyzuje, że system 

medialny jest jądrem systemu komunikowania masowego i należy rozpatrywać 

go w kategoriach zbioru strukturalnych i finansowych układów, limitowanych przez 

czynniki prawne, ekonomiczne, instytucjonalne, które obejmują kwestie kontroli 

mediów, ich własności, dostępności oraz ograniczeń politycznych44. Podaje 

też, że sercem systemu są organizacje medialne, działające na rynkach: prasowym, 

radiowym, telewizyjnym, nowych mediów, telekomunikacji45.

Przedłożone przez B. Dobek-Ostrowską definicje wskazują, że system medialny 

odnosi się do wszystkich mediów masowych, natomiast system komunikowania 

masowego obejmuje również jego otoczenie. Kluczowe w tej koncepcji powiązania 

mediów z otoczeniem posiadają charakter rynkowy. W zależności od rodzaju tych 

powiązań B. Dobek-Ostrowska rozróżnia rynek pierwotny lub rynek wtórny.

Rynek pierwotny obejmuje publiczność mediów masowych (od czytelników 

prasy po użytkowników nowych mediów) oraz rynek reklamy złożony z agencji

41 Zob. tamże, s. 20-53.
42 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne..., s. 111.
43 D. McQuail, McQuail's Mass Media Communication Theory, London 2000, s. 212, cyt. za: B. Dobek- 
Ostrowska, Współczesne systemy..., s. 18.
44 Zob. taż, Komunikowanie polityczne..., s. 114.
45 Taż, Współczesne systemy medialne..., s. 16.



reklamowych, domów mediowych oraz zlecających reklamy producentów towarów 

i usług46. Rynek wtórny zawiera:

■ podmioty dostarczające produktów medialnych (przemysł audiowizualny, filmowy, 

fonograficzny),

■ dystrybutorów produktów medialnych,

■ dostawców informacji (agencje prasowe, agencje informacyjne),

■ dostawców nowych technologii wykorzystywanych w produkcji medialnej,

■ instytucje reglamentujące, takie jak organy władzy politycznej czy instytucje 

kontrolujące media47.

Propozycja Dobek-Ostrowskiej koncentruje się na zrozumieniu mechanizmów 

funkcjonowania systemu. Przez złożoność struktur systemu oraz jego otoczenia, 

akcentuje siłę powiązań, jakie wynikają z uwarunkowań ekonomicznych i politycznych. 

Tym samym postuluje nadrzędność systemu politycznego i systemu ekonomicznego 

nad systemem medialnym.

Szerszą perspektywę analityczną obiera Maciej Mrozowski, który posiłkuje się 

dychotomicznym podziałem przestrzeni społecznej autorstwa Jurgena Habermasa 

(rozróżnienie na świat życia i system społeczny)48. M. Mrozowski sprowadza system 

do obszaru działania poszczególnych jednostek (tzw. świat życia) oraz obszaru 

działania instytucji (tzw. systemu społecznego), tworzy również sferę pośrednią 

(tzw. sferę publiczną), która oddziela świat życia od systemu polityki i gospodarki49.

Sfery wyróżnione przez autora wytwarzają między sobą określone relacje, 

umożliwiające przepływ informacji i wzajemną komunikację. Natomiast samo 

komunikowanie masowe zapewnia najbardziej efektywną wymianę informacji. 

Jego podstawową rolą jest skuteczny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi 

sferami:

Rolę tę może zaś ono pełnić dlatego, że instytucje nadawcze działają zawsze w sferze 

instytucji, podlegając regulacji i kontroli systemu, przekazy masowe wprowadzane są

46 Zob. taż, Przemiana systemu medialnego w Polsce po 1989 r., w: Współczesne systemy 
komunikowania, red. taż, Wrocław 1997, s. 78-79; taż., Współczesne systemy medialne..., s. 16; 
taż, Komunikowanie polityczne..., s. 115.
47 Taż, Współczesne systemy medialne..., s. 16.
48 Na temat samej teorii zob. S. Seredyn, Druga generacja szkoły frankfurckie -  teoria działania 
komunikacyjnego Jiirgena Habermasa, w: Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, 
red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2001, s. 147-156.
49 Zob. M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka, biznes, Warszawa 2001, s. 117.



do obiegu w sferze publicznej, stając się w niej zarazem dobrem publicznym 

i produktem ekonomicznym, natomiast zbiorowości odbiorcze zapoznają się z nim 

przeważnie w sferze prywatnej, zaspokajając dzięki nim swoje potrzeby poznawcze 

i emocjonalne oraz identyfikując swoje miejsce w strukturze społecznej50.

Autor dostrzega, że „chociaż świat życia i system tworzą dwie różne 

przestrzenie społeczne, to jednak w praktyce granice między nimi zacierają się”51. 

Następuje ekspansja systemu, kurczy się obszar świata życia, a sfera pośrednia, czyli 

sfera publiczna zanika.

Mrozowski prezentuje strukturę systemu medialnego, wyróżniając instytucje 

nadawcze oraz instytucje medialne. Pierwsze obejmują media komercyjne, publiczne, 

niekomercyjne. Drugie są instytucjami, które same nie publikują przekazów, 

ale wpływają na komunikowanie masowe:

■ instytucje regulujące (np. organy koncesyjne czy sądy powszechne),

■ instytucje samoregulujące (np. stowarzyszenia ludzi mediów, izby prasowe),

■ instytucje dostawcze (np. agencje prasowe, firmy producenckie),

■ instytucje wspomagające (np. agencje reklamowe, ośrodki badawcze),
52■ instytucje dystrybuujące (np. firmy kolportażowe, operatorzy sieci kablowych) .

Co istotne, autor zauważa, że związki instytucji nadawczych z instytucjami medialnymi 

z czasem nabierają charakteru powiązań systemowych, które występują na wszystkich 

szczeblach organizacji społecznej. Przy czym wydziela cztery szczeble systemu 

komunikowania masowego:

■ media ogólnokrajowe,

■ media regionalne,

■ media lokalne,

■ media środowiskowe.

W prezentowanym podejściu system medialny jest częścią systemu 

komunikowana masowego (związanego z pozyskiwaniem i upowszechnianiem

50 Tamże, s. 119.
51 Tamże, s. 118.
52 Tamże, s. 119.



informacji). Obejmuje instytucje nadawcze, które wespół z instytucjami medialnymi 

wytwarzają infrastrukturę procesów komunikowania53.

Definicja silnie koresponduje z propozycją Marka Jachimowskiego, według 

której system medialny jest organiczną całością, złożoną z połączonych ze sobą 

elementów takich jak „dysponenci mediów (jednostki organizacyjno-prawne 

bezpośrednio lub pośrednio kierujące mediami), twórcy przekazów medialnych 

(dziennikarze, redaktorzy), organizacje medialne (redakcje i inne instytucje pracujące 

na rzecz tworzenia medium periodycznego jako dzieła sumatywnego), media 

periodyczne (tytuły prasowe, stacje radiowe i telewizyjne zarówno w wersji tradycyjnej, 

jak i cyfrowej), jednostki organizacyjne (przedsiębiorstwa medialne), czytelnicy 

mediów czy regiony medialne”54.

Eksponowany w definicji M. Jachimowskiego element infrastruktury procesów 

komunikowania masowego pokazuje, że odpowiednia struktura zapewnia systemowi 

realizację określonych funkcji55. W odróżnieniu od wcześniejszych propozycji pojawia 

się pojęcie regionów medialnych. Autor zauważa bowiem, że media regionalne tworzą 

określone przestrzenne układy -  tzw. regiony medialne -  spośród których każdy 

posiada swoją specyfikę56.

M. Jachimowski wyraźnie obstaje za integralnym spojrzeniem na system. 

Jak zaznacza „rozpatrując system medialny i jego transformacje, wychodzimy 

z założenia, że całość mediów stanowi coś więcej aniżeli sumę części. Dlatego 

próbujemy postrzegać media jako całość w strukturze przestrzennej i społecznej”57. 

Taka perspektywa prowadzi do wniosku, że media masowe to nie tylko podmioty 

rynku, lecz również dobra kultury58.

Dorobek polskiego medioznawstwa koresponduje z medioznawstwem 

anglosaskim w kwestii podejścia rynkowego oraz prymatu czynników politycznych. 

Wśród zwolenników drugiej opcji najbardziej znana jest propozycja Daniela P. Hallina

53 Zob. tamże, s. 122; Z. Oniszczuk Z., System medialny w ujęciu teoretycznym, w: Mało znane systemy 
medialne, red. M. Gierula, Z. Oniszczuk, Sosnowiec 2007, s. 14-15.
54 Zob. M. Jachimowski, współpr. D. Guzek, M. Raszka, Raport. Media periodyczne w przestrzeni 
województwa śląskiego, Katowice 2010, s. 52.
55 Zob. tamże.
56 M. Jachimowski, Regiony periodycznej komunikacji medialnej, w: Dziennikarstwo i świat mediów. 
Nowa edycja, red. Z. Bauer, E. Chudziński, wyd. IV, Kraków 2008, s. 221.
57 M. Jachimowski, Raport..., s. 50.
58 Zob. tamże, s. 51.



i Paolo Manciniego59. Jednak autorzy nie definiują systemu medialnego -  traktują go 

intuicyjnie.

Według Janusza W. Adamowskiego w zależności od tego co eksponujemy 

w wyjaśnieniu tych „narodowych «konstrukcji», złożonych z wielu instytucji 

oraz organizacji medialnych i okołomedialnych”60, opowiadamy sie za jedną z dwóch 

filozofii pryncypiów komunikacji. Autor rozprawy dostrzega to zwłaszcza w nurtach 

rynkowym i strukturalnym, które akcentują związki systemu medialnego z określoną 

grupą powiązań ekonomicznych lub politycznych.

Utożsamienie systemu medialnego z rynkiem powoduje dysonans. Rynek 

z zasady pełni funkcję mechanizmu redystrybucji, jest pozbawiony wyraźnej struktury 

oraz celów strategicznych. Zmienia się wraz z sytuacją, bazując na maksymalizacji 

zysku i minimalizacji strat. Tymczasem systemem jest celową i ustrukturyzowaną 

całością. Istota krytyki podejścia sprowadza się zatem do strukturyzacji -  „usytuowanie 

mediów w kontekście strukturalnym właśnie, w dużym stopniu określa ich związek 

z interesem publicznym i prawami obywatelskimi”61. D. McQuail dostrzega następujące 

słabe strony podejścia rynkowego:

■ zbytnia komercjalizacja mediów powoduje brak prawdziwych standardów jakości,

■ rynki rzadko bywają doskonałe i to utrudnia im osiąganie korzyści z konkurencji,

■ rozwój prywatnych monopoli ogranicza powstanie przeciwwagi dla mediów 

kierujących się tylko kryterium szybkiego zysku,

■ myślenie rynkowe ma tendencje do definiowania jakości i wolności w kategoriach
62dobrobytu właścicieli mediów .

Tymczasem celem systemu jest stałe zapewnianie sprawnej komunikacji, czemu 

odpowiadają propozycje M. Mrozowskiego oraz M. Jachimowskiego, opierające się 

na infrastrukturze procesów komunikowania masowego63.

Zaprezentowane definicje stanowią podstawę dla autorskiego rozumienia 

systemu medialnego. Przedstawiona definicja musi jednak uwzględnić nowy kontekst

59 Zob. D. C. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne, trzy modele mediów i polityki w ujęciu 
porównawczym, tłum. M. Lorek, Kraków 2007.
60 J. W. Adamowski, Wstęp w: Wybrane zagraniczne systemy medialne, red. tenże, Warszawa 2012, s. 9.
61 B. Klimkiewicz, Wstęp, w: Własność medialna i je j wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów, red. 
taż, Kraków 2005, s. 7.
62 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, tłum. M. Bucholc, A. Szulżycka, Warszawa 2008, 
s. 221.
63 Zob. M. Mrozowski, Media masowe.. ., s. 119.



rzeczywistości medialnej -  dotychczasowa „stara systemowość” mediów ustąpiła 

miejsca „nowej systemowości”, opartej na konwergencji sieciowej64. System medialny 

stał się niezwykle dynamiczny i zmienny jak nigdy. Przestrzeń sieciowa doprowadziła 

również do przemieszania systemów medialnych, funkcjonujących do tej pory osobno65.

Postępująca konwergencja mediów zmienia tradycyjne postrzegania systemów 

medialnych. Internet, kreując nowy system komunikacji, przekształca wszystkie 

dotychczasowe systemy oraz poszczególne grupy mediów, powodując stopniowy 

wzrost globalnego systemu sieciowego opartego na nieustannej zmienności66. Logika 

działania takiego systemu, określona już jako „nowa systemowość”, związana jest 

z kilkoma znaczącymi własnościami:

■ cyfryzacją przekazu,

■ interaktywnością,

■ hipertekstem,

■ rozproszeniem,

■ wirtualnością67.

Biorąc pod uwagę mnogość dotychczasowych definicji, wskazanie jednego 

pojęcia systemu medialnego okazuje się niemożliwe. W oparciu o przebadany materiał 

autor przyjmuje zatem, że w niniejszej rozprawie „system medialny” rozumie się, 

jako dynamiczną i spójną część systemu społecznego, która obejmuje instytucje 

nadawcze i instytucje medialne, funkcjonujące w określonej przestrzeni oraz tworzące 

swoistą strukturę. Podstawę systemu stanowią instytucje nadawcze odpowiedzialne 

za proces komunikowania masowego, przygotowanie oraz upublicznienie materiałów 

prasowych. Instytucje obejmują media publiczne, komercyjne, społeczne w różnych 

sektorach (prasowym, radiowym, telewizyjnym oraz w środowisku sieciowym) 

i na różnych szczeblach komunikowania masowego (ogólnokrajowym, regionalnym, 

lokalnym, środowiskowym).

Każda z instytucji nadawczych pozostaje w relacjach z innymi podmiotami 

systemu medialnego. O stopniu powiązań struktury wytwarzanej w danej przestrzeni 

medialnej decydują:

M Zob. M. Mrozowski, System medialny. Struktura i zasady działania, w: Dziennikarstwo i świat 
mediów..., s. 39.
65 Zob. tamże, s. 59.
66 Zob. tamże, s. 61.
67 Tamże, s. 59-61.



■ dysponenci mediów, tj. jednostki organizacyjno-prawne kierujące mediami,

■ redakcje i inne instytucje pracujące na rzecz tworzenia medium,

■ dziennikarze, jako twórcy przekazów.

W skład systemu medialnego wchodzą również instytucje medialne tj. podmioty, 

które nie publikują przekazów, wpływają jednak na proces komunikacji masowej. 

Ich związek z mediami posiada charakter zadaniowy: kontrola mediów (np. KRRiT), 

zbieranie i przekazywania informacji (agencje informacyjne), dystrybucja przekazów, 

regulacja zasad etycznych (stowarzyszenia dziennikarzy).

System medialny stanowi także wypadkową relacji, jakie tworzy z systemem 

politycznym, kulturalnym ekonomicznym oraz społecznym68. Kluczowe 

dla funkcjonowania sfery publicznej są jednak jego powiązania z system politycznym. 

Wzajemny wpływ obu systemów widać zwłaszcza w obszarze kontroli. Według 

utrwalonej opinii media masowe pełnią w systemie politycznym rolę „czwartej 

władzy”, stanowiąc mechanizm „korygow an ia  błędów” poszczególnych podmiotów 

władzy politycznej69.

Co istotne, chociaż system medialny pozostaje nieustannie narażony na wpływ 

instytucji politycznych, elit rządzących czy partii politycznych, w wielu uzasadnionych 

przypadkach to właśnie ingerencja państwa w procesy koncentracyjne w mediach 

pozwala chronić sferę publiczną i demokrację70.

Prezentacja różnorodnych sposobów rozumienia systemu medialnego 

doprowadziła do artykulacji definicji adekwatnej do niniejszej rozprawy. Na końcu 

warto przypomnieć, że system medialny stanowi element większego systemu, jakim jest 

państwo71. System medialny należy też do prymamych elementów systemu 

społecznego, a jego wytwory wpływają na całe społeczeństwo.

68 Zob. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne..., s. 114.
69 Zob. D. Mc Quail, Teoria..., s. 181-182.
70 Zob. К Jakubowicz, Nowa ekologia mediów. Konwergencja a mediamorfoza, Warszawa 2011, s. 238
239.
71 W. Sonczyk, System medialny: zakres -  struktura -  definicja, „Studia Medioznawcze” 38 (2009) nr 3, 
s.75.



1.2. Systematyzacja definicji mediów katolickich

Wśród instytucji nadawczych, pełniących nadrzędną rolę w procesie 

komunikowania masowego, znajdują się podmioty z różnych sektorów mediów 

i z różnych grup typologicznych. Do jednej z nich należą media katolickie.

Szeroka perspektywa analityczna w badaniu problematyki mediów związanych 

z Kościołem katolickim72 powoduje wielość ujęć definicyjnych. W obrębie nauk 

społecznych do teraz nie uzyskano konsensusu w zakresie differentiae specificae 

zjawiska. Wśród badaczy brakuje zgodnej odpowiedzi na pytanie: czym są media 

katolickie? Wielość podejść badawczych w uproszczeniu sprowadza się do dychotomii 

kościelne -  świeckie. O mediach katolickich pisze się zatem za pomocą dwóch języków 

-  języka katolickiej teologii oraz języka nauk społecznych. Mając to na uwadze autor 

rozprawy podejmuje się uzgodnienia cechy specyficznej mediów katolickich 

oraz artykulacji trafnej definicji.

Perspektywa teologiczna różni się od podejścia innych nauk, dlatego wymaga 

wyjaśnienia zwłaszcza dla badaczy, którzy przywykli do postulatu dystansu 

poznawczego względem badanego przez siebie przedmiotu73. Teologia jest dyscypliną 

określaną jako scientia sui generis -  nauka swoistego rodzaju74. W odróżnieniu 

od innych gałęzi wiedzy, opierających swoje metody na refleksji czysto rozumowej, 

przyjmuje dwa źródła poznania: rozum i wiarę75. Jej instrumentarium poznawcze 

plasuje się w obszarach ratio i fides, które pozostają do siebie komplementarne. 

Naukowość teologii nie jest przy tym czysto racjonalistyczna, ale jej związek z wiarą 

pozbawiony jest też ukierunkowania fideistycznego76.

Refleksja teologiczna nad mediami katolickimi prezentuje się stosunkowo 

jednolicie. Media katolickie są przedmiotem licznych subdyscyplin teologicznych: 

katolickiej nauki społecznej, teologii moralnej, teologii pastoralnej, a w ostatnich

72 Media katolickie stanowią przedmiot analiz różnych dyscyplin humanistyki: medioznawstwa, nauki
o komunikacji społecznej, teologii praktycznej, teologii dogmatycznej.
73 Teologia „oznacza systematyczne i metodyczne odkrywanie i rozwijanie w wierze rzeczywistości 
Bożego Objawienia oraz jej odbicia w życiu społeczności Kościoła” cyt. za: J. Szymik, Teologia. 
Rozmowa o Bogu i człowieku, Lublin 2008, s. 11-12. Metoda teologii wymaga zatem od teologa 
spojrzenia na badany przedmiot niejako od wewnątrz. Badacz związany jest postulatem wiary oraz 
pozostawania w łączności ze społecznością Kościoła. Brak tych czynników sytuuje jego refleksję 
w przestrzeni religioznawstwa.
74 J. Szymik, O teologii dzisiaj. Zadania, piękno, przyszłość, Pelplin 2006, s. 240.
75 Jan Paweł II, encyklika Fides et ratio, Watykan 1995, s. 3.
76 Zob. J. Szymik, O teologii..., s. 240-241.



dziesięcioleciach również teologii dogmatycznej. Zainteresowanie mediami 

oraz komunikacją jako taką spowodowało również wydzielenie się teologii mediów77.

Budowa trafnej definicji wymaga przyjęcia kryterium analizy. Część badaczy 

dostrzega, że zawartość mediów katolickich nie ogranicza się wyłącznie do tematyki 

religijnej78. Publikują bowiem treści z różnych obszarów życia, od problematyki 

konfesyjnej począwszy, na szerszych kwestiach społecznych skończywszy. Zawodny 

okazuje się również podział ze względu na grupę docelową. Owszem, istnieją 

np. katolickie pisma adresowane do kobiet czy dzieci, nie jest to jednak kryterium 

uniwersalne dla całości mediów katolickich. Charakter powszechny wykazuje natomiast 

rozróżnienie ze względu na nadawcę. W tej perspektywie autor analizuje kluczowe 

definicje mediów katolickich.

Słowniki terminologii medialnej nie dostarczają jednoznacznej definicji mediów 

katolickich. Na łamach kolejnych leksykonów i opracowań pojawiają się terminy takie, 

jak „prasa wyznaniowa”, „prasa kościelna”, „prasa katolicka”, „prasa katolików”, 

„katolickie środki przekazu”, brakuje jednak hasła „media katolickie”. 

Wśród stosowanych pojęć, traktowanych szerzej niż tylko w aspekcie prasy, najczęściej 

przywołuje się dwa: „prasa wyznaniowa” oraz „prasa katolicka”.

Pierwsze z przywołanych pojęć tj. „prasa wyznaniowa”, oznacza czasopisma 

ściśle określonego wyznania religijnego79. Encyklopedia wiedzy o prasie precyzuje, 

że kwestię ich konfesyjności należy rozumieć w podwójnym sensie: religijnym

77 Na temat teologii mediów zob. J. Chrapek, Zadania Kościoła w Polsce wobec transformacji mediów, 
w: Transformacja mediów (1989-1995), red. A. Słomkowska, t. 26, Warszawa 1996, s. 74-78; 
J. P. Foley, Internet -  wyzwanie naszych czasów, w: Internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa 2011, 
s. 210-213; K. Klauza, Ekłezjogetyczna funkcja środków społecznego przekazu, w: Kościół a środki 
społecznego przekazu, red. J. Chrapek, Warszawa 1990, s. 160-171; K. Klauza, Polska teologia 
komunikowania społecznego. Wprowadzenie do dyskusji, w: Rada Naukowa Konferencji Episkopatu 
Polski, Kościół wżyciu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 1, Lublin 
2005, s. 259-365; J. Szymik, Teologiczne podstawy rozumienia komunikacji, „Ethos” 6 (1993) nr 4, 
s. 36—43; L. Dyczewski, Sacrum a telewizja, w: O Panu Bogu w telewizji, red. tenże, Częstochowa 1996, 
s. 97-106; M. Drożdż, Media -  wychowanie -  asceza, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 39 
(2006) nr 2, s. 364—367; M. Robak, Zarzućcie sieć. Chrześcijanie wobec wyzwań Internetu, Warszawa
2001, s. 59-83. P. Soukup, Komunikowanie i teologia: rozmyślania oparte na źródłach chrześcijańskich, 
w: Kościół a środki..., s. 41-52; T. Reroń Media na usługach moralności chrześcijańskiej, Wrocław 
2002; T. Zadykowicz, Formacyjna rola mediów. Spowiedź przez Internet?, w: Formacja moralna, 
formacja sumienia, red. J. Nagómy, T. Zadykowicz, Lublin 2006, s. 193-210.
n  M. Wielek, Polska prasa wyznaniowa, w: Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004, red. E. Kossowska, 
J. Adamowski, Warszawa 2004, s. 25
79 Zob. S. Dziki, Prasa wyznaniowa, w: Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006, 
s. 156.



i światopoglądowym80. Prasa wyznaniowa propaguje idee danego wyznania 

(konfesyjność światopoglądowa). Ponadto posiada bardzo różnorodny charakter.

Słownik terminologii medialnej wyróżnia prasę wyznaniową w znaczeniu 

wąskim i szerokim. Prasa wyznaniowa sensu stricto obejmuje „ogół czasopism zarówno 

treści ogólnej, jak i specjalnej konkretnego wyznania religijnego”81. Prasa wyznaniowa 

sensu largo oznacza różnorodne „czasopisma, których redagowaniem i wydawaniem 

zajmują się głównie (ale nie wyłącznie) ludzie świeccy związani z danym 

wyznaniem”*2. Dodatkowo szersze ujęcie odpowiada określeniom potocznym „prasa 

katolików”, „prasa ewangelików”, obecnym w Encyklopedii wiedzy o prasie.

Prasa wyznaniowa dzieli się na prasę danego wyznania oraz prasę wydawaną 

przez członków tego wyznania, przy czym nie są to zbiory rozłączne. Wszystkie tytuły 

prasowe danej konfesji są wydawane przez jej wyznawców, ponadto część wyróżnia się 

autorytetem, wynikającym z funkcji lub otrzymanych nominacji83. Definicja prasy 

wyznaniowej nie spełnia jednak kryterium powszechności -  nie obejmuje bowiem 

katolickiej radiofonii, telewizji ani mediów w sieci.

W Encyklopedii wiedzy o prasie pojęcie „prasa kościelna” oznacza „prasę pozostającą 

w gestii Kościołów i związków wyznaniowych, służącą ich celom ideowym 

oraz informacyjnym”84. Pojęcie posiada mniejszy zakres niż wspominana wcześniej 

prasa wyznaniowa. Ogranicza się wyłącznie do jednej konfesji, ponadto skupia się 

na pełnieniu funkcji służebnych względem wyznania.

Marek Glogier pisze o prasie kościelnej, że „to oficjalna prasa informacyjno- 

ideowa będąca zazwyczaj organem Kościoła Powszechnego, diecezji, parafii 

lub zakonu”85. Jednak badacze z pogranicza mediów i teologii podchodzą do kwestii 

definicyjnych w sposób bardziej jednoznaczny, przyjmując za kryterium zapisy 

Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II (KPK) z 1983 r.

W II księdze Kodeksu poświeconej prawom i obowiązkom wiernych, 

Kanon 216 stwierdza jednoznacznie:

80 Zob. C. Lesisz, Prasa wyznaniowa, w: Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976, 
s. 191.
81 S. Dziki, Prasa wyznaniowa..., s. 156.
82 Tamże.
83 W dalszej części rozprawy zaproponowany podział zostaje przeniesiony na rozróżnienie media 
katolickich oraz mediów katolików.
84 C. Lesisz, Prasa kościelna, w: Encyklopedia wiedzy o prasie..., s. 174.
85 M. Glogier, Prasa parafialna, w: Słownik wiedzy o mediach, red. S. Chudziński, Warszawa-Bielsko- 
Biała 2007, s. 149.



W szyscy wierni, którzy uczestniczą w misji Kościoła, mają prawo, by przez własne 

inicjatywy, każdy zgodnie ze swoim stanem i pozycją, popierali lub podtrzymywali 

apostolską działalność. Żadna jednak inicjatywa nie może sobie przypisywać miana 

katolickiej, jeśli nie otrzyma zgody kompetentnej władzy kościelnej86.

Zgodnie z literą prawa kanonicznego dowolny środek przekazu, który chce nosić 

przymiotnik „katolicki” musi uzyskać pozwolenie odpowiedniego kościelnego 

hierarchy: biskupa ordynariusza lub proboszcza. Adam Lepa przyjmuje na tej 

podstawie, że „mianem prasy katolickiej obejmuje się te wydawnictwa, które za zgodą 

władz kościelnych drukowane są periodycznie i rozpowszechniane publicznie w celu 

wszechstronnego ukazywania rzeczywistości, a szczególnie aktualnych zdarzeń 

i problemów z życia Kościoła oraz jego doktryny”87.

Zaproponowany podział na media katolickie oraz media katolików pozwala na 

uniknięcie dwuznaczności, która pojawia się przy wyróżnianiu mediów katolickich 

w sensie szerokim i wąskim. Likwidacja dysonansu terminologicznego pozwala 

dokonać klasyfikacji, które z mediów są katolickie, a które nie, mimo, że pozostają 

w bliższym lub dalszym związku ideowym z katolicką doktryną medialną i nauczaniem 

Kościoła.

W obliczu niejasności dotychczasowych terminów autor rozprawy prezentuje 

własną definicję mediów katolickich rozumianych jako masowe oraz odmasowione 

środki przekazu (prasa, radio, telewizja, media w środowisku sieciowym), które kierują 

się zasadą eklezjalności tj. funkcjonują za zgodą lub przy poparciu kompetentnej 

władzy kościelnej, są rozpowszechniane w celu wszechstronnego oglądu 

rzeczywistości, w tym informacji z życia Kościołów lokalnych oraz Kościoła 

powszechnego, ponadto reprezentują dziennikarstwo oparte na zasadach katolickich 

w obszarze komunikacji.

Poszczególne składowe definicji wymagają komentarza. Po pierwsze w świecie 

komunikacji zapośredniczonej funkcjonują dwa zbiory mediów: pierwszy obejmuje 

media o charakterze masowym, drugi zawiera media spersonalizowane 

lub sprofilowane do wąskiej grupy odbiorców i użytkowników -  media odmasowione.

86 Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 216, tłum. E. Sztafrowski, Poznań 1984, s. 111.
87 A. Lepa, Katalog prasy katolickiej w Polsce, Łódź 1994, s. 3; tenże, Prasa katolicka w Polsce — szanse 
i zagrożenia, w: Pięciolecie transformacji mediów (1989-1994). Materiały Pomocnicze do Najnowszej 
Historii Dziennikarstwa, red. A. Słomkowska, E. Ciborska, t. 25, Warszawa 1995, s. 172.



Media masowe pojawiły się w terminologii medialnej razem z pojęciem 

komunikowania masowego u początków XX wieku, jako nowe zjawisko społeczne 

w świecie budowanym na fundamentach industrializacji i postępów demokracji88. 

Sam termin oznacza wszelakie urządzenia, które w komunikowaniu masowym służą 

transmisji, a właściwie dyfuzji informacji od profesjonalnego nadawcy do szerokiego 

grona odbiorców89.

Walery Pisarek zaznacza, że media masowe są aparaturą techniczną, „za pomocą 

której wypowiedzi publiczne rozsiewane są pośrednio i w zasadzie jednokierunkowo 

wśród rozproszonej i nieustruktuiyzowanej rzeczywistej i potencjalnej publiczności”90. 

Według McQuaila stanowią „instytucjonalne środki publicznego komunikowania 

na odległość, do wielu odbiorców, w krótkim czasie”91. Niezależnie od zmian 

dokonujących się w ciągu dziesięcioleci, wyobrażenia ludzi o mediach masowych nadal 

wynikają z ich sprawności w natychmiastowym przekazie tych samych informacji 

do ogromnej liczby ludzi, fascynacji nimi oraz ich wpływem i siłą oddziaływania92.

Termin „odmasowione środki przekazu” pojawia się u Alvina Tofflera 

w publikacji Trzecia fala  z 1980 r. Autor wyróżnia w niej trzy stadia cywilizacji 

zachodniej, każdy z inną organizacją i znaczeniem środków przekazu. Dla A. Tofflera 

kluczowy okazuje się styk drugiej i trzeciej fazy cywilizacji. W drugiej fazie:

środki masowego przekazu umacniały swe znaczenie i powiększały zasięg 

oddziaływania. Obecnie [w dobie trzeciej fali -  DG] ulega to drastycznej zmianie. 

Środki masowego przekazu nie tylko są dalekie od powiększania swych wpływów, 

ale uderzenia trzeciej fali zmusiły je  również do podzielenia się tymi wpływami. 

N a wielu frontach naraz środki masowej informacji przegrywają z czymś, 

co nazywamy, «odmasowionymi środkami przekazu»93.

Teza Tofflera dobrze koresponduje z rozwojem mediów społecznych 

oraz mediów, opartych się na paradygmacie konwergencji. Praktyka lokalnych 

radiostacji z Ameryki Północnej i Południowej wskazuje, że media odmasowione

88 Zob. D. McQuail, Teoria..., s. 23.
89 Zob. D. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne..., s. 75.
90 W. Pisarek, Media masowe, w: Słownik terminologii..., s. 117-118.
91 D. McQuail, Teoria..., s. 23.
92 Tamże.
93 A. Toffler, Trzecia fala, tłum. E. Woydyłło, Warszawa 1997, s. 250-251.



polepszają organizację wspólnot oraz szybkość ich reagowania na zagrożenia94. 

Formuła tych mediów pozwala zaspokajać potrzeby ich odbiorców, a w konsekwencji 

same media działają na rzecz demokracji95.

Rozróżnienie mediów masowych oraz odmasowionych wspomaga budowę 

określonej typologii mediów katolickich96. W medioznawstwie zjawiska zawsze 

porządkowane są według określonych typów, w oparciu o wyróżniającą cechę 

lub konfigurację cech97. W przypadku mediów katolickich widoczne jest kilka 

czynników przyporządkowujących do określonego typu: forma przekazu, wydawca 

lub nadawca, zasięg terytorialny. Następnie mowa jest o klasyfikacji mediów dokonanej 

w oparciu o kryteria, takie jak: statystyka, lokalizacja, czynniki społeczno-kulturowe, 

czynniki społeczno-polityczne i społeczno-ekonomiczne98.

Media katolickie można podzielić na poszczególne segmenty. Wyróżnia się 

wówczas prasę periodyczną, radio, telewizję oraz portale internetowe w środowisku 

sieciowym, które posiłkują się technologią każdego ze swoich poprzedników. 

Spoglądając na kategorię przestrzenną w ramach systemu medialnego należy oprzeć się 

na podziałach administracyjnych Kościoła. Zasięg przestrzenny mediów kościelnych 

dzieli się wówczas na:

■ ogólnokrajowy,

■ ponaddiecezj alny,

■ diecezjalny,

■ parafialny.

W kolejnym z typów, elementem różnicującym jest nadawca lub wydawca środka 

przekazu:

■ Konferencja Episkopatu Polski,

■ archidiecezja lub diecezja,

■ parafia,

94 Zob. J. Higgins, „Free Speech" and U.S. Public Access Producers, w: Community Media. 
International Perspectives, red. L. Fuller, New York 2007, s. 190; A. G. Dagron, Call Me Impure: Myths 
and Paradigms o f Participatory Communication, w: Community..., s. 198.
95 Zob. tamże, s. 206.
96 Budowa typologii mediów odgrywa w medioznawstwie rolę kluczową. Na podstawie typologii 
następuje bowiem opis i wyjaśnienie systemu medialnego, jego struktury oraz wewnętrznej dynamiki, 
więcej na ten temat zob. M. Gierula, Prasa lokalna, w: Słownik wiedzy o mediach..., s. 137.
97 Zob. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2008, s. 162-163.
98 Zob. M. Jachimowski, Regiony periodycznej komunikacji medialnej, Katowice 2006, s. 125.



■ stowarzyszenie wiernych,

■ zakon lub zgromadzenie zakonne,

■ instytuty życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego.

W definicji mediów katolickich podano kilka cech specyficznych, wśród których 

znalazła się m.in. zasada eklezjalności, zastosowana w dwóch uzupełniających się 

znaczeniach. Istotą obu jest zachowanie ścisłego związku medium z hierarchią 

Kościoła.

Eklezjalność rozumiana w sensie instytucjonalnym sprowadza się do afiliacji, 

dzięki której medium stosuje określenie „katolicki”. Podstawą łączności jest kanon 

216 KPK99. Jednak zdaniem A. Lepy afiliację należy traktować szeroko. Najbardziej 

powszechną formą aprobaty przez Kościół jest założenie i utrzymanie środka przekazu, 

nominacja redaktora naczelnego oraz asystenta kościelnego. Lepa wskazuje również 

na współpracę zespołu redakcyjnego z lokalnym biskupem100.

Afiliacja odnosi się do szeroko ujmowanej kościelności. Kontakt redakcji 

z przedstawicielem Kościoła na odpowiednim szczeblu (proboszczem, przeorem, 

biskupem ordynariuszem) ułatwia komunikowanie się stron oraz jasność 

we wzajemnych oczekiwaniach. Chodzi o niedopuszczenie do sytuacji, w której 

medium katolickie rozpowszechnia stanowiska sprzeczne z nauczaniem Kościoła 

lub przeciwne do linii danego Kościoła lokalnego.

Eklezjalność należy rozumieć również w sensie społecznym. Media katolickie 

budują szkielet komunikacyjny Kościoła, pełniąc rolę środków podtrzymujących proces 

komunikacji wewnętrznej. Wpływają na stopień świadomości członków Kościoła 

oraz poziom ich zaangażowania. Użycie mediów w ramach Kościoła powszechnego, 

usprawnia zatem utrzymanie jego jedności. Dokonuje się poprzez ustawiczny przepływ 

informacji pomiędzy władzami kościelnymi różnego stopnia, instytucjami katolickimi 

i wiernymi101.

Kolejną cechą specyficzną mediów katolickich jest ich dziennikarstwo. Media 

katolickie opisują rzeczywistość kierując się zasadami, które wykraczają

99 „Wszyscy wierni, którzy uczestniczą w misji Kościoła, mają prawo, by przez własne inicjatywy, każdy 
zgodnie ze swoim stanem i pozycją, popierali lub podtrzymywali apostolską działalność. Żadna jednak 
inicjatywa nie może sobie przypisywać miana katolickiej, jeśli nie otrzyma zgody kompetentnej władzy 
kościelnej” cyt. za: KPKkan. 216.
100 Zob. A. Lepa, Prasa..., s. 172.
101 Zob. Instrukcja duszpasterska Communio et progressio, 23.05.1971, nr 120, w: Kościół ośrodkach 
komunikowania myśli, oprać. J. Góral, K. Klauza, Częstochowa 1997, s. 242.



poza tradycyjne zobowiązania profesjonalnej etyki dziennikarskiej -  chodzi

o tzw. katolicką doktrynę medialną, na czele z pryncypium wspólnotowości 

oraz swoistym podejściem do wolności.

W oparciu o porównanie Kodeksu Etyki Dziennikarskiej Katolickiego 

Stowarzyszenia Dziennikarzy (KSD) oraz kodeksów niekonfesyjnych stowarzyszeń 

dziennikarskich (Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy 

Rzeczpospolitej Polskiej)102 nie sposób wyróżnić postulaty normatywnych 

jednoznacznie wiążących wyłącznie dziennikarzy katolickich.

We wszystkich kodeksach wyraźnie widać wspólne wartości wynikające 

z obiektywizmu etycznego oraz realizmu poznawczego. Nieznaczną różnicę prezentuje 

pkt. 3 kodeksu KSD, w którym silnie odróżnia się szacunek wobec opisywanej osoby 

od zgody na jej poglądy. W dziennikarstwie niekonfesyjnym zadaniem dziennikarza jest 

dążenie do jak największej obiektywności, nie sposób jednak wyznaczyć jej granicy. 

Tymczasem w dziennikarstwie katolickim granica obiektywności przebiega w oparciu

0 konfrontację z chrześcijańską wizją świata.

W czym zatem tkwi różnica w uprawianiu profesji dziennikarskiej 

w perspektywie niekonfesyjnej, a w czym w perspektywie katolickiej? Bezsprzecznie 

jedynie w perspektywie katolickiej jednoznacznie sprecyzowano zasadę, że osoba

1 wspólnota ludzką są zarówno celem jak i kryterium posługiwania się mediami103 

Znajduje to uzasadnienie zarówno w chrześcijańskiej antropologii jak też w kościelnej 

optyce communio.

Media są dla Kościoła narzędziem budowania i wspierania wspólnoty ludzkiej 

w różnych zakresach: ekonomicznym, politycznym, kulturowym, wychowawczym, 

religijnym104. Kościół wyraźnie postrzega też część mediów, jako własne narzędzie 

komunikacji wewnętrznej oraz komunikowania się ze światem. Ostatecznie pytanie

0 różnicę sprowadza się do wykazania istotnych więzi instytucjonalnych

1 ideologicznych konkretnego środka przekazu z Kościołem.

102 Kodeks Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Kołobrzeg 2004; Kodeks Etyki Dziennikarskiej 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Warszawa 1980; Dziennikarski Kodeks Obyczajowy 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 1995.
103 Zob. M. Drożdż, Etyczne orientacje w mediosferze, Tarnów 2006, s. 329.
104 Por. Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica, nr 3, w: Sobór Watykański II. 
Konstytucje, dekrety, deklaracje, oprać. M. Przybył, Poznań 2002, s. 88; Paweł VI, adhortacja Evangelii 
nuntiandi, 08.12.1975, nr 45, w: „Chrześcijanin w świecie” 1976 nr 7, s. 34; Communio etprogressio..., 
nr 126-134, s. 244-248; Instrukcja Aetatis novae, 22.02.1992, nr 11, w: Kościół o środkach..., s. 308
309; Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, tłum. D. Chudyniecki, A. 
Dalach, J. Nowak, Kielce 2005, nr415, s. 271.



1.3. Podstawowe założenia kościelnej doktryny medialnej

W 1985 r. nadzwyczajny Synod Biskupów zwołany przez Jana Pawła II 

w związku z dwudziestoleciem zakończenia Soboru Watykańskiego II stwierdził, 

że nauczanie Vaticanum II  sprowadza się do starochrześcijańskiego pojęcia koinoni 

odpowiadające łac. communio (wspólnota)105. Pojęcie wyznacza również perspektywę 

refleksji Kościoła nad mediami.

Zdaniem Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego w rozważaniach nad bogactwem 

i ograniczeniami łacińskiego źródłosłowu „komunikacji”, kluczowe communio oznacza 

wzmocnić, umocnić, upewnić, natomiast czasownik communio, comunionis wyraża 

słowo wspólność106. Odpowiada to założeniu Kościół katolickiego, zgodnie z którym 

media służą budowaniu, wzmacnianiu i łączeniu grup ludzi.

Communio jest kluczową zasadą organizacyjną mediów w porządku katolickim, 

który w obrębie medioznawstwa funkcjonuje pod nazwą kościelnej doktryny medialnej. 

Tomasz Goban-Klas pisze o doktrynach medialnych, jako „ogólnych zasadach 

«wykonawstwa medialnego», które stosuje się do nowoczesnych mediów, także 

ponadnarodowych”107. W opinii M. Mrozowskiego doktryny medialne stanowią 

uszczegółowione ideologie, wyznaczające zasady funkcjonowania mediów masowych 

oraz ich zadania, ponadto nadające sens wymuszanym przez siebie działaniom108.

Klasyfikacja F. Sieberta, T. Petersona i W. Shramma uwzględnia cztery 

normatywne doktryny (tzw. teorie mediów): autorytarną, liberalną, odpowiedzialności 

społecznej i leninowską109. Natomiast D. McQuail mówi o czterech podstawowych 

modelach: liberalno-pluralistycznym, odpowiedzialności społecznej, profesjonalnym 

oraz mediów alternatywnych110. Poza wspomnianymi nadrzędnymi doktrynami 

występują pomniejsze, wśród których wymienia się doktrynę medialną Kościoła.

105 Grecki rzeczownik koinonia (łac. communio) pojawia się w Nowym Testamencie aż dziewiętnaście 
razy, z czego trzynaście w Corpus Paulinum, trzy razy w Pierwszym Liście św. Jana i po razie 
w Dziejach Apostolskich oraz Liście do Hebrajczyków.

106 Zob. J. Mikułowski Pomorski, Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje, 
Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Lódź 1988, s. 63; Tymczasem słowniki łacińsko-polskie 
tłumaczą ten termin jako wspólny udział, uczestniczenie, wspólnota czegoś. Zob. Mały słownik łacińsko- 
polski, red. J. Korpanty, Warszawa 2007, s. 126; Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. 1, Warszawa 
1959, s. 612.
107 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, 
Warszawa 2006, s. 159.
108 ob. M. Mrozowski Media masowe..., s. 193.
109 M. Nieć, Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna, Warszawa 2010, s. 234.
110 Zob. D. McQuail, Teoria..., s. 197.



Każda doktryna, w tym kościelna doktryna medialna, prezentuje swoje poglądy 

w sposób schematyczny i zawiera „sztywną” wizję świata, której nie sposób 

modyfikować111. Jednak pojęcie kościelnej doktryny medialnej nie funkcjonuje 

w katolickiej nomenklaturze. W zamian Kościół stosuje określenia: nauczanie 

społeczne w zakresie środków przekazu, teologia mediów.

Aktualny kształt katolickiej doktryny medialnej wynika z dłuższego procesu 

oswajania się Kościoła z kolejnymi wynalazkami związanymi z komunikacją 

masową112. Proces rozpoczęły wypowiedzi papieskie oraz zarządzenia Kurii Rzymskiej 

na temat oceny i sposobów wykorzystania prasy masowej. Następnie Kościół mierzył 

się z kinematografią, radiofonią, telewizją oraz środowiskiem sieciowym. 

W perspektywie dwóch wieków można dostrzec ewolucję myśli katolickiej na temat 

mediów, przebiegającą od negacji i potępiania do akceptacji113. Autor rozprawy 

proponuje wskazanie czterech następujących etapów jej rozwoju:

■ 1832-1878, rozpoczyna się wraz z wydaniem 16 sierpnia 1832 r. encykliki 

Mir ar i vos Grzegorza XVI,

■ 1878-1962, inauguruje go pontyfikat Leona XIII,

■ 1962-1992, rozpoczyna się z otwarciem Soboru Watykańskiego II,

■ od 1992 do teraz; rozpoczyna się od wydania 22 lutego 1992 r. instrukcji 

duszpasterskiej Aetatis Novae.

W okresie 1832-1878 nauczanie Kościoła opiera się na wrogości 

i podejrzeniach względem masowej prasy. Za pontyfikatów Grzegorza XVI (1831

1846) i Piusa IX (1846-1878) artykułowane są pierwsze zarzuty w stronę mediów 

drukowanych. Apoteozę okresu stanowi wydana 15 sierpnia 1832 r., przez Grzegorza 

XVI encyklika Mirari vos, w której potępia się doktrynę liberalną, w tym rozwój 

masowej prasy.

W latach 1878-1962 stosunek Kościoła do prasy masowej oraz kinematografii 

zmienia się w wyniku objęcia stolicy Piotrowej przez Leona XIII. Kolejne pontyfikaty

111 M. Nieć, Komunikowanie..., s. 234.
112 Zob. K. Pokoma-Ignatowicz, Kościół w świecie mediów. Historia -  dokumenty -  dylematy, Kraków
2002, s. 10.
113 Probiera ewolucji doktryny medialnej Kościoła podejmuje bogata w literaturę źródłową monografia 
autorstwa K. Pokornej-Ignatowicz. Autorka dowodzi w niej, iż zmiana poglądów Kościoła na temat 
mediów wynikała ze zmiany ich religijnej i moralnej oceny. Zob. Pokoma-Ignatowicz, Kościół 
w świecie..., s. 10.



przynoszą pozytywne reakcje na wynalazek radia oraz telewizji. Etap kończy encyklika 

Piusa XII Miranda prorsus z 8 września 1957 r., podsumowująca dotychczasową 

doktrynę Kościoła w zakresie kina, radia i telewizji.

Obrady Soboru Watykańskiego II otwierają współczesną kartę w podejściu 

Kościoła do mediów. Dokumenty soborowe redefiniują zasady funkcjonowania mediów 

w oparciu o zasadę communio. Całość uaktualnia dekret Communio et progressio 

z 23 maja 1971 r., poświęcony komunikacji społecznej, a następnie deklaracja Aetatis 

novae z 1992 r., którą Kościół wchodzi w środowisko sieciowe.

Podkreślono, że normatywne podejście Kościoła do mediów opiera się 

na soborowej optyce communio. Jak dostrzegają komentatorzy Vaticanum 11 

w teologicznej analizie dokumentów soborowych „nie od razu zauważono zasadnicze 

treści związane z pojęciem communio”U4. Wieloletnia refleksja potwierdza jednak, 

że „communio należy do tych wielkich i uprzywilejowanych tematów Soboru 

Watykańskiego II, które promieniują niemal z każdej stronicy dokumentów 

soborowych”115. Nie inaczej wygląda perspektywa badania mediów -  katolicka 

doktryna medialna opiera się na paradygmacie wspólnotowości.

W fundamentalnych dla chrześcijaństwa tekstach Nowego Testamentu 

communio rozumie się zawsze na cztery sposoby:

■ wspólnota, jedność, solidarność z kimś lub czymś (Dz 2, 42; 1 Kor 1, 9; 2 Kor 13, 

13; Ga 2,9; Flp 2,1; 1 J 1, За. b. с; 1 J 6. 7),

■ wzajemna więź (2 Kor 9, 13; Hbr 13, 16),

■ składka na rzecz współwyznawców, która wyraża jedność i braterską miłość 

(Rz 15,26),

■ udział, uczestniczenie w czymś (1 Kor 10, 16ab; 2 Kor 6, 14; 2 Kor 8, 4; Flp 1,5; 

Flp 3,10; Flm 6 )116.

Biblijne znaczenie communio koncentruje się zatem na aspekcie relacyjnym. Ta łatwo 

dostrzegalna intuicja obowiązuje również w doktrynalnym podejściu Kościoła 

do mediów.

Wcześniej autor wprowadził za A. Tofflerem podział na media masowe 

i odmasowione. Tymczasem kościelna nomenklatura nie rozróżnia mediów według tego

114 A. Czaja, M. Marczewski, Wprowadzenie w: Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, 
red. A. Czaja, M. Marczewski, Lublin 2004, s. 5.
115 Tamże.
116 Wyliczenie za: J. Kudasiewicz, Koinonia w Nowym Testamencie, w: Communio..., s. 55.



kryterium. W zamian Kościół katolicki wypowiada się na temat mediów akcentując 

ich aspekt wspólnotowy:

Wśród niezwykłych wynalazków techniki [...]  wyróżniają się środki, które ze swej 

natury zdolne są bezpośrednio wpływać nie tylko na poszczególnych ludzi, lecz także 

na zbiorowość i na całą społeczność ludzką, a mianowicie prasa, kino, radio, telewizja 

i inne tym podobne [...] 'I7.

Przywołany wpływ mediów na osoby, zbiorowości i społeczeństwa, należy 

rozumieć jako proces budowania wspólnoty przez sprawną komunikację. Wynika 

z przekonania, że media są powołane do służby wspólnocie ludzkiej118. Podobnym 

tropem podążają liczni badacze komunikacji, dostrzegający siłę mediów w ich 

oddziaływaniu na rzeczywistość119. O jaki rodzaj wspólnoty jednak chodzi? Nauki 

społeczne postulują wspólnotę moralną, tj. „szczególny sposób odnoszenia się

do innych, których definiujemy jako «my»” 120, wyrażaną przez: zaufanie, lojalność,
t j i

solidarność .

Określanie dominujących w społeczeństwie środków przekazu jako media 

masowe -  skoncentrowane na masowym odbiorze przekazywanych treści -  pomija 

ich charakter jednoczący. Powoduje to barierę w doktrynie medialnej Kościoła, 

względem zaliczenia terminu w jej aparat pojęciowy. Chrześcijaństwo traktuje siebie 

jako religię komunikowania się między ludźmi, przekazywania „komunikatu” o Bogu 

i kierowania go do człowieka122. Dla Kościoła komunikat ten nie jest jednak kierowany 

do bezkształtnej masy, lecz do konkretnych jednostek i społeczności.

117 Inter mirifica..., nr 1, dz. cyt., s. 87.
118 Jan Paweł II wyjaśnia dokładniej, że chodzi tu o służbę jedności i miłosierdziu: „Środki przekazu już 
wielokrotnie wypełniały taką rolę, budząc pełną współczucia reakcję na los ludzi potrzebujących, 
pomagając w ściślejszym zespoleniu rodziny ludzkiej poprzez wcielanie w czyn miłosierdzie". Jan 
Paweł II, przemówienie W służbie jedności i miłości, 07.03.1985, w: Dziennikarstwo według Jana Pawła 
II, oprać. M. Miller, Warszawa 2008, s. 132.
119 Intuicja ta posiada charakter wyraźnie uniwersalny, dalece wykraczający poza sztywne zasady 
doktryny medialnej Kościoła. Jak zaznacza J. Mikułowski Pomorski sama informacja prowadzi do 
indywidualizacji, natomiast uspołecznienie zapewnia dopiero komunikacja zob. J. Mikułowski Pomorski, 
Społeczeństwo informacji czy społeczeństwo komunikujące się?, w: A. Mattelart, Społeczeństwo 
informacji, tłum. J. Mikułowski Pomorski, Kraków 2004, s. 6; S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, 
J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi, tłum. P. Izdebski, A. Jaworska, D. Kobylińska, Warszawa 2007, 
s. 40.
120 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 36.
121 Zob. tamże.
122 W ramach teologii mediów pierwszym środkiem przekazu jest sam Kościół jako wspólnota, powstała 
aby jednoczyć z Bogiem za pośrednictwem słowa Bożego i sakramentów. Zob. S. Pić-Ninot, 
Wprowadzenie do eklezjologii, tłum. T. Kukułka, Kraków 2002, s. 27-28; T. Reroń, Media..., s. 157; 
A. Kubiś, Rozwój eklezjologii katolickiej w: Kościół Chrystusowy, red. T. Dzidek, Kraków 2003, s. 53;



Kościół nazywa media „środkami społecznego przekazu”. Określenie okazuje 

się cenne zwłaszcza w świetle procesu komunikacji. Nauczanie posoborowe wskazuje, 

że komunikacja zmierza w stronę communio niezależnie, czy posiada wymiar 

interpersonalny czy masowy. W literaturze przedmiotu brakuje jednak mocnego 

rozdzielenia pojęć takich, jak: komunikacja, komunikowanie, komunikowanie się. 

Tymczasem cel mediów w ujęciu katolickim koncentruje się na wybranych aspektach 

komunikacji.

Medioznawcy przyjmują, że komunikowanie dokonuje się za pomocą mediów, 

natomiast komunikowanie się oznacza monolog, dialog lub multilog, w którym 

dochodzi do styczności fizycznej oraz zmiany ról słuchających i mówiących. Kryterium 

podziału jest w tym przypadku wykorzystanie technicznych środków przekazu. 

W ramach tego podejścia nie sposób jednak wydzielić kluczowy termin: komunikacja. 

Inaczej jest, gdy kryterium różnicującym staje się sposób przepływu informacji. Każde 

z pojęć oznacza wówczas:

■ komunikowanie -  proces jednokierunkowy, w którym nadawca mówi, a odbiorca 

słucha,

■ komunikowanie się -  działanie dwukierunkowe, w ramach którego nadawca 

i odbiorca rozmawiają,

■ komunikacja -  przepływ informacji w system ie123.

Zestawienie tego wyliczenia z pojęciem środków społecznego przekazu 

unaocznia, że doktryna kościelna akcentuje zwłaszcza komunikację i komunikowanie. 

Środki społecznego przekazu, jako narzędzia społecznego dialogu zapewniają trwanie 

komunikacji, w konsekwencji wpływają na dynamikę społeczeństwa. Media doskonale 

służą również komunikowaniu Ewangelii.

Pozostawiając refleksję nad celem mediów w perspektywie omawianej doktryny 

(tworzeniem i podtrzymywaniem wspólnoty), autor analizuje w dalszym wywodzie 

wybrane aspekty normatywnej teorii mediów: problematykę rozumienia wolności, 

prawdy w komunikacji, kształtu informacji, obowiązków dziennikarzy katolickich.

Podstawowy problem rozpatrywany w obrębie teorii normatywnych dotyczy 

rozumienia i zakresu wolności124 z wyraźnym akcentem na wolność słowa. Wszystkie

J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, tłum. W. Szymona, Kraków 2005, s. 58; tenże, 
Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2006, s. 365.
12 M. Jachimowski, Regiony..., s. 99-100.



z doktryn sprowadzają się do wprowadzonego u Lutra i rozwiniętego przez Hegla 

rozróżnienia na „wolność od” i „wolność do”. Pierwsze „negatywne” ujęcie wolności 

akcentuje swobodę od wszelkich więzów, w tym przymusu państwa125. W drugim, 

„pozytywnym” ujęciu akcentuje się działanie i osiąganie celów przez wykorzystanie 

praw przyrody126 lub kontrolę nad własnymi wyborami127. Innymi słowy, „wolność 

do czegoś” jest zawsze opatrzona ramami określonych praw, np. fizycznych.

Wielokrotnie jedno ze stanowisk przeciwstawiano drugiemu. Zwolennicy 

liberalizmu traktowali wolność pozytywną jak nadużycie semantyczne, natomiast 

przedstawiciele nurtu przeciwnego postrzegali ujęcie negatywne jako niewystarczające 

lub wręcz pozorne. Problem dotknął również sfery medialnej. O ile w nauce stawiano 

pytanie: czy wolność jest środkiem, czy celem mediów? o tyle w historii koncepcji 

ustrojowych zawsze napotykała ona ograniczenia128. Wynika to z pewnego paradoksu: 

wolność najbardziej intuicyjnie kojarzy się z brakiem zewnętrznego przymusu129, 

jednak J. S. Mili dostrzega, że negatywna koncepcja wolności zawodzi w sytuacjach 

ekstremalnych: wojny lub rewolucji130.

Liberalna doktryna mediów ujmuje wolność słowa w kategoriach wolności 

jednostki. Uznaje, że prasa pełni rolę rynku idei, na którym prawda i dobro zwyciężają, 

a kłamstwo i zło ponoszą klęskę. Kościół katolicki potwierdza prawo ludzi do wolności 

w poszukiwaniu prawdy, wolność słowa i prasy131. Równocześnie odrzuca wolność 

pojmowaną indywidualistyczno-liberalnie, która narusza normy moralne132. Wykładnia 

Kościoła zmierza w stronę doktryny odpowiedzialności społecznej, traktującej wolność 

pozytywnie. W świetle nauki społecznej człowiek jest istotą ontologicznie wolną, 

co oznacza, że wolność współtworzy jego naturę133. Wiąże się to z wezwaniem,

124 Wolność należy do kluczowych pojęć politycznych o mocnych inklinacjach filozoficznych, religijnych 
i ekonomicznych. Systematycznej wykładni na temat pojęcia dostarczają m.in. pozycje: R. Legutko, 
Wolność, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004, s. 1574-1582; R. Legutko, Traktat
o wolności, Gdańsk 2007, s. 11-17; H. Meier, Oświeceniowa idea wolności a tradycja katolicka, 
w: Oświecenie dzisiaj. Rozmowy z Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Kraków 1999, s. 65-91.
125 Zob. R. Legutko, Wolność..., s. 1574.
126 Zob. A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2000, s. 939.
127 Zob. A. S. Reber, E. S. Reber, Słownik psychologii, tłum. B. Janusiewicz-Kroszyńska i in., Warszawa 
2005, s. 874.
128 Zob. E. Nowińska, Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007, s. 15.
129 Zob. R. Legutko, Traktat..., s. 11.
130 Zob. T. Goban-Klas, Media..., s. 160.
131 Zob. J. Krajczyński, Granice wolności słowa, w: „Prawo Kanoniczne” 2003, nr 1-2, s. 113.
132 Zob. tamże.
133 Zob. H. Skorowski, Wolność a środki społecznego przekazu, w: Religia a mass media, 
red. W. Zdaniewicz, Ząbki 1997, s. 46.



by również wobec mass mediów pozostawał wolnym tj. krytycznym, nieuległym 

użytkownikiem134.

Katechizm Kościoła Katolickiego ujmuje wolność jako „zakorzenioną 

w rozumie i woli władzę działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, 

a więc podejmowania przez siebie przemyślanych działań”135. Stwierdza ponadto, 

że „prawdziwą wolnością jest tylko wolność w służbie dobra i sprawiedliwości. Wybór 

nieposłuszeństwa i zła jest nadużyciem wolności”136. Również doktryna 

odpowiedzialności zakłada związek prawa do wolności z obowiązkiem osiągania 

pożądanych celów i działania w interesie publicznym. Wolne i niezależne media należy 

zatem traktować jako instytucje zaufania publicznego, posiadające obowiązki wobec 

społeczności i ponoszące przed nim odpowiedzialność.

Wolność mediów w nauczaniu Kościoła oraz doktrynie społecznej 

odpowiedzialności oznacza możliwość wyboru dobra137. Doktryny sprzeciwiają się 

szerzeniu fałszu138, propagowaniu pornografii139, podsycaniu brutalizmu, nienawiści 

między narodami i grupami etnicznymi. Wspólne założenie nie oznacza jednak 

tożsamości obu teorii. Doktryna odpowiedzialności przyjmuje za podstawę dobro 

społeczne, natomiast perspektywa katolicka widzi owo dobro społeczne -  w nauczaniu 

Kościoła mowa jest o dobru wspólnym140 -  jedynie jako pochodną wynikającą z pełni 

wszelkiego dobra, czyli Boga. Dla Kościoła ostateczną instancją jest prawo naturalne 

i prawo pozytywne Boże141, wykładane i interpretowane przez Urząd Nauczycielski

134 Zob. Jan Paweł II, orędzie Środki społecznego przekazu w służbie odpowiedzialności człowieka, 
10.05.1981, w: Dziennikarstwo..., s. 217.
135 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, nr 1731, s. 421.
136 Tamże, nr 1733, s. 421.
137 Zob. Skorowski, Wolność..., s. . 47, 50.
138 Zob. Jan Paweł II, orędzie Kino nośnikiem kultury i wartości, 06.01.1995, w. Dziennikarstwo..., 
s. 159; W. Niewęgłowski, Dziennikarz -  nosiciel integralnej wizji człowieka i świata, w: Dziennikarski 
etos. Z wybranych zagadnień deontologii dziennikarskiej, red. Z. Kobylińska, R. D. Grabowski, Olsztyn 
1996, s. 34; F. Adamski, Model i etyczne aspekty przekazu treści religijnych w mass mediach, 
w: Religia..., s. 58-59; M. Robak, Teologia cyberświata, w: Internet, fenomen społeczeństwa 
informacyjnego, red. T. Zasępa, Częstochowa 2001, s. 50; J. Krajczyński, Granice..., s. 113-114; 
R. Kozłowski, Media współczesnym areopagiem -  propozycja Jana Pawła II, „Studia Medioznawcze”
2005, nr 2, s. 47.
139 Por. J. Szymański, Pornografia a środki społecznego przekazu, „Studia Włocławskie” 10 (2007), 
s. 225.
140 Więcej na temat kategorii dobra wspólnego zob. J. Mariański, Katolicka nauka społeczna, 
w: Leksykon socjologii religii. Zjawiska -  badania -  teorie, red. M. Libuszowska-Żółtkowska, 
J. Mariański, Warszawa 2004, s. 180.
141 Kościół uczy o istnieniu dwóch porządków prawa: prawie stanowionym oraz prawie Bożym, 
w ramach którego wyróżnia się prawo naturalne (wynikające z natury człowieka) oraz prawo pozytywne 
Boże (przekazane w objawieniu). Należy jednak dopowiedzieć, iż w związku z trwającymi od oświecenia 
sporami o istnienie natury człowieka, wraz z rozwojem nauk prawnych powyższy podział praw 
utrzymywany jest jedynie na gruncie nauki katolickiej.



Kościoła. Natomiast w doktrynie odpowiedzialności społecznej funkcję instancji 

realizuje prawo stanowione, uznany systemem wartości oraz ustalone kodeksy etyczne.

W kościelnej teorii mediów informacja zostaje podporządkowana prawdzie 

w komunikacji142. Za Arystotelesem i św. Tomaszem przyjmuje się korespondencyjną 

teorię prawdy, zwaną też klasyczną143. Fakt, że veritas est adaequatio intellectus et rei 

(prawda jest zgodnością myśli i rzeczy) ujawnia się w doświadczeniu i stoi w ostrej 

opozycji do fałszu.

Takiemu podejściu odpowiada rozróżnienie Pawła VI na „prawdę faktów” 

oraz „prawdę idei”144. Pierwsza jest neutralna i sprawozdawcza, przypomina bezstronną 

relację lub fotografię, która nie istnieje w oderwaniu od konkretnej rzeczywistości. 

Druga stanowi połączenie faktów z angażującymi wartościami (np. osobą ludzką) 

i następuje w odpowiednim kontekście. Paweł VI artykułuje na tej podstawie postulat 

aby media przekazujące fakty nie pomijały ich kontekstu oraz towarzyszących 

im wartości. Informacja prawdziwa jest zdaniem Pawła VI powszechnym, 

niezbywalnym i nienaruszalnym prawem człowieka145. Wynika z tego prawo i zarazem 

obowiązek odbiorców do żądania sprostowania informacji fałszywych, uzupełnienia 

nieścisłości146.

Jak wskazano do tej pory normatywny postulat informacji prawdziwej pozostaje 

w ścisłej zależności od prawa do informacji. Zarówno w doktrynie odpowiedzialności 

społecznej, jak też w społecznym nauczaniu Kościoła, prawo społeczeństwa 

do informacji wiąże się z obowiązkiem władzy politycznej, aby zapewnić temu 

społeczeństwu swobodny dostęp do informacji. W doktrynie medialnej Kościoła 

informacja stanowi podstawowe narzędzie demokratycznego uczestnictwa, dlatego 

„należy stwarzać warunki równości w posiadaniu i korzystaniu z niej”147. 

Równocześnie doktryna pozostaje otwarta na jeszcze większy poziom dostępu

142 Zob. A. Wierzbicki, Refleksje o etyce dziennikarskiej, „Chrześcijanin w świecie” 22 (1992) nr 1, 
s. 163; A. Lewek, Jan Pawel II -  media -  dziennikarze, w: Odchodzenie Jana Pawła II do domu Ojca 
w polskich mediach, red. L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki, Katowice 2008, s. 59; Jan Paweł II, 
przemówienie Informacja -  świadectwo -  prawda, 23.04.1983, w: Dziennikarstwo..., s. 149-150; 
L. Dyczewski, Kryteria rzetelnej informacji, w: Jaka informacja?, red. tenże, Lublin -  Warszawa 2009, s. 
28-29. '
143 Szerzej na temat klasycznej oraz nieklasycznych definicji prawdy zob. A. B. Stępień, Wstęp do 

filozofii, Lublin 1995, s. 134-138.
144 Por. T. Reroń, Media..., s. 32.
145 Zob. Paweł VI, przemówienie Nous vous remercions, 17.04.1964, w: Kościół o środkach..., s 171.
146 Zob. Communio etprogressio, nr 41, s. 198.
147 Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium..., nr 414, s. 270.



do informacji -  w instrukcji Aetatis novae z 1992 r. Kościół opowiada się za rozwojem 

społeczeństwa informacyjnego148 oraz walką z cyfrową przepaścią149.

Informacja prawdziwa i łatwo dostępna nie wyczerpuje oczekiwań kościelnej 

doktryny. Nauczanie ostatniego Soboru precyzuje, że informacja powinna być „godziwa 

i stosowna”150. Kryje się pod tym adresowany do ludzi mediów nakaz tworzenia 

informacji respektującego prawo moralne oraz należny każdej osobie szacunek 

i godność.151.

Godziwą informacją jest tylko taka, która oprócz faktów wskazuje na kontekst 

oraz uwzględnia możliwości przyjęcia całości przez adresata152. Doktryna akcentuje 

dwie grupy problemów, których niewłaściwe relacjonowanie powoduje utratę 

godziwości: informacje dotyczące sytuacji konfliktowych oraz tematy religijne. 

W odniesieniu do konfliktów istotne jest spojrzenie w perspektywie nadziei na pokój, 

unikając nienawiści czy nacjonalizmów153. W przypadku informowania o Kościele, 

Magisterium wzywa dziennikarzy do zrozumienia głębokich motywacji myślenia 

i działania wierzących oraz do odejścia od ukazywania życia Kościoła jedynie 

w kategoriach faktu kulturowego154 czy wydarzenia medialnego155.

Informacja stosowna to informacja właściwa dla danego czasu i miejsca, innymi 

słowy to informacja przynosząca pożytek. U św. Augustyna pojawia się kategoria 

veritas homicida (prawdy, która niszczy). W refleksji nad komunikacją społeczną 

informacja, której brakuje znamion powszechnej pożyteczności, nie powinna trafiać 

do mediów, opiera się bowiem na prawdzie niszczącej. Jan Paweł II wyjaśnia jednak, 

że rzetelne ukazanie miejsca zła w rzeczywistości nie należy do porządku prawdy 

niszczącej, lecz jest wyrazem prawdy, która buduje156.

148 Zob. Aetatis novae..., nr 15, s. 312-313; A. Lepa, Kościół w epoce mediów masowych. Instrukcja 
Aetatis novae -  inspiracje i wskazania, „Chrześcijanin w świecie” 22 ( 1992) nr 1, s. 176.
149 Zob. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Intemecie, w: Internet a Kościół..., 
s. 60.
150 Inter mirifica..., nr 5, s. 88.
151 Zob. T. Reroń, Media..., s. 32.
152 Zob. tamże, s. 33.
153 Zob. F. Lombardi, Komunikować, aby dzielić, czy aby łączyć? Doświadczenie komunikacji w służbie 
Papieża, w: Odchodzenie..., s. 32.
154 Zob. Jan Paweł II, przemówienie Informacja w służbie prawdy, 21.10.1978, w. Dziennikarstwo..., 
s. 33; tenże, przemówienie Informacja -  świadectwo..., s. 150.
155 Na temat możliwości prezentowania życia Kościoła jako wydarzenia medialnego por. E. Dayan, 
E. Katz, Wydarzenie medialne. Historia transmitowania na żywo, tłum. A. Sawisz, Warszawa 2008, 
s. 79-84.
156 Zob. Jan Paweł II, przemówienie Kościół potrzebuje sztuki, 19.11.1980, w: Dziennikarstwo..., s. 78.



Według doktryny medialnej Kościoła informacja powinna cechować się 

obiektywnością. Jak zaznacza McQuail „obiektywność (i związane z nią standardy 

zgodności z faktami itp.) nie jest bynajmniej zgodnie uznawana za konieczną, 

chwalebną czy choćby możliwą do osiągnięcia” 157, przemawia za nią jednak 

przekonujący argument autorstwa Judith Lichtenberg: „starając się zrozumieć świat, 

nie możemy postąpić krok naprzód, nie zakładając, że obiektywność jest możliwa 

i wartościowa”158. Podobne założenie, przyjęte w medialnym nauczaniu Kościoła, 

precyzuje, że realizację postulatu obiektywności ułatwiają trzy działania:

■ świadoma rezygnacja z celowych aktów manipulacji,

■ dążenie do wyeliminowania subiektywnych selekcji, prezentacji i interpretacji 

faktów,

■ umieszczanie poszczególnych informacji w  odpowiednim kontekście społeczno- 

politycznym 154.

W katolickiej wykładni mediów sporo miejsca zajmuje problematyka 

ich wykorzystania w codziennej działalności Kościoła. Szczególnie trzy problemy 

są akcentowane: komunikacja wewnętrzna Kościoła, ewangelizacja przez media, 

zadania i status katolickiego dziennikarstwa. Paweł VI stwierdza w Evangelii nuntiandi, 

adhortacji apostolskiej poświeconej ewangelizacji: „Kościół byłby winny przed Panem, 

gdyby nie używał tych potężnych pomocy”160. Jan Paweł II dodaje do tego: „rozgłaszać 

wiarę z dachów znaczy dziś rozpowszechniać słowo Jezusa w dynamicznym świecie 

mediów”161. Natomiast Benedykt XVI uściśla, że takiej postawie musi towarzyszyć 

męstwo, bowiem „prawdziwa komunikacja wymaga odwagi i stanowczości”162.

Należy powrócić do przywołanej na wstępie komunijnej roli mediów. 

W przestrzeni komunikacji społecznej postulat tworzenia wspólnoty moralnej 

niejednokrotnie pozostaje martwy. Tymczasem w mediach katolickich jego realizacja 

jest priorytetem doktrynalnym realizowanym w praktyce. Wykorzystanie technicznych 

środków transmisji w bieżącej aktywności Kościoła powszechnego i Kościołów

157 D. McQuail, Teoria..., s. 211.
158 J. Lichtenberg, In defence o f  obiectivity, w: Mass Media and Society, red. J. Curran, M. Gurevitch, 
London 1991, cyt. za: D. Mcquail, Teoria..., s. 211.
159 T. Reroń, Media..., s. 34-35.
160 Paweł VI, adhortacja Evangelii..., s. 37.
161 Jan Paweł II, orędzie Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelia w epoce globalnej komunikacji, 
24.01.2001, w: Dziennikarstwo..., s.145.
lfl2 Benedykt XVI, orędzie Środki przekazu: sieć komunikacji, jedności i współpracy, 24.01.2006, 
„L’Osservatore Romano” 2006 nr 2, s. 4.



lokalnych wpływa na większy stopień ich jedności163. Nieustanny przepływ informacji 

pomiędzy hierarchią kościelną, instytucjami i wiernymi164 sprzyja instytucjonalnej 

i doktrynalnej spójności całego Kościoła, rozumianego jako wspólnota wspólnot.

Tadeusz Reroń zauważa, że Kościół jest żywym organizmem, który potrzebuje 

opinii publicznej do prowadzenia wewnętrznego dialogu165. Należyte informowanie 

wiernych, co myślą pasterze i jakie są przesłanki ich decyzji, pozwala świeckim 

katolikom reagować na kontekst społeczny w sposób bardziej spójny z nauczaniem 

hierarchii -  w teologii określa się ten kontekst terminem „znaki czasu” -  a następnie 

odpowiedzialnie uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym, ekonomicznym 

i kulturalnym.

Prawda objawiona, organizująca życie Kościoła, determinuje też pewne granice 

wewnątrzkościelnego dialogu. Paweł VI naucza o istnieniu granic informacji, 

ze względu na dyskrecję i dobro ogółu, uściślając przy tym, że w Kościele są one 

większe niż w innych instytucjach166. Problem granic wymiany opinii stanowi 

przedmiot sporu wśród teologów. Paradoks następuje na linii pomiędzy otwartością 

Kościoła na dialog budujący pluralizm opinii z jednej strony, a utrzymywaniem aparatu 

cenzury, korygującej wypowiedzi sprzeczne z wiarą i moralnością z drugiej. 

W praktyce Kościół dopuszcza sprzeczności teologiczne, z jasnym zaakcentowaniem 

tego, co jest ortodoksyjne:

Jeśli opis tego chrześcijańskiego pluralizmu ma być naprawdę chrześcijański, trzeba 

przyjąć jako założenie, że zostanie precyzyjnie zaznaczone to, co w poszczególnych 

stanowiskach jest ortodoksyjne w kategoriach doktrynalnych, etycznych, liturgicznych 

i społecznych oraz że będą bronione także wartości moralne, jak poszanowanie życia, 

godności ludzkiej, podstawowej wolności, włączenie z informacją i nauczaniem, obroną 

biednych i słabych167.

Kolejnym ważnym punktem doktryny jest specyficzna rola dziennikarza 

katolickiego. Do świata dziennikarskiego doktryna zwraca się z postulatem nagłaśniania 

prawdy i realizowania służby na rzecz społeczeństwa. Benedykt XVI zauważa,

163 Рог. M. Przybysz, Obieg informacji w Kościele, w: Media i Kościół. Polityka informacyjna 
w Kościele, red. M. Przybysz, K. Marcyński, Warszawa 2011, s. 21-23.
164 Zob. Communio et progression..., nr 120, s. 242.
165 Zob. T. Reroń, Media..., s. 161.
166 Zob. Paweł VI, przemówienie Nous sous..., s 171.
167 Jan Paweł II, przemówienie Je suis tres heurewc, 23.04.1983, cyt. za: T. Reroń, Media..., s. 163.



że podstawowe zadanie dziennikarza -  dostarczenie informacji -  nigdy nie pozostaje 

neutralne. Treści przekazów kształtują bowiem odbiorców168, a sama profesja 

dziennikarska wiąże się z napięciami psychicznymi i dylematami etycznymi169.

Dokumenty kościelne różnicują dziennikarstwo katolickie oraz wszelkie inne 

rodzaje dziennikarstwa. Dla dziennikarzy katolickich doktryna formułuje sądy 

normatywne, oparte na argumentacji wewnątrzkościelnej -  wsparte językiem teologii, 

Biblii i refleksji Ojców Kościoła. Natomiast do reszty dziennikarzy zwraca się 

z argumentacją opartą na wartościach ogólnoludzkich. W rozpatrywanej teorii mediów 

dziennikarstwo katolickie zostaje wyodrębnione przez dwie kwestie: obowiązki 

względem Kościoła i realizację specyficznej optyki prezentowania rzeczywistości.

Decydującym zdaniem dziennikarstwa katolickiego jest prezentowanie 

społeczeństwu -  zwłaszcza członkom Kościoła -  rzeczywistości w perspektywie 

religijnej, obejmujące zaangażowanie w służbę Kościołowi przez uwydatnianie faktów 

promujących życie zgodne z wyznacznikami Ewangelii. Jan Paweł II stwierdzał: 

„Kościół potrzebuje was [...] na waszym wyspecjalizowanym polu służby katolickiej 

wierze”170. Benedykt XVI idzie o krok dalej, sytuując dziennikarzy w gronie 

„współpracowników w wielkiej misji ewangelizacyjnej Kościoła”171 oraz „walczących
172 • . . .  . .w dobrych zawodach o wiarę” . Ponadto opisuje profesję podniosłymi kategoriami 

teologicznymi: cierpliwy zasiew173, uczestnictwo w misji Kościoła174, apostolat175.

Już w czasie pontyfikatu papieża Ratzingera dziennikarstwo łączy się 

z aktywnością na rzecz społeczeństwa oraz promocją prawdy i pokoju176. W przypadku 

dziennikarstwa katolickiego towarzyszy temu obowiązek sprostania informacyjnym 

i formacyjnym potrzebom wspólnoty. To dziennikarz katolicki ma za zadanie poznać, 

jakie formy przeżywania religijności są aktualne w jego środowisku'77. Zatem 

spoczywa na nim odpowiedzialność za właściwe odczytanie aktualnego kontekstu.

lf,R Benedykt XVI, Środki przekazu..., nr 2, s. 4.
169 Zob. tenże, orędzie Dzieci i środki przekazu jako problem wychowawczy, 24.01.2007, „L'Osservatore 
Romano” 2007 nr 3, s. 6.
170 Jan Paweł II, przemówienie During these, 25.10.1978, cyt. za: T. Reroń, Media..., s. 175.
171 Zob. Benedykt XVI, Przekazujcie..., s. 25.
172 Tenże, Aby głosić..., s. 48.
173 Tenże, przemówienie Słowa, które wysyłacie w eter, są echem odwiecznego Słowa, 20.06.2008, 
„L'Osservatore Romano” 2008 nr 9, s. 44.
174 Tamże.
175 Tamże.
176 Zob. tamże, nr 2, s. 4.
177 Zob. tenże, przemówienie Apostolstwo przez środki społecznego przekazu, 02.06.2006, „L'Osservatore 
Romano” 2006 nr 9-10, s. 39.



Ostatecznie chodzi o postulat służby: podczas gdy dziennikarz służy społeczeństwu, 

dziennikarz katolicki pracuje dla Kościoła, w oparciu o przygotowanie merytoryczne 

oraz stałą więź z Chrystusem i jego wspólnotą.

Dotychczas autor rozpatrywał doktrynę medialną Kościoła z perspektywy teorii 

normatywnej, wywodzonej z wypowiedzi Magisterium -  interpretacji Pisma Świętego, 

dokumentów kolejnych Soborów, stanowisk papieży oraz Kurii Rzymskiej. Obecnie 

autor pisze o mediach katolickich w oparciu o kodeksy prawa kanonicznego, 

stanowiące źródło praw i obowiązków wiernych.

Kościół katolicki stanowi rzeczywistość wyjątkowo bogatą w tradycje i teologie. 

Pod zwierzchnictwem papieża znajduje się obrządek rzymski oraz kilkanaście 

obrządków wschodnich tradycji aleksandryjskiej, antiocheńskiej, ormiańskiej, 

chaldejskiej i konstantynopolitańskiej. Ich specyfika wymusza istnienie odrębnych 

przepisów prawa. Kościół rzymskokatolicki podlega pod Kodeks Prawa Kanonicznego 

z 1983 г., a Kościoły katolickie obrządków wschodnich podlegają pod Kodeks 

Kanonów Kościołów Wschodnich (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium -  

KKKW), promulgowany w 1990 r. Trzon obu kodeksów jest wspólny. Nie brakuje 

jednak różnic, zwłaszcza w przepisach dotyczących podziałów administracyjnych.

Kanony 747 §1, 822 §1 KPK oraz 651 §1 KKKW wskazują, że dla Kościoła 

posługiwanie się środkami przekazu ma charakter wrodzony, czyli niezależny 

od jakiejkolwiek władzy politycznej178. Istnieją dwa uzasadnienia tego stanu. Kościół, 

jako wielka społeczność religijna, korzysta z zasady wolności wyznania: swobody 

w zaspokajaniu potrzeb religijnych, zarówno w skali indywidualnej, jak i wspólnotowej. 

Prawo do wolnego korzystania z mediów Kościół argumentuje również w sposób 

teologiczny, w oparciu o swój nadrzędny cel: realizować Chrystusowy nakaz głoszenia 

Ewangelii wszystkim narodom (Mt 28, 19; Mk 16, 15) za pomocą aktualnie dostępnych 

środków179, w tym środków przekazu społecznego (instrumenta communicationis 

socialis)1*0.

Nakaz głoszenia Ewangelii w mediach pojawia się w obu kodeksach, jednak 

przepisy różnią się systematyką wypowiedzi, sugerując ewolucję poglądów 

prawodawcy na kwestię odpowiedzialności świeckich za Ewangelizację. Otóż kanony

178 Zob. T. Rakoczy, Prawo Kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa 
Kanonicznego z 1983r. i w konkordatach posoborowych, Gniezno 2005, s. 41.
179 Zob. J. A. Coriden , T. J. Green, D. E. Heintschel, The Code o f Canon Law. A text and a commentary, 
Newark 1985, s. 546.
180 KPK, kan. 761.



KPK w pierwszej kolejności mówią o pasterskim obowiązku wykorzystania mediów 

w przepowiadaniu Dobrej Nowiny.

Kanon 822 § 1 KPK wzywa pasterzy do zaangażowania się w wykorzystanie 

środków przekazu181. Następnie § 2 poucza ich, aby przypominali wiernym

0 obowiązku obecności w świecie komunikacji. Natomiast § 3 artykułuje nakaz 

wspierania hierarchii przez wiernych, ułatwiając Kościołowi posługiwania się środkami 

przekazu. Analogiczna wypowiedź w KKKW przybiera inny schemat. Najpierw 

porusza kwestię obowiązku głoszenia Ewangelii w mediach182. Następnie przypomina 

wiernym, że „ze swej strony winni współpracować w tej misji Kościoła, a dzieła tego 

apostolatu wspierać i wspomagać”183. Kanony KKKW, spisane później niż KPK lepiej 

uwzględniają aktualną praktykę. To świeccy dysponują większym wpływem na media

1 są bardziej zaangażowani w ich działalność niż duchowni.

W przypadku problematyki wiary i moralności, prawo kanoniczne dopuszcza 

ingerencję w treść publikacji. Kanon 823 § 1 KPK zaznacza, że pasterze Kościoła 

„są zobowiązani czuwać, by wiara i obyczaje nie doznały uszczerbku przez słowo 

pisane lub użycie środków społecznego przekazu” 184. Kanon dołącza do tego wymóg 

poddania cenzurze kościelnej pism wydawanych przez wiernych, podejmujących 

kwestie doktryny lub moralności.

Cenzura ma szerszy zakres w Kodeksie Katolickich Kościołów Wschodnich. 

Według kanonu 652 § 2 poszczególne stopnie władzy kościelnej, począwszy od biskupa 

eparchialnego185, a skończywszy na Stolicy Apostolskiej, mogą zabronić 

wiernym używania mediów, które szkodzą utrzymaniu ortodoksji lub nieskazitelności 

obyczajów. Przepis nie znajduje odpowiednika w Kodeksie Prawa Kanonicznego 

z 1983 r.

Kanon 824 § 1 powierza zezwalanie na publikację ordynariuszowi autora 

albo ordynariuszowi miejsca wydania. Cenzura określonych treści wydawanych 

w masowej skali należy zatem w Kościele do biskupa. Kodeks podejmuje również 

kwestię prawa pasterzy do potępiania pism szkodliwych dla wiary, przeciwnych

181 Zob. J. A. Coriden , T. J. Green, D. E. Heintschel, The Code..., s. 579; P. Hemperek i in., Komentarz 
do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r., t. 3, Lublin 1986, s.45; A. Marzoa, J. Miras, R. Rodrigues- 
Ocafla, Comentario..., s. 316.
182 Kodeks Kanonów Katolickich Kościołów Wschodnich, kan. 651 § 1.
183 Tamże, kan. 651 §2.
184 KPK, kan. 823 § 1.
185 Eparchia jest we wschodnim chrześcijaństwie prowincją podległą biskupowi. Stanowi odpowiednik 
rzymskokatolickiej diecezji.



dobrym obyczajom lub wrogich kościelnej wspólnocie. Kanon 831 § 1 KPK i kanon 

660 KKKW wskazują, że wierzący nie powinni publikować bez słusznej przyczyny 

na łamach dzienników, czasopism lub periodyków wrogich religii oraz łamiących dobre 

obyczaje. W przypadku zaistnienia słusznej przyczyny przemawiającej za publikacją, 

duchowni oraz członkowie instytutów zakonnych potrzebują na wydanie swojego tekstu 

zgody lokalnego biskupa lub gospodarza miejsca np. opata.

Warto dodać, że w kanonie 831 § 2 KPK i kanonie 653 KKKW Episkopaty 

(w katolicyzmie rzymskim) oraz Kościoły partykularne (w katolicyzmie wschodnim) 

mogą wprowadzać przepisy precyzujące dwie kwestie: wykorzystanie mass mediów 

oraz udział duchownych i członków instytutów zakonnych w środkach przekazu. 

W drugim przypadku nie chodzi o wystąpienia jednorazowe186, lecz o regularną 

obecność. Katolicka hierarchia oczekuje wówczas od duchownego merytorycznej
1 87wiedzy oraz wyrażania stanowiska Kościoła “ .

Przybliżenie norm prawnych z Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu 

Kanonów Katolickich Kościołów Wschodnich stanowi dopełnienie sądów 

normatywnych, artykułowanych przez kościelną doktrynę medialną, co w połączeniu 

z praktyką prawno-kanoniczną służy wyjaśnieniu charakterystyki komunikacji 

Kościoła.

186 Zob. Ä. Marzoa, J. Miras, R. Rodrigues-Ocafla, Comentario..., s. 351; J.A. Coriden, T. J. Green, D. E. 
Heintschel, The Code..., s. 584.
187 T. Rakoczy, Prawo.. s. 49.



1.4. Struktura mediów na tle pojęć „system medialny” oraz „media katolickie”

Media z reguły postrzega się przez ich wytwory, jednak środki przekazu 

są determinowane w określonym stopniu również przez układ odniesień, w którym 

funkcjonują -  tworzą określoną sieć współzależności. Dotychczas autor zdefiniował 

system medialny oraz media katolickie. Obecnie podejmuje się definicji „struktury 

mediów”, a następnie opisu jej związków z systemem medialnym oraz mediami 

katolickimi.

Wyraz „struktura” (łac. structura) pochodzi od czasownika struere, 

oznaczającego: rozmieszczać, układać, budować188. Termin rozumiany jest dwoiście. 

W języku potocznym „struktura” jest układem pewnej całości oraz wzajemnymi 

relacjami poszczególnych elementów tej całości. W dyskursie naukowym oznacza
1 RQkonkretny przedmiot zbudowany w określony sposób . Przyjęte w mowie potocznej, 

intuicyjne rozumienie terminu odnosi się do konkretnego zjawiska (mówi się

o strukturze czegoś), które jest składową kilku wyodrębnionych części. Tymczasem 

w języku fachowym struktura stanowi swoistego rodzaju emanację całości.

Rozpatrując pojęcie w perspektywie różnych nauk należy pamiętać o odrębności 

kontekstów ich uprawiania. Henryk Domański podaje, że termin „struktura” związany 

był początkowo z architekturą, po czym trafiał kolejno do anatomii, gramatyki, 

wreszcie nauk społecznych190. Na polu badawczym tych ostatnich doczekał się 

też wielu wyjaśnień, co świadczy o jego treściowym bogactwie.

Całość zawsze stanowi coś więcej niż tylko prostą sumę części191, różne 

dyscypliny wiedzy -  każda stosownie od swojego kontekstu -  akcentują swoistość 

strukturalnej całości lub ją  dewaluują. Dla przykładu statystyka nie przywiązuje 

większej wagi do jakości struktury. Definiując ją jako obecność nieidentycznych 

elementów, które stanowią logiczną całość, sprowadza pojęcie zaledwie do budowy 

danego zbioru192.

Inaczej wygląda sprawa w psychologii, w której struktura należy do najbardziej 

swobodnie używanych pojęć. Pełni rolę klucza, stosowanego w sytuacjach, gdy 

„mówiący chce przekazać, że interesujący go przedmiot, ujęty jako całość,

188 Zob. Mały słownik łacińsko-polski..., s. 581.
189 Zob. Inny słownik języka polskiego..., s. 704; Uniwersalny słownik języka ..., s. 1421.
190 Zob. H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa 2004, s. 15.
191 Zob. F. Znaniecki, Metoda socjologii, tłum. E. Hałas, Warszawa 2008, s. 48.
192 Zob.H. Kassyk-Rokicka, Statystyka nie jest trudna. Mierniki statystyczne, Warszawa 1994, s. 15.



ma organizację wewnętrzną i że ta organizacja stanowi w istocie jeden z najbardziej 

wyrazistych aspektów tego obiektu”193.

W rozbudowanych definicjach struktury akcent pada na sieci powiązań między 

poszczególnymi elementami. Socjolodzy, badając struktury społeczne, dostrzegają, 

że spojrzenie z dystansu na określony przedmiot sprowadza jego strukturę właśnie 

do geometrycznego układu powiązań o wysoce abstrakcyjnym charakterze194. 

To podzielane na polu wszystkich nauk społecznych stanowisko wiąże się z dwoma 

istotnymi wnioskami.

Po pierwsze, struktura stanowi trwały układ lub szkielet konstrukcyjny, 

organizujący pewną całość. Jego właściwości nie zmieniają się wraz z wymianą 

poszczególnych elementów -  struktura trwa nadal. Po drugie, różne jakościowo 

zjawiska mogą zachowywać podobieństwo struktury195. Nawet dwa naocznie odrębne 

od siebie przedmioty mogą okazać się podobne z punktu widzenia porównań 

strukturalnych.

Autor rozprawy przyjmuje, że przez strukturę należy rozumieć koncept, który:

■ jest organizacją określonego przedmiotu lub zbioru,

■ stanowi trwały układ powiązań między indywidualnymi elementami tego 

przedmiotu/zbioru,

■ wiąże elementy w całość, nadając im jakość wykraczającą poza prostą sumę 

poszczególnych części.

Przedmiotem analizy autora jest specyficzny typ struktury zwany strukturą 

mediów. D. McQuail wyróżnia w Teorii komunikowania masowego trzy wytwory 

mediów masowych: strukturę, działanie oraz produkt. Autor przyznaje pierwszorzędne 

znaczenie strukturze mediów rozumianej, jako „wszystko, co dotyczy systemu mediów, 

w tym forma jego organizacji i finansowania, własność, forma regulacji, infrastruktura, 

baza dystrybucji, system kolportażowy itp.”196. Zalicza zatem strukturę mediów 

do elementów systemu medialnego.

W propozycji McQuaila widoczne są kolejne elementy struktury, w tym forma 

organizacji mediów. Powstaje przy tym pytanie: Jaki kształt przyjmuje ta forma?

193 A. S. Reber, E. S. Reber, Słownik..., s. 749.
194 Zob. J. Szmatka, Małe struktury społeczne, Warszawa, 2008, s. 35.
195 Zob. M. Jachimowski, Regiony periodycznej..., s. 72.
196 D. Mcquail, Teoria..., s. 201.



Czy funkcjonuje w sposób samodzielny, czy też w związkach z innymi podmiotami 

medialnymi? Praktyka medialna, zwłaszcza na poziomie lokalnym i regionalnym, 

przemawia za potwierdzeniem sieciowych połączeń między poszczególnymi 

elementami. Struktura medialna jest zatem w pierwszym rzędzie układem powiązań 

istniejących pomiędzy tytułami prasy, radia, telewizji, mediów w sieci, należącymi 

do jednego lub kilku współpracujących przedsiębiorstw.

Poszczególne media funkcjonują na określonym terenie, posiadają jasno 

wyznaczony obszar obsługi dziennikarskiej oraz dystrybucji i kolportażu. 

Zatem medium razem z obszarem, który medialnie obsługuje, wytwarza pewien punkt 

na mapie, zajmujący określoną przestrzeń medialną. Struktura to suma tych punktów 

razem z zależnościami, jakie zachodzą między poszczególnymi elementami, 

realizowana w określonej przestrzeni197. Sieci powiązań między mediami powstają 

na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym, kontynentalnym i globalnym.

Spojrzenie na problem z perspektywy systemu medialnego rodzi pytanie

o miejsce struktury mediów w ramach systemu medialnego. Innymi słowy, chodzi

0 wskazanie relacji zachodzącej między strukturą mediów, a systemem medialnym. 

Zgodnie z przyjętą definicją, system medialny obejmuje instytucje nadawcze

1 instytucje medialne, które funkcjonują w określonej przestrzeni oraz tworzą strukturę 

wzajemnych powiązań. Przyjęcie, że struktura stanowi układ powiązań o charakterze 

przestrzennym pozwala postrzegać system, jako zbiór sieci powiązań. W istocie 

interakcje zachodzące między poszczególnymi fragmentami systemu nadają 

mu spójności.

Dyrektywy metodologiczne analizy systemowej nakazują rozpatrywanie zjawisk 

społecznych przez zbiory sieciowych zależności, które tworzą strukturę systemu198. 

Sieć jest zawsze rodzajem określonej struktury. O ile jednak struktura posiada 

stosunkowo sztywny i sformalizowany charakter, o tyle połączenia sieciowe są bardziej 

dynamiczne199. Struktura jest zatem trwałym elementem systemu, złożonym z sieci 

powiązań (relacji występujących między częściami)200.

197 Zob. M. Jachimowski, Regiony periodycznej..., s. 73.
198 Zob. Z. Oniszczuk, Kształtowanie się polityki medialnej (Medienpolitik) rządu RFN w latach 1949-  
1989, Katowice 2002, s. 26.
199 Zob. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, tłum. J. Konieczny, Warszawa 2010, s. 50; 
M. Rymsza, J. Sroka, Wstęp, w: Sieci czy struktura? Dialog społeczny na poziomie regionalnym? 
red. M. Błaszczyk, J. Sroka, Toruń 2008, s. 9.
200 K. Olechnicki, P. Zalęzki, Słownik..., s. 205.



Analiza systemu medialnego w perspektywie strukturalnej prowadzi do kilku 

znaczących wniosków. Po pierwsze, biorąc pod uwagę, że strukturę utożsamia się 

z siecią powiązań, wpływających na konstrukcję i właściwości określonej całości201, 

należy przyjąć, że system medialny kształtowany jest w sporej części właśnie 

przez swoją strukturę.

System można rozpatrywać przez pryzmat jego organizacji wewnętrznej, 

wspólnego funkcjonowania oraz współdziałania jego elementów. W ramach struktury 

systemu należy jednak wyraźnie odróżnić strukturę mediów od tzw. warunków 

strukturalnych, takich jak odpowiednie prawo medialne czy właściwie prowadzona 

polityka medialna państwa. D. McQuail sprowadza je do trzech wartości: różnorodności 

(zróżnicowania), równości oraz wolność mediów*^.

System medialny winien cechować się medialną różnorodnością -  powinien 

składać się z wielu różnych rodzajów mediów na każdym z poziomów (lokalnym, 

regionalnym, ogólnokrajowym) oraz odzwierciedlać tożsamość swoich odbiorców 

poprzez dostarczanie im określonych treści, np. religijnych. Może to powodować 

zróżnicowanie w środkach przekazu oraz różnorodność opinii. W przypadku równości 

w dostępie do mediów chodzi przede wszystkim o takie funkcjonowanie struktury 

mediów, które gwarantuje pluralizm opinii. Tymczasem do strukturalnych warunków 

wolności mediów McQuail zalicza:

■ brak cenzury koncesjonowania lub innej formy rządowej kontroli,

■ równe prawo do kanałów wypowiedzi i publikacji,

■ niezależność od nadmiernej ingerencji i kontroli właścicieli, od interesów 

zewnętrznych, politycznych, ekonomicznych,

■ konkurencyjność ograniczająca koncentrację mediów,

■ wolność mediów w pozyskiwaniu informacji203.

Spojrzenie na Kościół katolicki w perspektywie strukturalnej prowadzi 

do swoistego paradoksu. Instytucja w pełni oparta na strukturach skoncentrowanych, 

w swojej działalności promuje koncentryczny model funkcjonowania mediów.

W obrębie medialnej doktryny Kościoła nie sposób znaleźć dokumentu, który 

traktuje o strukturach mediów, a tym bardziej wzywa określone zbiorowości

201 Zob. tamże.
202 Zob. D. McQuail, Teoria..., s. 202-207.
203 Tamże, s. 202-203.



do instytucjonalnej współpracy na polu medialnym. Praktyka życia eklezjalnego 

wskazuje jednak na poparcie hierarchii różnych szczebli dla istnienia różnych 

segmentów katolickich środków przekazu, które w różnym stopniu podejmują 

ze sobą określone interakcje.

Widoczne jest to zwłaszcza na poziomie komunikowania lokalnego. Prasa 

parafialna oraz małe parafialne rozgłośnie radiowe tworzą niewielkie punkty 

w przestrzeni medialnej, które wspierają komunikację na obszarze parafii lub gminy

i służą komunikowaniu się członków wspólnoty lokalnej.

Wśród elementów struktury systemu medialnego znajdują sie również podmioty 

typowo katolickie. Relacje między nimi oraz innymi mediami tworzą określony 

schemat interakcji. Równocześnie jednak media katolickie funkcjonują z innymi 

mediami katolickimi w powiązaniach wyrosłych ze służby Kościołowi oraz realizacji 

kościelnej doktryny. Tym samym katolicka prasa, radio, telewizja oraz portale sieciowe 

tworzą odrębną strukturę, której poziom więzi sieciowych zdaje się być większy 

niż wszelkie połączenia w ramach ogólnej struktury mediów.

Istotę i odrębności struktury mediów katolickich podejmą kolejne części 

rozprawy. W ramach podsumowania obecnego rozdziału należy jedynie wskazać 

na kilka istotnych wątków, przedstawionych do tej pory.

Spośród różnorodnych podejść w badaniu komunikacji społecznej, autor 

rozprawy wybrał podejście systemowe. Dłuższy wywód na temat ujęcia systemowego 

pozwolił wyartykułować definicję adekwatną do specyfiki podjętego tematu. W toku 

wywodu poddano analizie dotychczasowe pojęcia mediów katolickich. Doprowadziło 

to do artykulacji definicji, która koresponduje z bogatą tradycją polskiego 

medioznawsta oraz pozostaje koherentna z wykładnią katolickiej doktryny medialnej, 

w tym norm Prawa Kanonicznego.



ROZDZIAŁ И.

ZARYS POLSKIEGO SYSTEMU MEDIALNEGO



2.1. Uwarunkowania prawno-polityczne funkcjonowania mediów periodycznych

Podjęty w pierwszej części opis kluczowych terminów, takich jak system 

medialny, media katolickie, struktura mediów, otwiera przestrzeń do rekonstrukcji 

kształtu systemu medialnego oraz struktury mediów katolickich w tym systemie.

W polskiej literaturze medioznawczej spotykamy się z dwoma podejściami 

analizy mediów katolickich. Pierwsze zakłada badanie zawartości konkretnych środków 

przekazu oraz ich funkcji w społecznościach lokalnych czy też ogólnej zbiorowości 

społecznej204. Drugie, rzadsze podejście, koncentruje się na analizie mediów katolickich 

w szerokim kontekście rzeczywistości medialnej. Badacze postulują tutaj podjęcie 

analizy systemowej mediów w Polsce, w ramach której media katolickie stanowiłyby
ЛЛС

swoisty podsystem" .

Potraktowanie mediów katolickich w kategoriach systemowych rodzi potrzebę 

rekonstrukcji obrazu systemu medialnego -  konieczne do zrozumienia specyfiki 

podsystemu mediów katolickich jest bowiem poznanie jego miejsca w całości systemu 

medialnego w Polsce.

Autor rozprawy dostrzega, że obecna morfologia systemu medialnego wynika 

z realizowanej przez lata „logiki koncentracji” -  kształtowania struktur mediów 

w Polsce wokół jednego ośrodka. Unaocznienie tego procesu determinuje prowadzenie 

analiz w kluczu strukturalnym. W dalszej konsekwencji pozwala również 

na porównanie struktury podsystemu mediów katolickich z całością mediów w Polsce.

Analiza systemu medialnego w Polsce w naturalny sposób winna rozpocząć się 

od związku pola polityki z mediami oraz prawnego kształtu uregulowań mediów. 

W ramach szerokiego systemu społecznego, system medialny usytuowany 

jest w charakterze otoczenia systemu politycznego. Co więcej, to właśnie system 

polityczny wyznacza pole funkcjonowania systemu medialnego w obszarze 

obowiązujących regulacji prawnych i kultury politycznej kraju206.

204 Zob. I. Krzemiński, Czego nas uczy Radio Maryja? Socjologia treści i recepcji rozgłośni, Warszawa 
2009; Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, red. M. Przybysz, K. Marcyński, Warszawa 
2011; M. Przybysz, Kościół w kryzysie. Crisis management w Kościele w Polsce, Tarnów 2008; 
M. Strzelecka, Trudne kompromisy: środowisko „Tygodnika Powszechnego" wobec reform systemu 
oświaty i wychowania w latach 1945-1989, Toruń 2009.
205 Zob. J. Kania, Z. Kroplewski, Media religijne i wyznaniowe w polskim systemie medialnym. Szczecin 
2013; Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004, red. E. Kossewska, J. Adamowski, Warszawa 2004.
206 Zob. B. Dobek-Ostrowska, Media i komunikowanie masowe a komunikowanie polityczne, Wrocław 
2004, s. 109-110; Z. Oniszczuk, Kształtowanie się..., s. 26-28.



Systemy medialne nie są wewnętrznie jednorodne i często charakteryzuje 

je wielość relacji między mediami, które występując obok siebie funkcjonują 

na różnych zasadach207. Ponadto w większości krajów „media nie stanowią 

pojedynczego «systemu» o jednym określonym celu czy filozofii, ale składają się 

z wielu oddzielnych, nakładających się na siebie, często sprzecznych elementów, 

różniących się pod względem oczekiwań normatywnych i obowiązujących regulacji 

prawnych”208.

Kluczowe dla systemu medialnego okazują się dwa czynniki sprawcze, 

podtrzymujące jego żywotność: działania na styku pola polityki i środków przekazu 

oraz uregulowania prawne, obowiązujące w poszczególnych segmentach mediów. 

Oba wzajemnie się przenikają. Jak pokazuje historia przemian ustrojowych w Polsce 

po 1989 r. kształt działań mediów wyznacza aktualne prawo oraz konkretna praktyka 

polityczna. Autor, chcąc uchwycić moment kształtowania się prawnych i politycznych 

determinantów funkcjonowania mediów, przybliża okres transformacji systemu 

medialnego, wynikający ze zmian w systemie politycznym.

W następstwie wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 r. diametralnie 

zmieniła się sytuacja polityczna w kraju. Opublikowany przez Adama Michnika 

w „Gazecie Wyborczej” z 4 lipca artykuł Wasz prezydent, nasz premier sprecyzował 

poglądy obozu Solidarności na zmieniającą się sytuację polityczną. Wraz z redefinicją 

ustaleń okrągłego stołu, rozpoczął się proces przejmowania władzy ustawodawczej 

oraz władzy wykonawczej przez dawną opozycję.

Kolejne działania legislacyjne świadczyły o transformacji ustroju politycznego. 

29 grudnia 1989 r. Sejm dokonał zmiany w Konstytucji -  Polska Rzeczpospolita 

Ludowa przestała istnieć, wraz z nią konstytucyjne zapisy o międzynarodowych 

sojuszach oraz przewodniej roli partii. Zmiany potwierdził wybór Lecha Wałęsy 

na prezydenta, dokonany w powszechnych wyborach w 1990 т.209.

8 marca 1990 r. Sejm uchwalił ustawę o samorządzie gminnym, 

która w praktyce tworzyła instrumenty do zakładania prasy samorządowej210. Natomiast

207 Zob. D. C. Hallin, P. Mancini, Systemy..., s. 12
208 D. McQuail, Mass..., cyt. za: D. C. Hallin, P. Mancini, Systemy..., s. 12.
209 Zob. T. Mielczarek, Monopol. Pluralizm. Koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce 
w latach 1989-2006, Warszawa 2007, s. 12.
210 Zob. S. Michalczyk, Media lokalne w systemie komunikowania, Katowice 2000, s. 165; A. Szynol, 
Prasa regionalna w Polsce 20 lat po przełomie ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska -  stan 
obecny i perspektywy rozwoju, w: Radio i Gazety, transformacja polskich mediów regionalnych po 1989



22 marca Sejm przyjął Ustawę o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej 

Prasa-Książka-Ruch (RSW). Likwidacja RSW przypieczętowała zniesienie systemu 

prasowego poddanego rygorom cenzury i zastąpienie go systemem pluralistycznym.

W myśl ustawy Prezes Rady Ministrów powołał 6 kwietnia 1990 r. Komisję 

Likwidacyjną ds. RSW Prasa-Książka-Ruch z Jerzym Drygalskim na czele, której 

głównym zadaniem było sporządzenie planu zagospodarowania majątku RSW. 

Przygotowany plan zawierał analizę stanu majątku RSW oraz możliwych zagrożeń, 

takich jak atomizacja rynku, przechwycenie kontroli nad prasą przez obcy kapitał 

lub destrukcja kolportażu gazet211. Plan zatwierdzony przez Radę Ministrów 

29 października 1990 r. rozpoczynał proces likwidacyjny wydawcy zdecydowanej 

większości tytułów w Polsce, a zarazem jednego z największych koncernów prasowych 

w Europie.

Likwidację RSW podzielono na sześć etapów, stosownych do struktury 

organizacyjnej wydawnictwa. Przewidywała zmianę własności 179 gazet i czasopism, 

z których 100 tytułów przeznaczono na sprzedaż w przetargach, 71 na przekazanie 

spółdzielniom pracowniczym, a 8 na własność państwa212. Kilkuetapowa działalność 

Komisji w okresie od grudnia 1990 do czerwca 1991 r. zakończyła się sprzedażą 

w przetargach 89 tytułów, przekazaniem spółdzielniom dziennikarskim 70 tytułów, 4 -  

Skarbowi Państwa213, ponadto sprzedażą 14 drukarń za 41 min zł214. Prace samej 

Komisji wzbudzały spore kontrowersje215, w prawie połowie przypadków czynnikiem 

decydującym o wyborze nowych właścicieli licytowanych tytułów nie była najwyższa
fy I Z" > t

cena, lecz arbitralnie oceniane aspekty społeczne i polityczne danego pism a'1". Z jednej 

strony Komisja Likwidacyjna traktowała w sposób podejrzany polskich oferentów, 

z drugiej spolegliwie odnosiła się do spółek zagranicznych217.

roku, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa, Toruń 2010, s. 162— 
163.
211 Zob. T. Mielczarek, Monopol..., s. 26; W. Sonczyk, Transformacja polskiego systemu prasowego: 
nadzieje i zagrożenia, w: Polskie media w okresie przemian, red. J. Olędzki, Warszawa 1991, s. 126-127.
212 Zob. K. Schliep, Prywatyzacja prasy, w: Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995, 
red. G. G. Kopper, I. Rutkiewicz, K. Schliep, Kraków 1996, s. 133.
213 Zob. K. Styczkowski, Likwidacja RSW „Prasa-Książka-Ruch”, w: Polskie media w okresie 
przemian..., s. 117.
214 Zob. J. Myśliński, Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji, Warszawa 2004, s. 138.
215 Zob. tamże.
216 Zob. K. Schliep, Prywatyzacja..., s. 135; T. Mielczarek, Między monopolem a pluralizmem. Zarys 
dziejów środków komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-1997, Kielce 1998, s. 38-39.
217 Zob. M. Jachimowski, Od totalitaryzmu ideologicznego do konsolidacji korporacyjnej mediów -  
dwadzieścia lat przekształceń mediów periodycznych w Polsce, w: Przemiany systemu medialnego. 
Polsko-rosyjskie spojrzenie, red. M. Gierula, Sosnowiec 2011, s. 41.



Proces likwidacji RS W rozpoczął gruntowną przebudowę sektora prasowego, 

oznaczał również nowe problemy. Ustawa o likwidacji RSW została przygotowana 

z wyraźnym brakiem fachowej znajomości segmentu prasowego, co zaowocowało 

brakami w regulacji sposobu przekazywania majątku 218. Już w 1991 r. pojawił się 

deficyt przejrzystości struktury własności znaczących wydawnictw. Przestało być jasne 

kto stoi za przedsiębiorstwami, które wygrywały przetargi. Jednocześnie koncerny, 

które nie uczestniczyły w przetargach, uzyskiwały pakiety kontrolne wydawnictw219.

Brak należytej ochrony prawnej oraz naiwne otwarcie decydentów na inwestycje 

zagraniczne w sektorze prasowym, pozostawił szerokie pole do działań o charakterze 

monopolizacji:

W 1994 r. Hersant wycofał się z rynku polskiego. Jako oficjalny powód podano kłopoty 

finansowe koncernu we Francji. Osiem gazet lokalnych sprzedał niemieckiej grupie 

Pasawy -  Passauer Neue Presse. Stało się więc to, przed czym francuski inwestor miał 

uchronić polski system medialny. Jednym z argumentów wyboru inwestora 

francuskiego miała być ochrona tworzącego się polskiego rynku przed inwestorami 

niemieckimi. Ale w 1994 roku zadziałały prawa rynku weryfikujące naiwność ekonomii 

politycznej komunikowania ówczesnych decydentów. Decyzji o sprzedaży 

przez Francuzów dzienników w Polsce Niemcom nikt z Polakami nie konsultował. 

Sprzedaży dokonano wedle zasad ustalonych między dwoma niezależnymi podmiotami 

zagranicznymi, a władze polskie nawet o tym nie zostały oficjalnie poinformowane220.

Drastycznie kurczyły się miejsca pracy dziennikarzy. Zapis o prawie do wykupu 

tytułu przez 50% jego pracowników oraz niejasne przepisy prawa autorskiego, 

wzmogły atomizację środowiska dziennikarskiego i przyczyniły się do postępów erozji

etyki dziennikarskiej221. W konsekwencji poczucie podmiotowości dziennikarzy
. . .  . 222 w okresie transformacji okazywało się niższe niż w okresie PRL .

Pozytywnym akcentem transformacji była coraz szersza przestrzeń wolności

słowa. Ustawa o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk uchwalona

218 Zob. B. Michalski, Dylematy prawne podczas transformacji prasy, w: Transformacja prasy polskiej 
(1989-1992). Materiały Pomocnicze do Najnowszej Historii Dziennikarstwa, red. A. Slomkowska, t. 22, 
Warszawa 1992, s. 14.
219 Zob. tamże.
220 M. Jachimowski, Od totalitaryzmu..., s. 43.
221 Zob. B. Michalski, Dylematy..., s. 15.
222 Zob. P. Szostok, Transformacja ustrojowa w Polsce a podmiotowość dziennikarzy, w: Współczesny 
dziennikarz i nadawca, red. M. Gierula, Sosnowiec 2006, s. 115-116.



11 kwietnia 1990 г. dała podstawę prawną do zniesienia cenzury223. Nowelizowała 

również art. 1 Prawa prasowego nadając mu nowe brzmienie:

Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności 

wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, 

jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej224.

Ponadto do znaczących zapisów ustawy należał nowy kształt art. 20, zgodnie z którym 

do rozpoczęcia wydawania dziennika lub czasopisma wymagana jest jedynie rejestracja 

w sądzie wojewódzkim właściwym dla siedziby wydawcy. Kluczowy art. 2 ustawy 

zniósł Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk oraz jego komórki okręgowe. 

Likwidacja aparatu cenzury pozwoliła rozwijać pluralizm mediów oraz respektować 

prawo do wolności wypowiedzi.

Na fundamenty obecnego ładu medialnego w Polsce składają się kolejne akty 

normatywne, z obowiązującą konstytucją na czele:

■ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.,

■ ustawa z 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe,

■ ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji z nowelizacją z 2004 r.,

■ ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

■ ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

■ ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,

■ dyrektywa Rady nr 89/552/EWG z 3 października 1989 r. w sprawie 

koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych

i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących wykonania 

telewizyjnej działalności transmisyjnej,

■ Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r.,

■ Kodeks kamy z 6 czerwca 1997 r.,

■ Kodeks kamy wykonawczy z 6 czerwca 1997 r.,

■ Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca I960 r.,

■ Kodeks postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 r.,

223 Na temat poprzedzających likwidację cenzury zmian w samych mediach zob. A. Słomkowska, Zmiany 
w mediach w roku poprzedzającym zniesienie cenzury, w: Transformacja mediów (1989-1995)..., s. 25
36.
224 Ustawa z dnia 11 IV 1990 г., o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesienie organów 
tej kontroli oraz o zmianie ustawy -  Prawo prasowe, Dziennik Ustaw, nr 27, poz. 173.



■ Kodeks postępowania karnego z 6 czerwca 1997 г.,

■ Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r.,

■ Konwencja berneńska z 9 września 1886 r. o ochronie dzieł literackich

i artystycznych,

■ Konwencja powszechna o Prawie autorskim sporządzona 6 września 1952 r. 

w Genewie, rewidowana w Paryżu 24 lipca 1971 r.,

■ Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej z 5 maja 1989 r.,

■ Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 

z 4 listopada 1950 r.,

■ Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów 

fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzona w Rzymie 

26 października 1961 r.,

■ ustawa Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r.,

■ ustawa Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001 r.,

■ ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi,

■ ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

■ ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

■ ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

■ ustawa z 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych,

■ ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

■ Traktat WIPO z 20 grudnia 1996 r. o prawie autorskim,

■ Traktat WIPO z 20 grudnia 1996 r. o artystycznych wykonaniach

i fonogramach225.

W Konstytucji RP do rangi zasady ustrojowej -  zasadniczych norm opisujących 

charakterystykę państwa226 -  podniesiono wolność mediów227. Art. 14 Konstytucji 

podaje, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków

225 Zob. Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2008, s. 11-12.
226 Na temat zasad ustrojowych zob. W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 
roku, Zakamycze 2000, s. 57-81.
227 Zob. P. Sarnecki, Regulacja problematyki środków społecznego przekazu w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, w: Prawo mediów..., s. 18.



społecznego przekazu”, natomiast orzeczenie Sądu Najwyższego z 28 września 2000 r. 

precyzuje:

zamieszczenie tego przepisu w rozdziale I pt. „Rzeczpospolita” zdaje się wskazywać, 

że wolność prasy potraktowano jako jedną z podstawowych zasad ustroju politycznego 

państwa, ujmując ją  jako jedną z idei przewodnich, na których oparta została 

konstrukcja prawno-ustrojowa państwa i jego aparatu228.

Zapisy art. 14 wskazują na trzy odrębne wolności: wolność wyrażania swoich 

poglądów, wolność pozyskiwania informacji oraz wolność rozpowszechniania 

informacji. W interpretacji Trybunału Konstytucyjnego najszersza jest wolność
* »wyrażania poglądów, na którą składają się zarówno osobiste oceny faktów 

jak i przekonania obywateli na temat instytucji publicznych oraz wszelkich sfer

i aspektów życia społecznego230.

Wszystkie trzy wolności stanowią normy, zaliczane do praw politycznych, 

wobec których państwo ma obowiązek wykazać się respektowaniem niezależności 

swoich obywateli231. Lakoniczne sformułowania art. 14 znajdują konkretyzację 

w art. 54 Konstytucji na temat wyrażania, tj. uzewnętrzniania232 swoich poglądów 

oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Wolność pozyskiwania informacji oznacza prawo do zdobywania informacji 

na własną rękę. Pozostaje ona w związku z art. 61 Konstytucji, zgodnie z którym 

organy władzy publicznej, w tym samorządy i jednostki organizacyjne wykonujące 

zadania władzy publicznej, są zobowiązane do udzielenia informacji o swojej 

działalności każdemu obywatelowi, który o to wnosi.

W art. 61 ust. 3 dostęp do informacji zostaje ograniczony wyłącznie ze względu 

na zagrożenie bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, ochrony własności

i praw innych osób. Ograniczenia pojawiają się również w art. 31 ust. 3 w obszarze 

ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej233. Jedynym wyjątkiem 

od możliwości wprowadzania ograniczeń w dostępie do informacji publicznej

228 Wyrok sądu najwyższego z 28 września 2000 r. cyt. za: M. Zaręba, Prawo prasowe. Ujęcie 
praktyczne, Warszawa 2007, s. 17.
229 Zob. tamże, s. 16.
230 Zob. P. Sarnecki, Regulacja..., s. 23.
231 Zob. J. Sobczak, Fetysz wolności prasy, w: Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania 
mediów i kreowania ich zawartości, red. P. Dudek, M. Kuś, Toruń 2010, s. 32-33; P. Sarnecki, 
Regulacja...,, s. 24;
232 Zob. tamże, s. 23.
233 B. Michalski, Podstawowe problemy prawa prasowego. Warszawa 1998, s. 39



jest bezwzględny zakaz cenzury oraz koncesjonowania prasy. Prawodawca umożliwia 

jednak koncesjonowanie mediów audiowizualnych -  to swoisty interwencjonizm 

państwa, który stanowi warunek utrzymania ładu audiowizualnego234.

W ramach ustrojowych gwarancji wolności mediów szczególna rola przypada 

Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (KRRiT), której poświęcono art. 213-215 

Konstytucji RP. W art. 213 Konstytucja wskazuje, że KRRiT „stoi na straży wolności 

słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji”. Posiada 

również uprawnienia do wydawania rozporządzeń wykonawczych do ustaw 

oraz podejmowania uchwał w sprawach indywidualnych. KRRiT jest zatem 

zobligowana do prowadzenia polityki w zakresie obiegu informacji i poglądów235. 

Jak zaznacza Paweł Sarnecki celem działania KRRiT jest obrona interesu publicznego:

W interesie publicznym, na którego straży stoi KRRiT, jest bowiem prezentowanie 

przez radio i telewizję możliwie pełnego i obiektywnego zestawu informacji 

oraz występujących w społeczeństwie poglądów, idei i programów, ich ocena

i krytyka236.

Kształt KRRiT oparty został na modelu francuskiej Conseil Superier 

de l'Audiovisuel237. KRRiT jest zaliczana do grupy naczelnych organów władzy 

wykonawczej, nie należy jednak do organów administracji rządowej. Zakres jej prac 

nie pokrywa się z przedmiotem działań Rządu238. Ponadto jej umiejscowienie 

w systematyce Konstytucji poza rozdziałem VI zatytułowanym Rada Ministrów

i administracja rządowa świadczy o wyłączeniu organu spoza nadzoru i bezpośredniej

234 Zob. D. Waniek, Dylematy ładu medialnego RP. Standardy europejskie a praktyka polityczna, Kraków 
2007, s. 59.
235 Zob. tamże, s. 30.
236 P. Sarnecki, Regulacja..., s. 24.
237 Na temat wzorców francuskich w nadzorze nad sektorem mediów elektronicznych zob. A. Jaskiemia, 
Publiczne media elektroniczne w Europie, Warszawa 2006, s. 151-153; K. Gajlewicz, System medialny 
Francji, w: Wybrane zagraniczne systemy medialne, red. J. W. Adamowski, Warszawa 2008, s. 157-158; 
M. Mrozowski, Media publiczne -  władza publiczna -  interes publiczny, czyli o poetyce trójkątów, 
w: Media masowe w praktyce społecznej, red. D. Waniek, J. W. Adamowski, Warszawa 2007, s. 143; 
T. Sławińska, Media regionów?, w: Media a integracja europejska, red. T. Sasińska-Klas, A. Hess, 
Kraków 2004, s. 63.
238 Zob. D. Waniek, Konstytucyjne podstawy demokratycznego ładu medialnego. Standardy europejskie 
a rzeczywistość medialna (w świetle ostatnich wydarzeń), w: Media masowe w praktyce społecznej..., 
s. 33-34; R. Chruściak, Polityka medialna jako kompetencja organów państwa, w: Prawne, ekonomiczne
i polityczne aspekty funkcjonowania mediów..., s. 24.



kontroli rządu. Zapewnia to Radzie możliwość kierowania społecznym obiegiem 

informacji w sprawach publicznych w sposób niezależny239.

Szczegółowe przepisy regulujące kształt i zadania KRRiT znajdują się 

w ustawie o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r., znowelizowanej 29 grudnia 

2005 r. W skład Rady wchodzi pięciu członków powoływanych: przez Sejm (dwóch), 

Senat (jeden) i przez Prezydenta (dwóch)240. Kadencja członków trwa sześć lat. Wśród 

szczególnych zadań Krajowej Rady art. 6 ustawy wymienia m.in. współtworzenie 

polityki państwa w zakresie radiofonii i telewizji, określanie warunków działalności 

dostawców medialnych oraz kontrolę ich działalności, nadawanie koncesji 

na rozpowszechnianie programów, uznawanie za nadawcę społecznego, organizowanie 

badań treści i odbioru.

W obecnej konfiguracji ładu medialnego w Polsce należy mówić o modelu 

dualnym sektora audiowizualnego, tj. współistnieniu na rynku własności publicznej 

oraz prywatnej241. Z godnie z art. 2 ustawy o radiofonii i telewizji prawo 

do rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych posiadają:

■ jednostki publicznej radiofonii i telewizji,

■ osoby fizyczne, osoby prawne i osobowe spółki handlowe.

Warunkiem działania drugiej grupy jest uzyskanie koncesji na rozpowszechnianie 

programów, a w przypadku programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie 

w systemach teleinformatycznych -  wpis do rejestru takich programów.

Poza nadawcami publicznymi wszystkie inne podmioty są zobligowane 

do uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych242. 

Koncesję może uzyskać obywatel Polski stale zamieszkujący na terenie kraju, osoba 

prawna lub osobowa spółka handlowa z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej. 

W przypadku spółki z kapitałem osób zagranicznych lub kapitału zakładowego 

ich udział nie może przekroczyć 49%. Nowelizacja ustawy precyzuje jednak, 

że ograniczenie to nie dotyczy osoby zagranicznej lub spółki zależnej, których siedziba

234 Zob. D. Waniek, Konstytucyjne podstawy..., s. 31.
240 Pierwotny zapis ustawy KRRiT zakładał dziewięcioosobowy skład Krajowej Rady: czterech 
powoływał Sejm, trzech Prezydent, a dwóch Senat.

Na temat samych modeli własności mediów masowych zob. B. Dobek-Ostrowska, Media masowe 
w ekonomicznej sferze oddziaływania, w: Literatura, kultura, komunikacja. Księga pamiątkowa ku czci 
Profesora Jerzego Jastrzębskiego w 60. rocznicę urodzin, red. K. Stasiuk, M. Graszewski, Wrocław
2006, s. 381-387.
242 Zob. A. Matlak, Radiofonia i telewizja, w: Prawo mediów..., s. 160.



lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego.

Koncesjonowanie nie dotyczy nadawców publicznego radia i telewizji. 

Ci zobligowani są w szczególny sposób do realizacji misji publicznej, polegającej 

na dostarczaniu społeczeństwu oraz jego poszczególnym częściom programów i innych 

usług w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu243. 

Art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji stanowi, że oferta kierowana w ramach misji 

publicznej winna cechować się „pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem 

i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu”.

W oparciu o nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji z 1 lutego 2001 r. 

w grupie nadawców prywatnych wyróżnia się dodatkowo kategorię nadawców 

społecznych. Art. 4. określa, że nadawca społeczny:

■ nadaje programy upowszechniające działalność wychowawczą i edukacyjną, 

charytatywną, respektuje wartości chrześcijańskie, promuje tożsamość narodową,

■ nie nadaje przekazów szkodliwych dla rozwoju małoletnich, w szczególności 

zawierających treści pornograficzne,

■ nie nadaje przekazów handlowych,

■ nie pobiera opłat za nadawanie i odbiór programu.

Uznawanie za nadawcę społecznego oraz odbieranie tego statusu należy do zadań 

KRRiT. Wystąpić o przyznanie go może:

■ stowarzyszenie w ramach realizowania celów statutowych,

■ fundacja w ramach realizowania celów statutowych,

■ kościelna lub wyznaniowa osoba prawna Kościoła lub związku wyznaniowego.

Andrzej Matlak podkreśla, że w praktyce status prawny status nadawcy społecznego 

nie jest wystarczająco atrakcyjny. Wiąże się ze sporą liczbą obostrzeń, a jedyną realną 

korzyścią z jego posiadania jest zwolnienie z opłaty za udzielenie koncesji
« ,  .  .  .  244lub j ej zmianę .

W ramach uregulowań sektora audiowizualnego nadawcy zobligowani 

są do emisji programów rodzimych i europejskich. Art. 15 ust. 2 ustawy o radiofonii

243 Wspomina o tym art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji. Misyjność nie jest jednak ograniczona jedynie 
do mediów publicznych bowiem art. 1 ustawy obliguje do niej całą radiofonię i telewizję.
244 Zob. tamże, s. 174.



i telewizji precyzuje, że co najmniej 33% miesięcznego czasu programów nadawanych 

w godz. 5-24 muszą stanowić utwory słowno-muzyczne w języku polskim. 

Art. 15 ust. 3 dodaje, że ponad 50% kwartalnego czasu nadawania -  wyłączając serwisy 

informacyjne, transmisje sportowe, przekazy tekstowe i teleturnieje, reklamy, 

telesprzedaż -  muszą stanowić produkcje europejskie.

Swoistym novum jest również regulacja w zakresie audiowizualnych usług 

medialnych na żądanie. Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy podmioty, 

które dostarczają audiowizualne usługi medialne na żądanie, zobowiązane 

są do przeznaczania co najmniej 20% zawartości swojego katalogu na odpowiednio 

wyeksponowane audycje europejskie, w tym wytworzone pierwotnie w języku polskim.

Prawne warunki funkcjonowania systemu medialnego pozostają w silnym 

związku z działaniami z obszaru polityki. W każdym systemie demokratycznym można 

mówić o własnych praktykach i wzorcach relacji mediów i władzy. Z jednej strony 

za przykład służą doświadczenia Stanów Zjednoczonych, w których występuje 

relatywnie duża niezależność polityczna mediów wraz z silną presją ekonomiczną, 

z drugiej strony -  rozwiązania Republiki Włoskiej, z mocnym skoncentrowaniem 

w jednych rękach polityki, ekonomii i mediów245.

Uwarunkowania polityczne w sporym zakresie wpływały na kształt regulacji 

prawnych oraz praktykę funkcjonowania mediów w Polsce. Z perspektywy dwudziestu 

pięciu lat od rozpoczęcia transformacji systemu medialnego należy wskazać zjawiska, 

które w mniejszym lub większym stopniu przyczyniły się do budowy obecnego kształtu 

systemu.

Bezsprzecznie determinantą polskiego sytemu medialnego jest dynamika 

oraz wielopłaszczyznowość zmian następujących w wyniku przemian systemu 

politycznego. Przywołując kategorię paralelizmu politycznego w rozumieniu D. Hallina 

i P. Manciniego246 można przyjąć, że w początkach przemian ustrojowych kraje byłego 

bloku wschodniego -  w tym Polska -  cechowały się tzw. „italianizacją” mediów,

245 Zob. B. Dobek-Ostrowska, Miejsce i rola mediów masowych w systemach demokratycznych, w: Media 
masowe w systemach demokratycznych, teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania 
politycznego, red. taż, Wrocław 2003, s. 39; T. Płudowski, Komunikacja polityczna w amerykańskich 
kampaniach wyborczych. Warszawa 2008, s. 64-67.
246 Autorzy traktują paralelizm jako „stopień i charakter powiązań pomiędzy mediami i partiami 
politycznymi lub w szerszym znaczeniu, stopień, w jakim dany system medialny odzwierciedla główne 
podziały polityczne w społeczeństwie”, cyt. za: D. C. Hallin, P. Mancini, Systemy..., s. 22.



wyrażoną w silnych związkach ze światem polityki247. O ile jednak włoski system 

polityczny cechował sie względną stabilnością, o tyle też w przypadku Polski należało 

mówić o znaczącej niestabilności. Model spolaryzowanego pluralizmu, jako narzędzie 

wyjaśniania zjawisk medialnych okazał się zatem zawodny248.

System medialny ewoluował w sposób nierównomierny. Pierwszym segmentem, 

który poddano mechanizmom rynkowym była prasa periodyczna. Dylemat braku 

kapitału oraz nieudolne próby jego pozyskiwania z zewnątrz, doprowadziły do licznych 

przeobrażeń strukturalnych i instytucjonalnych gazet i czasopism. Struktura własności 

prasy periodycznej zyskała charakter międzynarodowy, cechowała ją  jednak spora 

anonimowość prawdziwych właścicieli249, co stwarzało uzasadnione obawy o możliwą 

destabilizację250.

Stosunkowo szybko zmieniał się sektor audiowizualny, jednak nowy ład 

uwidocznił się dopiero w 1994 r., w związku z przyznaniem pierwszych koncesji 

na nadawanie drogą naziemną programów radiowych i telewizyjnych251. 

Z ustanowieniem modelu dualnego pojawiła się tzw. dwoista polityka państwa wobec 

mediów publicznych. Zdaniem Karola Jakubowicza rządzący doprowadzili wówczas 

do sytuacji, w której państwo i elity polityczne sprecyzowały w prawie zadania 

nadawców publicznych, równocześnie nie zapewniając warunków do ich wypełnienia, 

z czasem nauczyli się również wykorzystywać tak formalne, jak i nieformalne 

mechanizmy wpływu na media publiczne252.

W efekcie, po utworzeniu publicznej radiofonii i telewizji w 1994 r. partie 

władzy straciły zainteresowanie mediami publicznymi, a nieliczne momenty atencji 

na rzecz TYP, wiązały się z bieżącymi potrzebami253. Leon Dyczewski ocenił

247 Zob. A. Śkolkay, Research on Mass Media in Central/Eastern Europe and Southern Europe in 
Comparative Analysis, w: Comparing Media Systems in Central Europe, between Commercialization and 
Polticization, red. B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki, Wrocław 2008, s. 31;
248 Zob. A. W. Wyka, In Search o f the East Central European Media Model -  The Italianization Model? 
A Comparative Perspective in the East Central European and South European Media Systems, 
w: Comparing Media Systems in Central..., s. 67.
249 Zob. G. G. Kopper, Transformacja systemu medialnego w Polsce, w: Media i dziennikarstwo..., s. 237.
250 Zob. tamże.
251 Zob. B. Dobek-Ostrowska, Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce polityka w mediach, 
Wrocław 2011, s. 88.
252 Zob. K. Jakubowicz, Media Publiczne. Początek końca czy nowy początek, Warszawa 2007, s. 248.
253 Zob. K. Pokoma-Ignatowicz, Polska telewizja publiczna jako „lup polityczny", „Studia 
Medioznawcze” 41 (2010) nr 2, s. 41.



prowadzoną w Polsce w ten sposób politykę audiowizualną, jako bardziej sprzyjającą 

nadawcom komercyjnym254.

Wzrastający po 1989 r. poziom zależności telewizji publicznej od świata polityki 

wynikał nie tyle z wadliwych rozwiązań legislacyjnych, co z braku wystarczającego 

poziomu dojrzałości elit politycznych255 oraz z konkretnej praktyki politycznej256. Partie 

i koalicje rządowe wielokrotnie stosowały w odniesieniu do mediów publicznych 

formułę targów lub wielopoziomowych „dealów pakietowych” związanych z obsadą 

rad nadzorczych, zarządów mediów publicznych oraz stanowisk dyrektorskich 

w poszczególnych spółkach257. Zabrakło tego, co Katarzyna Pokoma-Ignatowicz 

określiła jako odpowiedni poziom kultury politycznej oraz świadomość klasy 

politycznej w zakresie poszanowania wolności mediów publicznych258.

W efekcie targów politycznych o telewizję publiczną, w jej kierownictwie 

wykształcił się model obsady stanowisk oparty na „zdobywaniu” lub „odbijaniu”, kiedy 

nadarzała się ku temu okazja. W praktyce zwycięzca wyborów parlamentarnych brał 

wszystko259. Koszt takiego posunięcia był jednak wysoki -  partie rządzące samodzielnie 

lub koalicje rządowe, które sprawowały władzę nad mediami elektronicznymi, 

zazwyczaj przegrywały następne wybory260.

Słaba pozycja mediów publicznych wiąże się także z relatywnie słabą 

niezależnością KRRiT. Jak wspomniano systematyka Konstytucji zagwarantowała 

Krajowej Radzie formalną odrębność od administracji rządowej. Ponadto niezależność 

KRRiT wzmacniał indywidualny rytm kadencji -  początkowo dziewięciu członków 

powoływano na sześć lat, przy czym co dwa lata wymieniano 1/3 składu. 

Ta tzw. permanentna kohabitacja w praktyce spowodowała jednak, że wszyscy 

członkowie Rady pochodzili z klucza politycznego. Stan rzeczy utrzymała zmiana 

ustawy o Krajowej Radzie, uchwalona w 2005 r. W imię „tańszego państwa” Sejm

254 Zob. L. Dyczewski, Rola mediów w kształtowaniu demokracji w III Rzeczpospolitej, w: Polskie media 
u progu XXI wieku, red. J. Adamowski, M. Jabłonowski, Warszawa 2001, s. 16-17.
2 Zob. B. Dobek-Ostrowska, Media a elity polityczne w Роксе lat dziewięćdziesiątych, w: Środki 
masowej informacji w Polsce po likwidacji instytucji cenzury (1990-2000), red. J. Adamowski, 
Warszawa 2000, s. 42—43.
256 Zob. K. Pokoma-Ignatowicz, Polska telewizja publiczna..., s. 41.
257 K. Jakubowicz, Media publiczne..., s. 249.
258 Zob. K. Pokoma-Ignatowicz, Polska telewizja..., s. 41.
259 Zob. tamże, s. 42.
260 Zob. K. Jakubowicz, Media publiczne..., s. 249.



zatwierdził wówczas w ekspresowym tempie nowelizację ustawy o radiofonii 

i telewizji, redukując skład rady z dziewięciu do pięciu członków261.

Ustawa podpisania przez Prezydenta 30 grudnia 2005 r. ostatecznie trafiła 

do Trybunału Konstytucyjnego, który obradując w pełnym składzie zakwestionował 

siedem z dziesięciu zaskarżonych nowelizacji. W następstwie ingerencji Trybunału 

wyraźnie uszczuplono kształt nowej ustawy, nie powstrzymało to jednak rządzących 

przed wyborem nowego składu Rady. W 2006 r. doszło również do rozdania stanowisk 

w mediach publicznych, tym razem osobom związanym ówczesną koalicją rządową.

Zobrazowanie uwarunkowań politycznych funkcjonowania polskiego systemu 

medialnego wymaga podjęcia problematyki relacji dziennikarzy ze światem polityki. 

Wraz z końcem realnego socjalizmu urzeczywistniła się bowiem idea misji 

dziennikarskiej realizowanej na rzecz społeczeństwa262. Pojawiła się potrzeba 

zbudowania relacji świata polityki ze światem mediów, opartej na dystansie 

i autonomii. Do dziś nie doczekała się jednak realizacji:

W młodej polskiej demokracji nie wykształciły się jeszcze prawidłowe, przejrzyste 

relacje między politykami a dziennikarzami i zarządcami mediów. Środowiska 

te wydają się dalej, jak w przeszłości, tworzyć grupy towarzyskie, wspólnie spędzać 

wolny czas, a nawet podkreślać wzajemną sympatię i zażyłość263.

Zależności środowiska dziennikarskiego i aktorów politycznych przełożyły się 

na stan, w którym większość partii politycznych posiada sprzymierzeńców wśród 

dziennikarzy264, a media dzielą się na przyjazne oraz wrogie danemu ugrupowaniu265. 

Dziennikarze znajdują się w ten sposób w sytuacji niebezpiecznej dla utrzymania 

„niezaangażowanej podmiotowości”. W przypadku monopolu sfery władzy narażeni 

są bowiem na funkcjonowanie dla i w oparciu o politykę266. Następuje zatem zjawisko

261 Zob. D. Waniek, Konstytucyjne..., s. 40.
262 Zob. A. Borkowska, Dziennikarze i organizacje dziennikarskiej, w: Media i dziennikarstwo w Polsce 
1989-1995..., s. 218.
263 Zob. K. Pokoma-Ignatowicz, O przyczynach i skutkach upolitycznienia Telewizji Polskiej, w: Media 
a polityka, red. M. Szpunar, Rzeszów 2007, s. 181.
^  Swojego zaangażowania politycznego nie kryją m.in.: B. Wildstein, R. Ziemkiewicz, P. Semka, 
J. Karnowski, M. Karnowski, A. Michnik, A Kublik, W. Gadomski, J. Pospieszalski, P. Czyszkowski, 
wyliczenie za: Dobek-Ostrowska, Polski system medialny na rozdrożu..., s. 74.
261 Zob. B. Dobek-Ostrowska, Polski system medialny na rozdrożu..., s. 75.
266 Zob. M. Jachimowski, Dziennikarz -  podmiot niezaangażowany czy komunikator?, w: Między 
odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków, red. K. Wolny- 
Zmorzyński, M. Wrońska, W. Furman, Rzeszów 2006, s. 39.



polityzacji mediów, które widać zwłaszcza w środkach przekazu finansowanych 

z abonamentu i dotacji rządowych267.

Obecnie w kraju funkcjonuje kilka stowarzyszeń dziennikarskich, wśród których 

najistotniejsze są trzy: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP), Stowarzyszenie 

Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (SDRP) oraz Katolickie Stowarzyszenie 

Dziennikarzy268. Członków SDRP obowiązuje uchwalony w 1992 r. Dziennikarski 

Kodeks Obyczajowy. Członków SDP obowiązuje uchwalony w 2001 r. Kodeks Etyki 

Dziennikarskiej, ponadto dziennikarze wszystkich trzech stowarzyszeń związani 

są zapisami przyjętej w 1995 r. Karty Etycznej Mediów269.

Rola profesjonalnych organizacji zrzeszających dziennikarzy regularnie słabnie. 

Dziennikarze w Polsce są zawodem mocno zindywidualizowanym, o ogromnej sile 

działania jednostkowego i słabej zdolności działania grupowego -  za przykład służą 

tzw. dziennikarscy celebryci270. W większości nie należą do organizacji zrzeszających 

swoją profesję. Dodatkowo otwarty dostęp do zawodu -  możliwości uprawiania go 

bez studiów i specjalistycznych kursów, tj. niejednokrotnie przez osoby z przypadku -  

wzmacnia ich społeczna monadyczność. Jednym z efektów zjawiska jest m.in. brak 

wypracowanych modeli relacji dziennikarz -  specjalista public relations271. 

Wobec czego widać zarówno sytuacje współpracy, jak też dominacji po stronie PR272.

267 Zob. Z. Oniszczuk, Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, 
„Studia Medioznawcze” 2011 nr 4, s. 20.
268 Zob. P. Urbaniak, System odpowiedzialności mediów jako przejaw samoregulacyjnych mechanizmów 
kształtowania rynku medialnego, „Studia Medioznawcze” 2011 nr 2, s. 64.
269 Poza trzema wspomnianymi stowarzyszeniami Karta Etyczna Mediów została podpisana do tej pory 
przez: Związek Zawodowy Dziennikarzy, TVP, Polskie Radio, Unię Wydawców Prasy, Stowarzyszenie 
Niezależnych Producentów Filmowych i Telewizyjnych, Stowarzyszenie Polskiej Prywatnej Radiofonii, 
Syndykat Dziennikarzy Polskich i Związek Zawodowy Dziennikarzy Telewizyjnych, przedstawicieli 
Telewizji Polsat, duszpasterza środowisk twórczych, Krajowy Klub Reportażu. Więcej na temat samego 
dokumentu zob. M. Iłowiecki, Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce, Warszawa 2012, 
s. 125-138.
270 Zob. M. Molęda-Zdziech, Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013, 
s. 178-180.
271 Zob. W. Furman, Dominacja czy porozumienie. Związki między dziennikarstwem a public relations, 
Rzeszów 2009, s. 253.
272 Zob. tenże, Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania, Rzeszów 2006, s. 212— 
225.



2.2. Rozwój skoncentrowanej struktury systemu medialnego w Polsce

Polski system medialny jako pozostałość po poprzednich rozwiązaniach 

ustrojowych, w których system medialny oraz przestrzeń medialną „«budowały» przede 

wszystkim czynniki spoza określonego terytorium”273, opiera się na koncentracji 

mediów. Funkcjonujący w PRL model, dla którego centrum informacji i perswazji 

stanowił miasto stołeczne, nie był sztywny -  co jakiś czas następowały w nim mniejsze 

lub większe zmiany. Jednak nawet spektakularne przemiany ustrojowe nie były w stanie 

dokonać jego reorganizacji. W efekcie, obecny kształt systemu medialnego stanowi 

spuściznę rozwiązań poprzedniego ustroju, dostosowaną do zmieniających się 

warunków gospodarki rynkowej oraz nowego kontekstu społeczno-politycznego.

Takie postawienie problemu rodzi pytanie o kształt procesu, w wyniku którego 

system medialny nabrał skoncentrowanego charakteru. Punktem wyjścia okazuje się 

powojenna polityka władz PRL oraz kolejne posunięcia kierownictwa PZPR w obszarze 

zmian w strukturze mediów, nastawione na skupienie ośrodków informacji w jednym 

punkcie oraz w jednych rękach, tj. centralizację.

W żadnym kraju nie sposób oddzielić historii mediów od historii politycznej274. 

Naturalna wydaje się zatem potrzeba polityki informacyjnej państwa, adekwatnej 

do aktualnie panującego ustroju. Tak też w powojennej Polsce, w której rozwijano 

system realnego socjalizmu, stopniowo zrywano z tradycją i doświadczeniami 

poprzednich okresów275. W miejsce kilku znaczących ośrodków czytelnictwa 

(Warszawy, Wilna, Poznania, Lwowa, Lodzi)276 wyrósł jeden ośrodek centralny. 

T. Goban-Klas dodaje do tego:

Po II wojnie światowej polskie środki masowego przekazu miały nader ograniczoną 

autonomię i niezależność dziennikarską; w istocie były na ogół w pełni zależne 

od władzy i na różne sposoby pełniły funkcje pomocnicze wobec państwa. Nie mogły

273 M. Jachimowski, Regiony..., s. 326.
274 Рог. T. Goban-Klas, Niepokorna orkiestra medialna. Dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej 
w Polsce po 1944 roku, tłum. A. Minczewska-Przeczek, Warszawa 2004, s. 75.
275 Zob. D. Grzelewska i in., Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys Dziejów, Warszawa 2001, s. 143.
276 W systemie II RP obok ośrodka warszawskiego funkcjonowało kilka większych oraz znacząca liczba 
małych centrów prasowych. Więcej na ten temat zob. W. Władyka, Krew na pierwszej stronie. 
Sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1982, s. 27-29.



rozwinąć własnego stylu i różnorodności, odzwierciedlały raczej scenę polityczną, 

niż wyrażały podziały opinii publicznej277.

Zmiana obowiązującej przed wojną struktury prasy następowała dość szybko. 

Po odbudowie wspartej doświadczeniami dziennikarzy i wydawców przedwojennych, 

nastąpiła znacząca transformacja. Media nie były jednak przypadkiem odosobnionym. 

Stanowiły jeden z wielu elementów przebudowy państwa, którą Jakub Berman, członek 

Biura Politycznego PZPR, wyjaśniał następująco:

Nie chodziło, naturalnie, o oświatę czy analfabetyzm, to szczegóły, a o zmianę 

koncepcji kraju o zbudowanie całkiem nowej Polski w kształcie i strukturze, zupełnie 

niepodobnej do tej, jaka była kiedykolwiek w historii. O to szła walka. Polska przecież 

istniała tysiąc lat, przez ten tysiąc lat nagromadziło się w niej szereg pojęć, 

kompleksów, poglądów, przeświadczeń i wiar. I nagle przychodzą nowi ludzie, 

wszystko jedno skąd -  stąd czy z Moskwy -  i przewracają kraj do góry nogami, 

by ukształtować go na zupełnie inną modłę278.

Nadzór władzy politycznej nad całością mediów posiadał określoną dynamikę. 

Tomasz Mielczarek dostrzega, że rekonstrukcja założeń oraz praktyki medialnej 

z lat 1945-1989 jest problematyczna z powodu rozbieżności doktryny oraz działań 

w zakresie sterowania mediami w Polsce Ludowej279. Dodatkowo ówczesny system
ТОЛ

medialny funkcjonował w ramach społeczeństwa zamkniętego* u, które cechowało 

represyjne podejście do wolności jednostki oraz brak pełnego pluralizmu struktur 

i własności mediów. O ile w systemie politycznym II Rzeczypospolitej głównym 

weryfikatorem działalności prasowej był rynek281, o tyle też w systemie Polski Ludowej 

podstawę działalności prasowej stanowiły decyzje aparatu politycznego państwa.

Proces dojścia do scentralizowanego modelu systemu rozpoczął się od tworzenia 

państwowego aparatu nadzoru i kontroli prasy. Jednym z pierwszych czynników 

kształtujących nowe oblicze prasy było funkcjonujące w latach 1944-1947

277 T. Goban-Klas, Niepokorna..., s. 75.
278 T. Torańska, Oni, Warszawa 2004, s. 348-349.
279 Zob. T. Mielczarek, Od Nowej Kultury do Polityki. Tygodniki społeczno-kulturalne i społeczno- 
polityczne PRL, Kielce 2003, s. 19.
280 Zob. T. Goban-Klas, Niepokorna..., s. 27.
281 Zob. T. Mielczarek, Prasa w systemie politycznym Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Sosnowiec 
2009, s. 14.



Ministerstwo Informacji i Propagandy (w czasach PKWN -  Resort)282. Jednostka 

należała do czołówki wydawców prasy regionalnej lat powojennych. Jej działalność 

oraz negatywny odbiór społeczny wpłynęły również na późniejszy model zarządzania 

informacją w PRL. Ministerstwo stanowiło pierwszy i jednocześnie nietrafiony 

„eksperyment zarządzania sprawami polityki informacyjnej i propagandy w systemie 

ujednoliconej, rozbudowane, odrębnej machiny administracyjnej”283.

Na mocy kilku aktów prawnych działalność wydawnicza znalazła się pod ścisłą 

kontrolą aparatu władzy. Na podstawie ustawy z 3 stycznia 1946 r. drukarstwo 

oraz zakłady produkujące papier przeszły na własność Państwa, przy czym faktyczną 

centralizację gospodarki papierem wprowadził dekret z 28 kwietnia 1948 r. Na mocy 

dekretu z 20 grudnia 1949 r. kolportaż prasy, którym znajdowały się do tej pory 

przedsiębiorstwa prywatne oraz instytucje społeczne, trafił do wyłącznej dyspozycji 

państwa. Dodatkowo w 1950 r., decyzją Prezesa Rady Ministrów, prawo 

do wyłączności kolportażu dzienników i czasopism zostało przyznane Państwowemu 

Przedsiębiorstwu Kolportażowemu Ruch.

Ważnym instrumentem polityki informacyjnej PRL stała się instytucja cenzury 

prewencyjnej. Początkowo zajmowały się nią komórki Ministerstwa Informacji 

i Propagandy, a od 1945 r. Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Jego 

naczelnym zadaniem była „kontrola prasy, nadzór nad jej rozpowszechnianiem, 

udzielanie pozwoleń na wydawanie czasopism, kontrola zakładów poligraficznych”284. 

Organ funkcjonował w oparciu o swoje delegatury wojewódzkie, najważniejsze decyzje

0 charakterze politycznym podejmowano jednak w Warszawie.

Zdaniem Aliny Słomkowskiej kluczowy dla reorganizacji modelu środków 

masowego przekazu w Polsce był rok 1947, kiedy zamknięto Ministerstwo Informacji

1 Propagandy oraz drastycznie ograniczono liczbę ukazujących się tytułów:

Rozpoczął się wówczas proces komasacji prasy, w wyniku czego na miejsce 

samodzielnych dzielników terenowych tworzono mutacje, co dla pojedynczych miast 

stanowiło regres w stosunku do okresu przedwojennego285.

282 Zob. A. Krawczyk, Ministerstwo Informacji i Propagandy 1944-1947, „Kwartalnik Historii Prasy 
Polskiej” 25 (1986) nr 2, s. 65.
283 Tamże, s. 84.
284 J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 153.
285 A. Słomkowska, Prasa w PRL. Szkice historyczne, Warszawa 1980, s. 212; zob .taż, Historia 
dziennikarstwa PRL, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 24 (1985) nr 2, s. 15.



W Polsce Ludowej prasa stanowiła własność publiczną -  wydawać mogły 

ją tylko spółdzielnie wydawnicze, organizacje społeczne i polityczne, jednostki 

naukowe oraz instytucje państwowe. Wśród wspomnianych instytucji były również 

partie polityczne, posiadające reprezentację w Krajowej Radzie Narodowej. Istotne 

dla kształtowania się centralistycznej struktury mediów były przeobrażenia i działania 

koncentracyjne organu prasowego Polskiej Partii Robotniczej. A. Słomkowska 

precyzuje, że w 1947 r.:

na mocy uchwały Sekretariatu КС PPR utworzono spółdzielnię wydawniczą RSW 

„Prasa”, która scaliła kilka redakcji, a następnie stopniowo przejmowała i wchłaniała 

dalsze instytucje prasowe286.

Jerzy Łojek dopowiada:

[...] w nurcie tego procesu, zapoczątkowanego wcześniej, scalenie prasy młodzieżowej 

oraz połączenie wydawnictw PPR i PPS w 1948 r. były kolejnym ogniwem, po którym 

w następnym roku nastąpiła komasacja pism ruchu robotniczego, finałem zaś była 

reorganizacja SP i „Czytelnika” 287.

Działania z lat 1947-1948 wprowadzały model sterowania prasą, który zakładał 

udział scentralizowanych wydawnictw w programowaniu i realizacji propagandy 

w kierunkach wyznaczanych przez rząd288. Zmianie ulegała również struktura 

wewnętrzna wydawnictw, tak aby nadawały się do nowego sposobu działania, lepiej 

odpowiadały centralistycznemu sposobowi kierowania prasą, czyli były lepiej
* * * 289skomunikowane z rozbudowanymi wydziałami partii politycznych .

W omawianym okresie prasa przeszła bezpośrednio w zakres działań Prezesa 

Rady Ministrów. Od samego początku znajdowała się także w polu zainteresowania 

całego Prezydium Rady Ministrów, przy którym funkcjonował specjalny referat 

na czele z J. Bermanem jako Podsekretarzem Stanu.

Po zjednoczeniu ruchu robotniczego w 1948 r. RSW Prasa przejęła wszystkie 

tytuły Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1951 r. wchłonęła funkcjonujący 

w Lublinie od 1944 r. Instytut Czytelnik, co dało jej łącznie 92 tytuły wydawane

286 Tamże, 15-16.
287 J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej..., s. 153.
288 Zob. M. Ciećwierz, Polityka Prasowa 1944-1948, Warszawa 1989, s. 240.
289 Zob. tamże, s. 247.



w jednorazowym nakładzie 11 min egzemplarzy290. W 1966 r. RSW Prasa dysponowała 

już 173 tytułami, które stanowiły 92% jednorazowego nakładu wszystkich dzienników 

oraz 62% nakładów całej polskiej prasy. Spółdzielnia stała się największym pracodawcą 

dla dziennikarzy w kraju, zatrudniającym ich aż 2400. Posiadała również własne 

drukarnie291.

Szczyt koncentracji systemu prasowego nastąpił 1 stycznia 1973 r., gdy 

centralne wydawnictwo partyjne RSW Prasa zostało powiększone o Państwo 

Przedsiębiorstwo Kolportażowe Ruch oraz wydawnictwo Książka i Wiedza, tworząc 

Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą Prasa-Książka-Ruch -  wysoce scentralizowany 

koncern medialny, który zapewniał spore zyski PZPR292. Jak podaje Jerzy Myśliński 

RSW wydawała w 1977 r. aż 244 tytuły, których nakład stanowił 86,6% ogólnego 

nakładu wydawnictw periodycznych w Polsce293.

Zmiany struktury systemu prasowego w okresie realnego socjalizmu budowano 

w oparciu o negację doświadczeń przedwojennych -  prasy w regionach, w rękach 

prywatnych przedsiębiorstw. W zamian rozwijano model centralistyczny oparty 

na funkcjonowaniu w ramach jednej dominującej struktury wydawniczej -  

wydawnictwa RSW Prasa-Książka-Ruch -  z wyraźnym skupieniem tytułów prasowych 

w Warszawie. Nie bez powodu specjalna uchwala PZPR z kwietnia 1972 r. 

potwierdzała przewodnią rolę „Trybuny Ludu”294.

Poza systemem prasowym, w okresie realnego socjalizmu struktura 

skoncentrowana istniała również w segmentach radiowym i telewizyjnym, 

które formalnie należały do Prezydium Rady Ministrów295. W istocie to rząd wydawał 

decyzje o strategii działania i rozwoju mediów audiowizualnych, posiadał uprawnienie 

do obsadzania najważniejszych stanowisk, przydzielał środki finansowe oraz rozliczał 

działalność radia i telewizji w Polsce.

Taki model mediów audiowizualnych stanowił rozwiązanie typowe dla wielu 

krajów europejskich, w tym państw w pełni demokratycznych. O ile jednak 

w systemach demokratycznych następowało przechodzenie do modelu dualnego 

mediów audiowizualnych, o tyle też w Polsce Ludowej nie było o tym mowy. Różnice

290 Zob. J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej..., s. 155.
291 Zob. tamże.
292 T. Goban-Klas, Niepokorna..., s. 204.
293 Zob. J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej..., s. 155.
294 Zob. tamże.
295 Zob. K. Pokoma-Ignatowicz, Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką 
a widzem, Kraków 2003, s. 39.



praktyki dziennikarskiej oraz strukturalne między Polską a państwami zachodnich 

demokracji nie wynikały z rozwiązań formalnoprawnych296. Kluczowa okazała się 

wolność słowa oraz brak autonomii poszczególnych redakcji. Media audiowizualne 

organizacyjnie i prawnie podlegały rządowi. W praktyce struktury radiowo-telewizyjne 

znajdowały się pod silnym wpływem podmiotów politycznych, a decyzje personalne 

i programowe zapadały w Komitecie Centralnym PZPR.

Polska radiofonia została wznowiona po wojnie w sierpniu 1944 r. Komuniści 

uruchomili wówczas w Lublinie Pszczółkę -  stację nadawczą o małej mocy. Następnie 

22 listopada 1944 r. dekretem PKWN powołali do życia Przedsiębiorstwo Państwowe 

Polskie Radio, które w 1948 r. zostało przemianowane na Centralny Urząd Radiofonii, 

zajmujący się tworzeniem i nadawaniem programów radiowych i telewizyjnych. 

Instytucja funkcjonowała z nieznacznymi zmianami kolejno od 1951 r. jako Komitet 

do Spraw Radiofonii Polskie Radio, a od 1960 r. jako Komitet do Spraw Radiofonii 

i Telewizji Polskie Radio i Telewizja. Jego przewodniczący podlegał bezpośrednio 

premierowi, podejmował też decyzje w porozumieniu z odpowiednimi ministrami.

W okresie powojennym już od 3 października 1949 r. funkcjonowały 

w Warszawie dwa ogólnopolskie programy radiowe. Program Trzeci Polskiego Radia 

zaczął nadawać 1 marca 1958 r. jako stacja lokalna, po 1 kwietnia 1962 r. funkcjonował 

już jako rozgłośnia ogólnopolska. Natomiast w 1976 r. uruchomiono Program Czwarty.

Wzrastała również liczba rozgłośni regionalnych, zarówno zlikwidowanych 

w czasie wojny, jak też nowych. W styczniu 1945 r. zaczęła nadawanie rozgłośnia 

krakowska, potem rozbrzmiało na powrót radio w Katowicach, Bydgoszczy 

oraz w Poznaniu297. Ostatecznie, po przeprowadzonej w 1950 r. reformie 

administracyjnej kraju, we wszystkich ówczesnych siedemnastu miastach 

wojewódzkich funkcjonowały rozgłośnie Polskiego Radia. Każda z rozgłośni 

regionalnych podlegała bezpośrednio pod nadzór Radiokomitetu, w efekcie czego 

pod koniec 1950 r. w Pierwszym i Drugim Programie Polskiego Radia audycje 

informacyjno-polityczne zajmowały ponad 13% programu, a w 1954 r. już 21%298.

Podobnie do radiofonii również telewizja stawała się centralnym organem 

propagandy, który wspierały kolejne powstające ośrodki terenowe: Warszawski WOT 

i Łódź (1956 r.), Katowice i Poznań (1957 r.), Wrocław (1958 r.), Gdańsk i Kraków

296 Zob. tamże, s. 39.
297 Zob. R. Habielski, Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009, s. 186.
298 Zob. tamże, s. 219.



(1959 r.), Szczecin (1960 r.) oraz nadający od 2 października 1970 r. Drugi Program 

Telewizji.

Dekada gierkowska sprzyjała petryfikacji modelu centralizacji we wszystkich 

obszarach państwa, nie pomijając sektora audiowizualnego. Uchwała Prezydium Rady 

Ministrów oraz КС PZPR z lipca 1973 r. wyznaczała plan, aby do 1975 r. Pierwszy 

Program TVP obejmował zasięgiem terytorium całej Polski, a Program Drugi 

aglomeracje i gęsto zaludnione obszary; ponadto do 1977 r. Program Drugi miał 

nadawać już na terenie całego kraju.

W założeniach ośrodki terenowe miały produkować jedną trzecią programu. 

W praktyce nie były w stanie temu sprostać. Malało również ich znaczenie -  lokalne 

programy telewizyjne przeniesiono do ramówki Programu Drugiego. Podczas 

gdy pierwotne plany modernizacji TVP zakładały wyrównanie poziomów 

zaawansowania technicznego Warszawy oraz ośrodków terenowych, w rzeczywistości 

w Radiokomitecie przeważyła logika rozwoju centrum i marginalizacji peryferii. 

Wszystkie ośrodki terenowe poza TVP Katowice299 coraz bardziej odbiegały 

technologicznie od Warszawy, uzyskując od niej wycofywany sprzęt300.

Prezentowana przez autora rekonstrukcja procesu utrwalania centralizacji 

systemu medialnego w PRL prowadzi do kilku zasadniczych wniosków w zakresie 

struktury mediów w Polsce. Po pierwsze, system periodycznych środków masowej 

propagandy realnego socjalizmu stanowił wyraz rozwoju filozofii przebudowy państwa 

w oparciu o negację doświadczeń wydawniczych okresu międzywojennego 

oraz budowania instytucji społecznych -  w tym mediów periodycznych -  w oparciu

o filozofię nowego ładu.

Po drugie, niekwestionowanym centrum decyzyjnym w zakresie mediów 

periodycznych stał się ośrodek stołeczny. Wszystkie składowe systemu medialnego 

pozostawały zależne od struktur decyzyjnych w Warszawie. Budowana w ten sposób 

polityka propagandowa PRL cechowała się dwoistością. Z jednej strony obowiązywała 

linia decyzyjna partii władzy (PZPR), z drugiej strony -  rządu. Wartym odnotowania

299 „Ośrodek Telewizji Katowice stanowił najmocniej liczącą się w polskim systemie medialnym stację 
telewizyjną -  był po redakcji warszawskiej najbardziej nowoczesnym i najprężniej działającym 
ośrodkiem telewizji regionalnej w naszym kraju” cyt. za: K. Hampel, Telewizja Polska w Katowicach. 
Geneza -  tendencje -  przełomy, w: Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, 
red. M. Kaczmarczyk, D. Rott, Sosnowiec 2008, s. 107.
300 Zob. A. Skowroński, Baza techniczna radia i telewizji. Działania inwestycyjne i modernizacyjne, 
w: Komunikowanie masowe w Polsce. Próba bilansu lat siedemdziesiątych, „Zeszyty Prasoznawcze” 
1986 nr 1, s. 26.



faktem jest wpływ wysokiego stopnia koncentracji prasy periodycznej -  RSW Prasa- 

Książka-Ruch należała do największych koncernów prasowych na świecie301

-  oraz relatywnie silnie scentralizowanego sektora mediów audiowizualnych 

na późniejszy rozwój demokratycznego systemu medialnego.

Architektom ładu medialnego PRL przyszło zostawić dla kolejnych pokoleń 

struktury komunikacyjne oparte na promowaniu mediów centralnych, redagowanych 

w stolicy oraz marginalizowaniu mediów regionalnych. Powstały w ten sposób model 

struktury mediów znacząco ograniczał możliwość dotarcia z ważnymi informacjami 

regionalnymi na forum ogólnopolskie.

Okres transformacji, która nastąpiła po 1989 r., dokonał całkowitej 

rekonfiguracji systemu medialnego -  skończył się w Polsce czas jednego wydawcy, 

jednego nadawcy i jednego dysponenta politycznego mediów. Nastąpiła decentralizacja 

oraz uwolnienie radia i telewizji spod monopolu rządu.

Ustawa z 22 marca 1990 r. o likwidacji RSW Prasa-Książka-Ruch, 

w następstwie której znaczna część pism PZPR znalazła nowych właścicieli, ponadto 

nowe uregulowania prawne w zakresie swobody wypowiedzi i publikowania, wywołały 

żywiołowy etap rozwoju prasy, który zaowocował kilkudziesięcioma dziennikami 

oraz setkami czasopism302. Podczas gdy w 1988 r. w Polsce ukazywało się jedenaście 

ogólnopolskich dzienników ogólnoinformacyjnych, w tym sześć wysokonakładowych 

tytułów należących do RSW, w 1992 r. było ich już piętnaście303.

Podobna prawidłowość występowała również w prasie regionalnej. Przykładowo 

w województwie katowickim, stanowiącym najbardziej prężny regionalny ośrodek 

prasowy, pojawiła się ogromna ilość tytułów ogólnoinformacyjnych. Marian Gierula 

i Marek Jachimowski wskazują, że niektóre tereny lub miasta stanowiły obszar 

oddziaływania od sześciu do ośmiu tytułów ogólnoinformacyjnych304.

Od 1992 r. w segmencie prasowym postępowała logika rynku -  tytuły 

nierentowne likwidowano, do prasy trafiał kapitał niejasnej proweniencji, przybliżał się 

proces koncentracji tytułów w rękach zagranicznych wydawnictw. W tym samym

301 Zob. K. Pokoma-Ignatowicz, Telewizja w systemie..., s. 97.
302 Zob. R. Filas, Zmiany w czytelnictwie prasy w Polsce 1989-2002 na tle przemian oferty prasowej, 
w: Transformacja prasy polskiej..., s. 40.
303 Zob. tamże, s. 28-29.
304 Zob. M. Gierula, M. Jachimowski, Transformacja prasy na Śląsku (1989-1992), w: Transformacja 
prasy polskiej..., s. 159.



czasie radiofonia przeżywała okres przedkoncesyjnego nieładu305, charakteryzujący się 

gwałtownym wzrostem liczby stacji pirackich, zakładaniem stacji lokalnych na granicy 

ówczesnego prawa oraz powstawaniem rozgłośni diecezjalnych Kościoła katolickiego.

Na zmianę systemu medialnego w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, 

złożyło się wiele czynników. Charakter zmian nie był jednak aż tak radykalny, 

jak wskazują sygnalizowane przykłady. Podmioty sprawujące władzę nad komunikacją 

w poprzednim systemie wprowadzały bowiem nowe struktury rynkowe w sposób 

odgórny, co uniemożliwiło wpływanie regionom na konkretne instytucje medialne306.

Rozważania na gruncie koncepcji przestrzenno-strukturalnej, przyjmującej 

za podstawę analizy związki między mediami, przestrzenią medialną oraz regionem 

medialnym307, prowadzą do wniosku, że ośrodek centralny uzyskuje pozycję 

dominującą w danym systemie, gdy w regionach medialnych nie wykształcają się media 

zdolne do równoważenia mediów centrum308. Dla właściwego rozwoju systemu 

konieczne jest zatem przyjęcie tzw. filozofii rozwoju koncentrycznego, zakładającej 

kształtowanie przestrzeni w oparciu o różne skupiska aktywności mediów309. Innymi 

słowy, stanem idealnym funkcjonowania systemu medialnego byłoby istnienie 

niezależnych ośrodków regionalnych, równoważących media warszawskie310.

Ukształtowanie struktury medialnej w Polsce z 2013 r. potwierdza brak 

równowagi regionów medialnych względem ośrodka centralnego. Zamiast wielu 

centrów, które cechowałaby odmienna struktura mediów oraz różnorodne treści 

programowe, mamy do czynienia z jednym ośrodkiem dominującym, którego związki 

z regionami pozostają relatywnie słabe.

305 Zob. R. Filas, Dwadzieścia lat przemian polskich mediów (1989-2009) w ujęciu periodycznym, 
„Zeszyty Prasoznawcze” 2010 nr 3-4, s. 33.
306 Zob. M. Jachimowski, Od totalitaryzmu..., s. 37-38.
307 Dla potrzeb rozprawy niezbędne okazuje się przybliżenie kluczowych terminów podejścia 
przestrzenno-strukturalnego, którymi są „region medialny” oraz „przestrzeń medialna”. M. Jachimowski 
podaje, że „region medialny” to „przestrzeń zamieszkiwana przez mającą swoją specyfikę zbiorowość 
oraz funkcjonujące w niej instytucje nadawcze i medialne, a także czytelników mediów (jako podmioty), 
powiązanych sieciami wzajemnych relacji”. Stanowi on swoisty system mediów, charakteryzujący się 
indywidualną strukturą wewnętrzną opartą o media konstytuujące (media o periodyczności codziennej, 
których zasięg penetracji dziennikarskiej oraz zasięg przestrzenny rozpowszechniania swoich przekazów 
obejmuje cały teren regionu), media komplementarne (uzupełniające w skali jednego regionu lub kilku 
regionów), media lokalne oraz media ponadregionalne (obecne w strukturze regionu ale zajmujące się 
tematyką ogólnokrajową). Kolejne z pojęć „przestrzeń medialna” oznacza układ wyznaczany „przez 
ciągły zasięg obsługi medialnej danego systemu medialnego oraz relacje zachodzące miedzy mediami 
tworzącymi ten system”. Definicje za: M. Jachimowski. Regiony..., s. 23, 51-53.
308 Zob. M. Jachimowski, Regiony..., s. 25.
309 Por. Z. Zuziak, O tożsamości urbanistyki, Kraków 2008, s. 98.
310 Należy rozróżnić koncentryczność oznaczającą skierowaniu ku środkowi od koncentracji, która jest 
gromadzeniem czegoś w jednym miejscu. Zob. Słownik języka polskiego. A-рос, oprać. L. Drabik, 
E. Sobol, Warszawa 2007, s. 193.



2.3. Koncentracja prasy periodycznej

Jak wcześniej podkreślono w strukturach systemu zamkniętego brakowało 

silnych regionalnych ośrodków medialnych, które równoważyłyby dominujący ośrodek 

stołeczny. Przez prawie pół wieku komunistyczne władze budowały scentralizowany 

system medialny311. Ostatecznie transformacja systemowa nie przyniosła w tym 

zakresie trwałej zmiany. Aktualny stan prasy periodycznej odzwierciedla dominująca 

pozycja Warszawy jako komunikacyjnego centrum kraju.

Sektor prasowy stanowi jeden z kluczowych elementów życia systemu 

medialnego. To właśnie prasa dostarcza największej ilości informacji i opinii, które 

krążąc w przestrzeni medialnej podtrzymują dyskurs publiczny. Charakteryzuje się 

wysokim stopniem koncentracji dzienników i czasopism, pozostających w dyspozycji 

czterech koncernów z przewagą spółek z kapitałem niemieckim: Agora SA, Bauer 

Media Polska sp. z o.o., Polskapresse sp. z o.o., Ringier Axel Springer sp. z o.o.312

Wśród dzienników ogólnokrajowych funkcjonuje kilka grup typologicznych. 

W oparciu o kryterium zawartości Z. Oniszczuk wyróżnia dwie: dzienniki 

ogólnoinformacyjne (m.in. „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Fakt”) 

oraz dzienniki specjalistyczne (np. „Puls Biznesu”, „Sport”). Ponadto podaje dwie inne 

typologie. Pierwsza, opierając się na sposobie kolportażu prasy, dzieli dzienniki 

na płatne oraz bezpłatne. Druga przyjmuje za kryterium podziału rodzaj uprawianego 

dziennikarstwa:

■ dzienniki prestiżowe,

■ dzienniki sensacyjne,

■ dzienniki ekonomiczne,

■ dzienniki sportowe,

■ dzienniki ogłoszeniowe,

■ dzienniki o wyraźnym profilu politycznym313.

Niezależnie od zastosowanych podziałów struktura własności wszystkich 

dzienników pozostaje skoncentrowana głównie w grupie korporacyjnych dysponentów

311 Zob. M. Jachimowski, Od totalitaryzmu..., s. 34.
312 Stan na 31.12.2013.
313 Z. Oniszczuk, Współczesny rynek dzienników ogólnokrajowych w Polsce, w: Przemiany systemu..., 
s .121-122.



mediów. Według GUS w 2012 r. ukazywały się 42 dzienniki314 z czego 13 redagowano 

w Warszawie. Łącznie w grupie ogólnokrajowych i ponadregionalnych gazet 

codziennych znalazło się 11 tytułów, wśród których tylko gorzowska „Gazeta 

Podatkowa” oraz katowicki „Sport” były redagowana poza stolicą. Równocześnie 

w podjętej grupie dominującą pozycję zajęły Agora SA oraz Ringier Axel Springer 

sp. z o.o. Podobna sytuacja miała miejsce w prasie regionalnej -  tutaj największą liczbę 

dzienników oferowały spółki niemieckiego Passauera315.

Tabela 1. Nakłady i sprzedaż dzienników ogólnokrajowych i ponadregionalnych 
zrzeszonych w ZKDP, dane za 2013.

Tytuł Nakład Sprzedaż Nakład / 1000 mieszkańców
„Fakt Gazeta Codzienna” 469 291 338 965 12,2
„Gazeta Wyborcza” 293 047 197 977 7,6
„Super Express” 263 444 154 277 6,8
„Rzeczpospolita” 87 426 60 211 2,3
„Dziennik Gazeta Prawna” 74 061 51 150 1,9
„Przegląd Sportowy” 77 296 38 220 2
„Gazeta Polska Codziennie” 88 687 25 617 2,3
„Puls Biznesu” 17 673 11 659 0,5
„Sport” 12 799 6 337 0,3
„Parkiet Gazeta Giełdy” 10 681 3 805 0,3

Źródło: opracow anie  własne na podstawie zestawień miesięcznych Z K D P  za okres styczeń—grudzień 
2013.

Zestawienia nakładów i sprzedaży dzienników ogólnokrajowych analizowane 

w perspektywie przestrzenno-strukturalnej wskazują na ich drastycznie mały udział 

w ogólnokrajowej przestrzeni medialnej. Największe tytuły codzienne drukowane były 

w niewielkich nakładach. Na 1000 mieszkańców naszego kraju przypadało niespełna 

12 egzemplarzy najbardziej poczytnego „Faktu”. W Przypadku „Gazety Wyborczej” 

i „Super Expressu” było to już tylko 7 egzemplarzy. Okazuje się zatem, że postrzeganie 

tytułu prasowego jako narzędzia potencjalnego wpływu na czytelników 

jest przesadzone. Utrata przez ogólnokrajową prasę drukowaną możliwości realizacji 

swojej podstawowej funkcji, jaką jest bezpośrednie dotarcie z informacją do masowego 

odbiorcy, znalazła potwierdzenie również w wynikach czytelnictwa.

314 Zob. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 72 (2012), s. 386.
315 Od listopada 2013 r. należąca do Passauera Polskapresse jest właścicielem 100% udziałów 
konkurencyjnej spółki Media Regionalne sp. z o.o.



Tytuł N= % Respondentów
„Fakt” 21515 13,1%
„Gazeta Wyborcza” 21515 9,8%
„Super Express” 21515 5,5%
„Metro” 21515 3,8%
„Przegląd Sportowy” 21515 3,6%
„Rzeczpospolita” 21515 2,4%
„Dziennik Gazeta Prawna” 21515 1,7%
„Nasze Miasto” 21515 1,3%
„Gazeta Podatkowa” 21515 0,7%
„Sport” 21515 0,5%
„Puls Biznesu” 21515 0,3%
„Parkiet Gazeta Giełdy” 21515 0,1%

Źródło: wyniki badania PBC za sierpień 2 013-s tyczeń  2014. Populacja -  Polacy w wieku 15 75, 30 136 
052 osoby.

Wskaźniki sprzedaży dzienników ogólnokrajowych za 2013 r.316 jednoznacznie 

wskazały na dominację czterech tytułów: „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej” 

(tytuły opiniotwórcze), „Faktu” i „Super Expressu” (tytuły sensacyjne). Treści 

ogólnokrajowych dzienników, z zasady skoncentrowane na rzeczowej informacji

o kraju i świecie, nie miały jednak możliwości dotarcia do odpowiedniej liczby 

czytelników. Na poziomie ogólnokrajowym występował bowiem bardzo niski procent 

respondentów czytających prasę (maks. 13,08%) oraz nieznaczna ilość egzemplarzy 

przypadających na 1000 mieszkańców kraju (maks. 12).

Tabela 3. Nakłady i rozpowszechnianie dzienników bezpłatnych w 2013.

Tytuł Nakład Rozpowszechnianie bezpłatne Dystrybucja e-wydań
„Metro” 3 495 311 3 500 308 5 705
„Nasze Miasto” 3 121 613 3 117 450 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawień miesięcznych Z K D P  za okres s tyczeń-grudzień  
2013 r.

Nie sposób pominąć tu tytuły bezpłatne, które w pewnej części poprawiały 

sytuację gazet codziennych. Nie należy jednak przeceniać ich wagi. Ukazywały się 

bowiem tylko w wielkich miastach, a wskaźniki ich czytelnictwa również były niskie -  

największy bezpłatny dziennik „Metro” przy nakładzie 3 495 311 egz. uzyskiwał 3,3% 

czytelnictwa, natomiast „Nasze Miasto” zaledwie 1,2%.

316 Dane ZKDP za okres styczeń-grudzień 2013, zob. www.zkdp.pl [dostęp 10.03.2014].

http://www.zkdp.pl


Patrząc z perspektywy regionów medialnych należy stwierdzić, że czytelnictwo 

płatnych oraz bezpłatnych tytułów gazet ogólnokrajowych pozostawało w pewnym 

stopniu zróżnicowane. Fakt, że w części regionów zdecydowanie częściej czytana była 

prasa tabloidowa (21% czytelnictwa „Faktu” w kieleckim regionie medialnym), 

a w innym tytuł opiniotwórczy (17,8% czytelnictwa „Gazet Wyborczej” 

w warszawskim regionie medialnym), wskazuje nie tylko na różnorodne preferencje 

czytelnicze, lecz również na odrębne formy kultury medialnej.

Tabela 4. Czytelnictwo dzienników ogólnokrajowych i ponadregionalnych 
w regionach medialnych, dane za okres sierpień 2013-styczeń 2014.
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„Dziennik Gazeta Prawna” 1,8% 0,3% 2,2% 0,1% 1,7% 1,8% 4,1% 1,1%
„Fakt” 10,2% 9,6% 7,3% 11,6% 10,8% 12,5% 12,8% 15,0%
„Gazeta Podatkowa” 0,5% 0,7% 0,7% 0,5% 0,4% 0,5% 0,9% 0,3%
„Gazeta Wyborcza” 14,0% 7,7% 9,6% 7,3% 12,8% 9,0% 17,8% 10,8%
„Metro” 6,0% 0,3% 1,3% 1,1% 3,8% 5,3% 9,4% 1,0%
„Nasze Miasto” 3,5% 0,0% 1,0% 1,3% 2,4% 1,5% 0,8% 1,9%
„Parkiet Gazeta Giełdy” 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,2% 0,8% 0,0%
„Przegląd Sportowy” 4,2% 3,9% 3,1% 3,2% 4,3% 4,3% 3,6% 1,5%
„Puls Biznesu” 0,6% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 1,4% 0,0%
„Rzeczpospolita” 3,5% 1,3% 2,6% 1,9% 2,4% 3,0% 6,1% 3,2%
„Sport” 1,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,5% 0,0% 1,2%
„Super Express” 5,5% 3,8% 6,1% 3,0% 6,2% 3,2% 10,1% 7,4%

Źródło: opracow anie  własne na podstawie w yników  badania PBC za sierpień 2 013-s tyczeń  2014. 
Populacja -  Polacy w  w ieku 15--75, 30 136 052 osoby.
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„Dziennik Gazeta Prawna” 2,0% 2,5% 1,0% 1,7% 2,7% 1,3% 1,2% 1,4%
„Fakt” 12,6% 9,0% 11,8% 11,3% 21,0% 5,6% 13,0% 13,4%
„Gazeta Podatkowa” 0,5% 1,1% 0,4% 0,7% 0,8% 0,6% 0,4% 0,6%
„Gazeta Wyborcza” 7,7% 13,8% 6,9% 11,5% 15,9% 6,4% 7,8% 13,8%
„Metro” 1,0% 2,1% 3,7% 7,3% 1,1% 0,5% 4,0% 5,2%
„Nasze Miasto” 0,2% 0,1% 1,2% 1,2% 0,6% 0,0% 1,3% 2,4%
„Parkiet Gazeta Giełdy” 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%
„Przegląd Sportowy” 3,9% 4,8% 3,6% 2,4% 5,4% 1,4% 3,2% 3,0%
„Puls Biznesu” 0,1% 0,0% 0,2% 0,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
„Rzeczpospolita” 2,5% 3,2% 1,7% 2,4% 4,3% 1,3% 2,1% 3,5%
„Sport” 0,5% 0,0% 0,0% 1,9% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0%
„Super Express” 7,3% 5,8% 2,4% 4,3% 4,5% 4,5% 3,7% 4,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie w yników  badania PBC za sierpień 2 013-s tyczeń  2014. 
Populacja Polacy w  w ieku 1 5 -7 5 .  30 I 36 052 osoby.

Zarówno „Gazeta Wyborcza” jak też ,,Metro” należały do Agory -  jednej 

z największych w Polsce spółek medialnych, posiadającej również portale internetowe, 

stacje radiowe, sieć kin, wydawnictwa książkowe oraz reklamę zewnętrzną. Początki 

wydawnictwa przypadły na czerwiec 1989 r. W związku z wyborami do Sejmu 

kontraktowego opozycja skupiona wokół Solidarności, zaczęła wówczas wydawać 

„Gazetę Wyborczą”. Tytuł szybko zyskał autonomię oraz wyrazistość polityczną. 

T. Mielczarek, podaje, że „podział «Solidarności» u progu lat 90. XX wieku zmusił 

«Gazetę» do wypracowania własnego stanowiska w istotnych dla Polski sprawach
317 •politycznych i społecznych” . „Gazeta Wyborcza” stała się nie tylko najbardziej 

poczytnym dziennikiem ogólnokrajowym, lecz również frontem wsparcia 

ideologicznego poglądów lewicy demokratycznej.

317 T. Mielczarek, Pluralizm..., s. 91.



W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych Agora rozpoczęła rozbudowę 

struktur prasowych swojego sztandarowego tytułu, „Gazety Wyborczej”, otwierając 

na krótki czas lokalne dodatki dla poszczególnych miast. Pomysł okazał się chybiony. 

Przyczyny niepowodzenia można upatrywać w zbytnim skupieniu uwagi wydawcy 

na pozyskiwaniu wpływów z reklamy, przy równoczesnym braku organizacji 

systematycznej obsługi dziennikarskiej318. Podjęta wówczas strategia wywołała jednak 

efekt w sensie systemowym:

Powstało centralne pismo, niezależne od władzy rządzącej partii politycznej,

o rozbudowanej strukturze dodatków regionalnych. Brak rozbudowy oddzielnych 

tytułów ogólnokrajowych i regionalnych w regionach, a przyjęcie koncepcji dodatków 

regionalnych, nawet nie mutacji, okazało się bardzo korzystne dla ściągnięcia reklam 

z poszczególnych regionów, ale strukturalnie nie zmieniło pozycji prasy centralnej. 

W żadnym regionie nie powstał bowiem dziennik ogólnokrajowy319.

W drugiej połowie dekady wydawca „Gazety Wyborczej” założył w wybranych 

miejscowościach nowe tytuły lokalne. Była to strategia wyraźnie odbiegająca 

od ówczesnej konkurencji. Po latach okazała się również trwałym rozwiązaniem. 

Ponadto wydawca zaangażował się w lokalną radiofonię -  otwierał nowe 

lub przejmował istniejące stacje lokalne, nadając im wspólny format informacyjno- 

muzyczny.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych „Gazecie Wyborczej” udało się zatem 

utworzyć sieć regionalno-lokalnych mutacji, które stanowiły uzupełnienie wydania 

ogólnego. W 2013 r. funkcjonowało ich dwadzieścia jeden: białostockie, bielskie, 

bydgoskie, częstochowskie, katowickie, kieleckie, krakowskie, lubelskie, łódzkie, 

olsztyńskie, opolskie, płockie, poznańskie, radomskie, rzeszowskie, szczecińskie, 

toruńskie, trójmiejskie, warszawskie, wrocławskie, zielonogórsko-gorzowskie120.

Biorąc pod uwagę, że tylko trzy z wymienionych mutacji miały charakter ściśle 

lokalny (np. mutacja częstochowska), sieć tytułów „Gazety Wyborczej” wydaje się 

silnie osadzona w regionach. Analiza zawartości wybranych mutacji pod kątem 

miejscowości opisywanych w informacjach dowodzi, że jest to teza błędna. Oszem, 

tytuły deklarowały regionalny charakter, jednak zakres ich systematycznej obsługi

3IB Zob. M. Gierula, Polska prasa lokalna 1989-2000..., s. 190-194.
319 M. Jachimowski, Od totalitaryzmu..., s. 40.
320 Stan na 31.12.2013.



dziennikarskiej sprowadzał się do miasta oraz jego bliskiej okolicy. Przykładowo, 

wydarzenie ważne dla społeczności Gliwic miało nieporównywalnie mniejszą szansę 

na znalezienie się na łamach „Gazety Katowice” niż wydarzenie średniej wagi 

dla Katowic czy Chorzowa. Jeszcze gorsza sytuacja miała miejsce w przypadku 

„Gazety Opole”, gdzie informacje z samego centrum regionu zajmowały 85% 

wszystkich przywoływanych faktów. Powód jest dość prozaiczny -  ograniczone, 

ze względów ekonomicznych, zasoby ludzkie.

Tabela 6. Rozłożenie treści „Gazety Opole” według miejscowości, których dotyczą 
informacje za maj 2013.

Miejscowość Lb. Udział w %
Opole 250 85%
Opolszczyzna 14 4,8%
Kędzierzyn-Koźle 8 2,7%
Brzezie 3 1%
Nowa Wieś Królewska 3 0,7%
Góra św. Anny 2 0,7%
Kluczbork 2 0,7%
Nysa 2 0,7%
Strzelce Opolskie 2 0,3%
Błotnica Strzelecka 1 0,3%
Izbicko 1 0,3%
Moszna 1 0, 3%
Olesno 1 0,3%
Ozimek 1 0,3%
Pniewo 1 0,3%
Pruszków 1 0,3%
Zdzieszowice 1 0,3%
Całość 288 100%

Źródło: badanie własne, analiza zawartości „G azety  O pole"  z maja 2013.

Tabela 7. Rozłożenie treści „Gazety Katowice” według miejscowości, których 
dotyczą informacje za maj 2013.

Miejscowość Lb. Udział w %
Katowice 179 36,7%
Śląsk 56 11,5%
Chorzów 34 7%
Zabrze 24 4,9%
Bielsko-Biała 23 4,7%
Gliwice 22 4,5%
Sosnowiec 18 3,7%
Tychy 17 3,5%
Świętochłowice 15 3,1%
Dąbrowa Górnicza 12 2,5%
Mikołów 12 2,5%
Bytom 11 2,3%
Ruda Śląska 8 1,6%



Siemianowice Śląskie 6 1,2%
Jastrzębie Zdrój 5 1%
Cieszyn 3 0,6%
Piekary Śląskie 3 0,6%
Pyrzowice 3 0,6%
Racibórz 3 0,6%
Zory 3 0,6%
Będzin 2 0,4%
Bieruń 2 0,4%
Czeladź 2 0,4%
Rybnik 2 0,4%
Ustroń 2 0,4%
Żywiec 2 0,4%
Wodzisław Śląski 2 0,4%
Czechowice-Dziedzice 1 0,2%
Goczałkowice 1 0,2%
Haźlach 1 0,2%
Knurów 1 0,2%
Mszana 1 0,2%
Mysłowice 1 0,2%
Ochaby 1 0,2%
Pszów 1 0,2%
Ruptawa 1 0,2%
Szczyrk 1 0,2%
Tarnowskie Góry 1 0,2%
Trój wieś 1 0,2%
Tworkowo 1 0,2%
Ujazd 1 0,2%
Wisła 1 0,2%
Wilkowice 1 0,2%
Wojkowice 1 0,2%
Całość 488 100%

Źródło: badanie własne, analiza zawartości „Gazety  Katowice"’ z maja 2013.

Istotnym z perspektywy odbioru społecznego tytułem prasowym Agory było 

bezpłatne „Metro”, które uzyskiwało czwarty wynik czytelnictwa wśród dzienników321. 

Dziennik redagowany był w Warszawie i rozpowszechniano go w 18 miastach: 

Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, 

Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Trójmieście, Szczecinie, 

Wrocławiu, Warszawie, Zielonej Górze322.

Struktura Agory posiadała wydzielone segmenty323, zajmujące się określoną 

grupą mediów. Segment prasowy składa się z reakcji „Gazety Wyborczej”, pionu prasy 

bezpłatnej, pionu wydawnictwa „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz projektów 

specjalnych. We wspomnianym pionie czasopism redagowane było w sumie

321 Wyniki badania PBC za sierpień 2013-styczeń 2014. Populacja -  Polacy w wieku 15-75.
322 Stan na 31.12.2013.
323 Segmenty Agory SA są następujące: prasowy, kinowy, radiowy, internetowy i reklamy zewnętrznej.



14 wysokonakładowych kolorowych magazynów, wśród których znajdowały się tytuły 

poradnikowe, konsumenckie oraz hobbystyczne324.

Największym prasowym konkurentem Agory pozostawało wydawnictwo 

Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., będące polską spółką córką międzynarodowego 

koncernu medialnego o proweniencji niemieckiej (dawne wydawnictwo Axel Springer 

AG) oraz szwajcarskiej (dawne wydawnictwo Ringier AG).

Gazeta bulwarowa „Fakt”, naczelny tytuł Springera, pojawiła się w polskim 

segmencie prasowym stosunkowo późno. Wydawca obecny w systemie prasowym 

od 1994 r. bardzo długo redagował wyłącznie czasopisma. Według Olgi Dąbrowskiej- 

Cendrowskiej lata 1994—1998 upływały dla Axel Springera najpierw pod znakiem 

dynamicznego rozwoju, następnie umacniania pozycji na rynku wysokonakładowych 

czasopism325. Sukces rozpoczęcia druku polskiej edycji tygodnika „Newsweek”, 

osiągnięty we wrześniu 2001 r., przekonał dyrekcję koncernu do założenia gazety 

codziennej.

22 października 2003 r. ukazał się pierwszy numer dziennika „Fakt”, 

wzorowanego na niemieckim „Bild-Zeitung”. Tytuł bardzo szybko zdobył stałych 

czytelników, co należy wiązać z tabloidową formułą, prostym językiem oraz niską ceną. 

„Fakt” w krótkim czasie został liderem sprzedaży, a następnie czytelnictwa. W 2013 r. 

posiadał najwyższy wśród dzienników nakład 469 291 egz. oraz sprzedaż 338 965 egz., 

ponadto osiągał najwyższy wskaźnik czytelnictwa gazet na poziomie 13,1%326.

W „Fakcie” dostępne były dodatki lokalne, redagowane w oparciu

o korespondentów terenowych działających w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, 

Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu. Z perspektywy 

regularnej i pełnej obsługi prasowej okazuje się to rozwiązaniem pozornym. Czytelnicy 

gazety otrzymywali ograniczoną liczbę informacji, wynikającą z faktu, że dziennikarze 

nie byli w stanie samodzielnie obsłużyć wszystkich ważnych wydarzeń z regionu. 

Jak wskazała analiza zawartości wydania katowickiego gazety, liczący w skali miesiąca 

średnio 2,3 strony „Fakt Katowice” lokowało 23,7% informacji z regionu wyłącznie 

w Katowicach. Kolejne w zestawieniu miejscowości, takie jak Zabrze (12,1%)

324 Zob. B. Borowki, Agora SA i je j media w latach 1989-2011, w: Inwestycje koncernów na polskim 
rynku medialnym. Wybrane zagadnienia, red. L. Pokrzycka, Lublin 2012, s. 21.
325 Zob. O. Dąbrowska-Cendrowska, Dziesięciolecie działalności wydawniczej koncernu Axel Springer 
Polska, w: Polskie media w jednoczącej się Europie. Szanse i wyzwania, red. I. Dobosz, B. Zając, 
Kraków 2006, s. 195-214.
326 Wyniki sprzedaży dzienników za 2013, dane ZKDP; wyniki badania PBC za sierpień 2013-styczeń 
2014. Populacja -  Polacy w wieku 15-75.



i Chorzów (8,8%), pojawiały się głównie z powodu informacji o charakterze
327sportowym .

Tabela 8. Rozłożenie treści „Faktu Katowice” według miejscowości, których 
dotyczą informacje za styczeń 2014.

Miejscowość Lb. Udział %
Katowice 43 23,7%
Zabrze 22 12,1%
Chorzów 16 8,8%
Rybnik 12 6,6%
Śląsk 11 6%
Bielsko-Biała 10 5,5%
Bytom 10 5,5%
Gliwice 8 5,5%
Tychy 8 5,5%
Jastrzębie-Zdrój 6 3,3%
Żory 5 2,7%
Dąbrowa Górnicza 4 2,2%
Ruda Śląska 4 2,2%
Mysłowice 3 1,6%
Świętochłowice 3 1,6%
Cieszyn 2 1,1%
Jaworzno 2 1,1%
Pszczyna 2 1,1%
Siemianowice Śląskie 2 1,1%
Będzin 1 0,5%
Czechowice Dziedzice 1 0,5%
Mikołów 1 0,5%
Mszana 1 0,5%
Piekary Śląskie 1 0,5%
Sosnowiec 1 0,5%
Ustroń 1 0,5%
Wodzisław Śląski 1 0,5%
Żarki 1 0,5%
Caiość 182 100%

Źródło: badanie własne, analiza zawartości „Faktu K atow ice” ze stycznia 2014.

Poza „Faktem” wydawnictwo Ringier Axel Springer wydawało samodzielnie 

dwa dzienniki sportowe: ogólnopolski „Przegląd Sportowy”, oraz regionalny „Sport”, 

ponadto posiadało 49% udziałów w Spółce INFOR Biznes, wydającej „Dziennik Gazetę 

Prawną”. Tytuły codzienne uzupełniała gama czternastu wysokonakładowych 

czasopism, wśród których były m.in. tygodnik opinii „Newsweek Polska”, miesięcznik 

biznesowy „Forbes” oraz magazyny hobbystyczne (np. „Komputer Świat”, „Auto 

Świat”)328.

327 Badanie własne -  analiza zawartości „Faktu Katowice” ze stycznia 2014.
328 Stan na 31.12.2013.



Poza wspomnianymi dwoma wydawcami dzienników w 2013 r. w strukturze 

polskiego systemu medialnego funkcjonowali również mniejsi wydawcy prasy 

codziennej, o relatywnie silnej pozycji. Podstawowym było wydawnictwo Murator SA, 

wydawca najstarszego ogólnopolskiego dziennika sensacyjnego „Super Express”.

Dziennik „Super Express” ukazywał się od 1991 r. w Warszawie. Tytuł 

wychodził sześć razy w tygodniu i posiadał aż 17 wydań lokalnych (Warmińsko- 

Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Łódzkie, Mazowieckie, Warszawskie, Wielkopolskie, 

Zachodniopomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Lubuskie, Opolskie, 

Dolnośląskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Małopolskie oraz Śląskie)329. Obecność 

lokalnych edycji pisma wynikała jednak z działań o charakterze reklamowym, 

a nie dziennikarskim. Działania reporterów podejmowane były ad hoc. „Super Express” 

nie posiadał bowiem redakcji terenowych ani oddziałów -  selekcja materiałów 

oraz ustalanie ich porządku w strukturze łamów odbywały się w Warszawie330.

Wielką czwórkę tytułów ogólnokrajowych zamyka opiniotwórczy dziennik 

„Rzeczpospolita”. Tytuł wydawało od 1991 r. wydawnictwo Presspublica. Na początku 

kapitał spółki należał w 51% do Skarbu Państwa. Resztę udziałów posiadały kolejno 

francuski koncern Roberta Hersanta (lata 1991-1996), norweska Orkla (1996-2006), 

brytyjski Mecom (2006-2011). W międzyczasie proporcja udziałów Skarbu Państwa 

zmieniła się i wynosiła 49% W lipcu 2011 r. należąca do Grzegorza Hąjdarowicza 

spółka Gremi Media wykupiła udziały Mecomu, a w październiku również udziały 

Skarbu Państwa, stając się pełnym właścicielem wydawnictwa Presspublica.

Od początku opiniotwórcza „Rzeczpospolita” funkcjonowała jako dziennik 

ogólnokrajowy, pozbawiony wydań lokalnych, a jej punkt widzenia pozostawał 

osadzony w realiach stolicy jako administracyjnego, politycznego, ekonomicznego

i kulturowego centrum kraju.

Do listopada 2013 r., spoglądając na prasę codzienną w regionach, widać było 

jej funkcjonowanie w warunkach duopolu. Z 27 tytułów dzienników lokalnych

i regionalnych 11 stanowiło własność Grupy Wydawniczej Polskapresse sp. z o.o., 

należącej do bawarskiego Passauer Neue Presse (10 dzienników regionalnych 

oraz 2 dzienniki lokalne w Warszawie i Łodzi), kolejne 9 dzienników regionalnych

329 Mapa wydań lokalnych „Super Expressu” http://www.wydawnictwo.murator.pl/media/ pliki/doc/pdf7 
mapa_wydan_lokalnych_pol.pdf [dostęp 10.04.2013].
330 Dane potwierdzone w rozmowie telefonicznej z sekretariatem redakcji „Super Expresu”. 
[data rozmowy 05.05.2014].

http://www.wydawnictwo.murator.pl/media/


wydawała spółka Media Regionalne sp. z o.o., należąca do brytyjskiego koncernu 

Mecom Europe. Oba podmioty posiadały siedzibę główną w Warszawie i opierały się 

w pełni na kapitale zagranicznym.

W listopadzie 2013 r. Mecom sprzedał Media Regionalne konkurencyjnej 

Polskapresse. Od tego momentu polska córka bawarskiego Passauera jest dysponentem 

zdecydowanej większości regionalnych tytułów codziennych. W dotychczasowej 

historii mediów w Polsce nie sposób znaleźć sytuacji analogicznej.

Dominacja obcego kapitału w prasie codziennej o charakterze regionalnym 

wynikała z procesu przekształceń lat dziewięćdziesiątych. Pisma o niewielkich 

nakładach trafiały wówczas w ręce spółdzielni dziennikarskich oraz polskich grup 

kapitałowych, tymczasem tytuły regionalne trafiały w pole zainteresowania kapitału 

zagranicznego331. Lata przekształceń oraz konsekwentne działania w obszarze polityki 

wydawniczej przyniosły Polskapresse oraz Mediom Regionalnym dominację 

w segmencie prasy regionalnej. Finał w postaci pozostania tylko jednego dysponenta 

prasy można określić jako szczytowy moment koncentracji.

Zdaniem Zbigniewa Bajki tytuły Passauera „zarządzane są centralnie przez 

«czapkę» w postaci Polskapresse sp. z o.o.”332. W istocie polska spółka córka 

bawarskiego Verlagsgruppe Passau (wydawcy dziennika „Passauer Neue Presse”) 

koncentruje się na wydawania prasy lokalnej i regionalnej. Tymczasem spółki córki 

w Czechach i Austrii oraz spółka matka w Niemczech prowadzą również stacje 

telewizyjne i radiowe, wydawnictwa książkowe i domy mediowe.

Passauer rozpoczął swoją działalność w Polsce w 1994 r. od wykupu 

miesięcznika „Las Polski” oraz zakupu udziałów w 8 tytułach regionalnej prasy 

codziennej: „Dziennika Bałtyckiego”, „Wieczoru Wybrzeża”, „Dziennika Łódzkiego”, 

„Expressu Ilustrowanego”, „Dziennika Zachodniego”, „Trybuny Śląskiej”, „Gazety 

Krakowskiej” i dziennika sportowego „Tempo”. Działania koncernu opierały się 

wówczas na inwestowaniu w poszczególne tytuły, następnie przejmowaniu 

ich pakietów kontrolnych oraz unifikowaniu wydawnictw333.

Koncern kupował dzienniki wysokonakładowe o sporej renomie oraz czołowej 

pozycji na regionalnym rynku czytelniczym, ukazujące się w regionach wydawniczych

331 Zob. T. Mielczarek, Monopol..., s. 137-238.
332 Z. Bajka, Kapital zagraniczny w polskiej prasie -  lata dziewięćdziesiąte, „Zeszyty Prasoznawcze” 
1998 nr 1-2, s. 25.
333 Zob. L. Pokrzycka, Polskie inwestycje koncernów Orkla/Mecom i Polskapresse, w: Inwestycje 
koncernów..., s. 98.



o gęstym zaludnieniu334. W przypadku posiadania przez koncern w danym regionie 

dwóch i więcej dzienników dochodziło do ich połączenia pod szyldem najsilniejszego 

tytułu lub zamknięcia.

Passauer przyjął taktykę rozwoju gazet regionalnych wraz ze stronami 

lokalnymi. W pierwszym rzędzie wydawca oparł swoją strukturę na centrum 

koordynującym, umiejscowionym w Warszawie (Polskapresse sp. z o.o.) oraz tzw. 

centralach finansowych czyli spółkach wydawniczych w regionach (Kurier Lubelski, 

Prasa Bałtycka, Prasa Śląska, Prasa Krakowska, Prasa Łódzka, Prasa Poznańska, Prasa 

Wrocławska). Wydawca rozbudował system mutacji oraz zwiększył liczbę oddziałów 

terenowych -  podstawą do takich działań okazała się struktura wykupowanych przez 

Passauera tygodników lokalnych. Wydawca przejmował tygodniki w całości, razem 

z zespołem redakcyjnym, a na bazie dotychczasowych pism tworzył dodatki 

tygodniowe do swoich regionalnych gazet. W ramach dziennika regionalnego 

ukazywały się odtąd codzienne strony lokalne lub dodatki tygodniowe. Jak zaznaczał 

wówczas Maciej Jankowski, prezes Polskapresse:

Nie zależy nam na stworzeniu holdingu wydającego tygodniki powiatowe. Nie chcemy 

współpracować z dotychczasowymi wydawcami. Chcemy uatrakcyjnić swoje gazety 

regionalne poprzez jak największą liczbę dodatków. Pozyskiwanie istniejących 

już tygodników jest sposobem najtańszym i najskuteczniejszym. Tworzenie 

od początku to kosztowna droga335.

W kolejnych latach funkcjonowania Passauera w Polsce zauważalna była 

regularna praktyka konsolidacji tytułów. Ryszard Kowalczyk dopatruje się powodów 

tego działania w procesach modernizacyjnych wywoływanych przez spadek sprzedaży 

oraz wzrost kosztów wydawania336. Bardziej trafną ocenię sytuacji prezentuje jednak 

Marian Gierula, według którego „niemiecki wydawca nawiązał bezpośrednio 

do wzorców wypracowanych na jego macierzystym rynku”337. Wzmacnia pogląd 

ten Katarzyna Cira, która jeszcze w roku 2000 stwierdzała:

334 Zob. K. Cira, Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych, „Zeszyty 
Prasoznawcze” 2000 nr 1-2, s. 23.
335 A. Lewicka, Tygodnikowy biznes, „Press” 2001, nr 5, s. 56, cyt za: R. Kowalczyk, Wczoraj i dziś prasy 
lokalnej w Polsce, Poznań 2002, s. 318.
336 Zob. R. Kowalczyk, Media lokalne łv Polsce, t. 2, Poznań 2008, s. 67.
337 M. Gierula, Polska prasa lokalna 1989-2000..., s. 191.



Patrząc na dzisiejszy model pism koncernu w Czechach czy Austrii, można spodziewać 

się tendencji do komasacji tytułów (ewentualnie centralizacji wiadomości 

ogólnokrajowych, zagranicznych w ramach wspólnej grupy własnych, korespondentów 

obok systemu agencyjnego)338.

Do przejęcia Mediów Regionalnych najbardziej spektakularnym faktem 

w działalności wydawnictwa było połączenie w 2004 r. „Trybuny Śląskiej” 

oraz „Dziennika Zachodniego”. Natomiast 15 października 2007 r. Passauer powołał 

do życia we współpracy z redakcja brytyjskiego dziennika „The Times” ogólnokrajową 

gazetę codzienną „Polska” na bazie sześciu dzienników regionalnych („Dziennika 

Bałtyckiego”, „Dziennika Łódzkiego”, „Dziennika Zachodniego”, „Gazety 

Krakowskiej”, „Gazety Wrocławskiej -  Słowa Polskiego”, „Głosu Wielkopolski)”.

Pojawienie się marki „Polska the Times” sprawiło, że wydawane do tej pory 

samodzielnie gazety regionalne stały się elementem tytułu ogólnopolskiego. Co prawda 

w winiecie nowego tytuły znalazły się ich dotychczasowe nazwy (np. „Polska Dziennik 

Zachodni”), można jednak traktować je w kategoriach mutacji339.

Łączenie tytułu ogólnokrajowego z tytułami regionalnymi pozwoliło 

Passauerowi sięgnąć po rynki prasowe, na których nie funkcjonował -  dziennik pojawił 

się w jedenastu nowych regionach („Polska Białystok”, „Polska Kielce”, „Polska 

Koszalin”, „Polska Kujawy”, „Polska Lubuskie”, „Polska Mazowsze”, „Polska 

Rzeszów”, „Polska Metropolia Warszawska”, ,polska Olsztyn”, „Polska Szczecin”, 

„Polska Kurier Lubelski”). Przedsięwzięcie obliczane na 120 min złotych zakończyło 

się jednak fiaskiem. Po półtora roku od rozpoczęcia projektu połowa z osiemnastu 

wydań została zamknięta. Z jedenastu nowych tytułów koncern pozostawił tylko dwa 

najbardziej opłacalne „Polskę Mazowsze” i „Polskę Metropolię Warszawę”. Cały 

projekt zyskał miano najbardziej nieudanego działania w historii polskiej prasy340.

Horyzontalny sposób funkcjonowania oparty na sporej ilości dodatków 

lokalnych okazał się zbyt słaby aby przetrwać w zmieniających się warunkach rynku 

prasowego. W ramach starej struktury Polskapresse wydawca prowadził 10 dzienników 

w największych czytelniczych regionach Polski, każdy o periodyczności 6 razy 

w tygodniu -  8 redagowanych było w ramach wspólnej marki „Polska” („Dziennik

338 K. Cira, Zagraniczne koncerny..., s. 33.
339 Zob. R. Kowalczyk, Media lokalne..., t. 2, s. 75.
340 Zob. A Szynol, Prasa regionalna..., s. 175; J. Kreft, Wpływ kapitału zagranicznego na rynek prasy 
codziennej -  doświadczenia „Dziennika Bałtyckiego " w latach 1989-2009, w: Radio i Gazety..., s. 139.



Bałtycki”, „Dziennik Łódzki”, „Dziennik Zachodni”, „Gazeta Krakowska”, „Gazeta 

Wrocławska”, „Głos Wielkopolski”, „Kurier Lubelski”) natomiast 2 stanowiły odrębne 

marki („Ekspress Ilustrowany”, „Dziennik Polski”). Do wspomnianych dzienników 

dołączano raz w tygodniu 90 tygodników lokalnych. Oprócz tego Polskapresse 

wydawała sieciową i zarazem lokalną gazetę bezpłatną „Nasze Miasto”, która w 

poniedziałki i czwartki była rozdawana na terenie konurbacji górnośląskiej, Krakowa, 

Łodzi, Poznania, Trójmiasta, Warszawy i Wrocławia341.

Drugą odnogą wydawniczą Passauera jest skoncentrowana struktura 

przedsiębiorstwa Media Regionalne sp. z o.o. Ponieważ w swojej dotychczasowej 

historii Media Regionalne stanowiły konkurencyjnego dla Polskapresse dysponenta 

prasy regionalnej, strategia koncernu nieznacznie odbiegała od rozwiązań stosowanych 

przez konkurenta z Niemiec. Stanowiło to pozostałość po pierwszym, norweskim 

wydawcy, czyli spółce Orkla Media.

Orkla rozpoczęła działalność w Polsce w 1990 r.. angażując kapitał w spółkę 

Norpol Press o większościowych udziałach Solidarności. Koncern bez powodzenia 

próbował wprowadzić na rynek „Dziennik Dolnośląski”, było to jednak posunięcie 

maksymalnie angażujące kapitał i równocześnie przynoszące minimalną skuteczność342. 

Orkla zmieniła wówczas strategię, w wyniku czego w latach 1993-1998 zyskała udziały 

w 11 tytułach regionalnej prasy codziennej, ulokowanych przede wszystkim 

w północnej i wschodniej Polsce343.

W 1994 r. Orkla Media wykorzystała szansę na wzmocnienie swojej pozycji 

w segmencie prasy codziennej, kupując od przeżywającego trudności finansowe 

Roberta Hersanta kolejne tytuły regionalne oraz udziały w dzienniku „Rzeczpospolita”. 

Wydawca w oparciu o tytuły przejęte od Hersanta powołał wówczas swoją polską córkę 

Orklę Press344. Koncern zadbał o sieć własnych drukami, ponadto założył, że zakup 

51% udziałów w tytule ogólnokrajowym, jakim jest „Rzeczpospolita”, zmniejszy koszt 

pozyskiwania informacji z polskich i światowych agencji -  rozwiązanie jednak 

nie przyjęło się345.

341 Stan na 31.12.2013.
342 Zob. K. Cira, Zagraniczne koncerny..., s. 24.
343 Zob. Z. Bajka, Kapitał zagraniczny w polskiej prasie, w: Media i dziennikarstwo w Polsce 1989— 
1995..., s. 142.
344 Zob. L. Pokrzycka, Polskie inwestycje koncernów..., s. 98.
345 Zob. tamże, s. 26.



Podobnie jak Passauer, Orkla postawiła na przejmowanie małych pism 

w regionach, w których zdobywała regionalne tytuły codzienne. W odróżnieniu 

od Passauera nie doprowadziła jednak do ich unifikacji pod wspólnym regionalnym 

tytułem, podkreślała raczej ich odrębność, co zdaniem Z. Bajki świadczyło o intencji 

wydawcy, by czytelnik nie zorientował się, że zmienił się właściciel pisma346.

Kluczowy dla koncernu okazał się 1 października 2006 r. Norwegowie sprzedali 

wówczas grupę wydawniczą Orkla Press, złożoną z połowy udziałów w dzienniku 

ogólnokrajowym „Rzeczpospolita”, dzienników regionalnych („Dziennik Wschodni” 

z Lublina, „Echo Dnia” z Kielc, „Gazeta Lubuska” z Zielonej Góry, „Gazeta Pomorska” 

z Bydgoszczy, „Gazeta Współczesna” z Białegostoku, „Głos Koszaliński”/„Głos 

Słupski” z Koszalina, „Głos Pomorza” z Koszalina, „Głos Szczeciński” ze Szczecina, 

„Kurier Poranny” z Białegostoku, „Nowa Trybuna Opolska -  NTO” z Opola, „Nowiny. 

Gazeta Codzienna” z Rzeszowa) oraz lokalnego „Tygodnika Ostrołęckiego”. Mecom 

Europe -  nabywca Orkli Press -  w lipcu 2007 r. zmienił nazwę na Media Regionalne 

sp. z o.o. Co więcej, wydająca „Rzeczpospolitą” Presspublica zakupiła dla Mecomu 

prawo do tytułu „Życie Warszawy”. Tym samym końcem wszedł na rynek prasy 

stołecznej.

Spojrzenie w perspektywie strukturalno-przestrzennej na publikowane przez 

ZKDP nakłady i wyniki sprzedaży dzienników regionalnych i lokalnych prowadzi 

do konstatacji o kryzysowej sytuacji tej części segmentu prasowego. Nakłady tytułów 

regionalnych w badanym okresie były na tyle niskie, że na 1000 mieszkańców danego 

regionu medialnego przypadało jedynie od 4 do 24 egz. prasy. W przypadku 

dzienników ogólnokrajowych była to wartość od 0,3 do 12 egz. na 1000 mieszkańców 

kraju347, a w przypadku dzienników lokalnych od 10 do 64 egz. na 1000 mieszkańców 

miejscowości.

Prowadzone w latach 90. badania nad preferowanymi źródłami informacji

o wydarzeniach lokalnych wykazywały, że w okresie transformacji to właśnie prasa 

lokalna pełniła rolę najbardziej sformalizowanego źródła informacji348, znacznie 

wyprzedając tytuły regionalne oraz ogólnokrajowe. Parząc z tej perspektywy

346 Zob. Z. Bajka, Kapitał zagraniczny w polskiej prasie -  lata dziewięćdziesiąte..., s. 28.
347 Zob. tabela 1.
348 Zob. M. Gierula, M. Jachimowski, Transformacja..., s. 166; M. Gierula, B. Grzonka, Rozwój prasy 
lokalnej w woj. katowickim w latach 1989-1992, w: Społeczności lokalne i rozwój lokalnej demokracji, 
red. M. Barański, Katowice 1993, s. 67-69; M. Gierula, Polska prasa lokalna 1989-2000. typologia i 
społeczne funkcjonowanie, Katowice 2006, s. 144.



na problem nasycenia prasy można przypuszczać, że w dobie cyfrowej sektor prasowy 

nadal opiera się na tytułach lokalnych. Weryfikacja trafności tezy wymagałaby jednak 

nowych badań nad źródłami preferowanej informacji, dodatkowo uwzględniającymi 

media w środowisku sieciowym.

Tabela 9. Nakłady i sprzedaż dzienników regionalnych i lokalnych zrzeszonych 
w ZKDP, dane za 2013.

Tytuł Nakład Sprzedaż Nakład / 1000 
mieszkańców

„Polska Dziennik Zachodni” 69 129 51 226 15
„Gazeta Pomorska” 56 116 48 731 18
„Polska Głos Wielkopolski” 45 483 35 900 13
, »Express Ilustrowany” 45 648 35 862 64
„Polska Dziennik Łódzki” 40 183 29 134 55
„Polska Dziennik Bałtycki” 39 700 31 193 U
„Gazeta Lubuska” 31 440 25 093 10
„Dziennik Polski” 33 299 24 723 10
„Echo Dnia” 32 589 22 951 10
„Gazeta Codzienna Nowiny” 28312 20 738 9
„Polska Gazeta Wrocławska” 30 806 20418 11
,.Polska Gazeta Krakowska” 27 121 19 964 8
„Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski” 27 990 19217 19
„Nowa Trybuna Opolska” 23 877 17 370 24
„Nowości -  Dziennik Toruński” 20 969 15 541 69
„Kurier Szczeciński” 25 424 14 500 15
, .Express Bydgoski” 20 033 13 269 55
„Super Nowości” 17 605 10 566 6
„Gazeta Współczesna” 11 722 8 686 10
„Dziennik Wschodni” 11 885 8315 5
„Kurier Poranny” 9 469 7 139 8
„Polska Kurier Lubelski” 9 454 5 286 4
„Polska Metropolia Warszawska” 12 383 4 671 7

Źródło: opracow anie  w łasne na podstawie zestawień miesięcznych Z K D P za okres styczeń-grudzień  
2013.

Przedstawione w tabeli 10. dane czytelnictwa dzienników w poszczególnych 

regionach medialnych potwierdzają wysoką pozycję gazet regionalnych i lokalnych 

wśród ogółu prasy codziennej. W grupie tytułów codziennych legitymujących się 

najwyższym czytelnictwem w poszczególnych regionach medialnych jedynie w trzech 

przypadkach tytuły regionalne nie znalazły się na początku rankingu (w regionie 

krakowskim, regionie warszawskim, regionie wrocławskim).

Patrząc wyłącznie z pozycji trzech najczęściej czytanych w regionach gazet 

wysokość najwyższego czytelnictwa dzienników ogólnokrajowych liczyła 11,7%,



tymczasem w przypadku dzienników regionalnych oraz lokalnych było to już 21%349. 

Wyraźna przewaga prasy lokalnej i regionalnej nad tytułami ogólnokrajowymi 

przejawiała się zatem nie tylko w nasyceniu przestrzeni medialnej, lecz również 

w preferencjach czytelników. Problematyczne pozostaje pytanie o rolę gazet 

codziennych w regionach. Dominacja przestrzenno-strukturalna Polskapresse rodzi 

bowiem obawy o przyszły kształt prasy codziennej w regionach, dodatkowo wzmaga 

je rola prasy lokalnej i regionalnej jako podstawowego źródła informacji.

Tabela 10. Najwyższe czytelnictwo dzienników ogólnokrajowych
i ponadregionalnych w regionach medialnych, dane za okres sierpień 2013-styczeń 
2014.

Nazwa % Respondentów
Woj. Dolnośląskie -  
Wrocławski Region Medialny 
(N = 1  581)

„Gazeta Wyborcza” 13,98%
„Polska Gazeta Wrocławska” 11,52%
„Fakt” 10,24%

Woj. Kujawsko-Pomorskie -  
Bydgoski Region Medialny 
(N = 1 1 8 4 )

„Gazeta Pomorska” 26,60%
„Fakt” 10,47%
„Express Bydgoski” 9,34%

Woj. Lubelskie -  
Lubelski Region Mediany 
(N = 1  217)

„Dziennik Wschodni” 10,46%
„Gazeta Wyborcza” 9,59%
„Fakt” 7,34%

Woj. Lubuskie -  
Gorzowski Region Medialny 
(N = 570)

„Gazeta Lubuska” 27,81%
„Fakt” 12,10%
„Gazeta Wyborcza” 7,65%

Woj. Łódzkie -  
Łódzki Region Medialny 
(N = 1 398)

„Express Ilustrowany” 21,76%
„Polska Dziennik Łódzki” 21,08%
„Gazeta Wyborcza” 12,80%

Woj. Małopolskie -  
Krakowski Region Medialny 
(N = 1  814)

„Fakt” 12,47%
„Polska Gazeta Krakowska” 11,96%
„Dziennik Polski” 11,63%

Woj. Mazowieckie -  
Warszawski Region Medialny 
(N = 2 698)

„Gazeta Wyborcza” 17,80%
„Fakt” 12,81%
„Super Express” 10,13%

Woj. Opolskie -  
Opolski Region Medialny 
(N = 564)

„Nowa Trybuna Opolska” 28,71%
„Fakt” 14,97%
„Gazeta Wyborcza” 10,83%

Woj. Podkarpackie -  
Rzeszowski Region Medialny 
(N = 1  138)

„Nowiny” 21,66%
„Fakt” 12,57%
„Super Nowości” 9,37%

Woj. Podlaskie -  
Białostocki Region Medialny 
(N = 653)

„Gazeta Współczesna” 25,34%
„Kurier Poranny” 16,71%
„Gazeta Wyborcza” 13,80%

Woj. Pomorskie -  
Gdański Region Medialny 
(N = 1  199)

„Polska Dziennik Bałtycki” 23,40%
„Fakt” 11,75%
„Gazeta Wyborcza” 6,86%

Woj. Śląskie -  
Katowicki Region Medialny

,.Polska Dziennik Zachodni” 17,34%
„Gazeta Wyborcza” 11,54%

349 Wyliczenia własne na podstawie danych z badania czytelnictwa PBC za sierpień 2013-styczeń 2014. 
Populacja -  Polacy w wieku 15-75 lat, 30 136 052 osoby.



(N = 2 449) „Fakt” 11,34%
Woj. Świętokrzyskie -  
Kielecki Region Medialny 
(N = 677)

„Echo Dnia” 47,55%
„Fakt” 20,99%
„Gazeta Wyborcza” 15,92%

Woj. Warmińsko-Mazurskie -  
Olsztyński Region Medialny 
(N = 724)

„Gazeta Olsztyńska / Dziennik 
Elbląski” 27,29%

„Gazeta Wyborcza” 6,39%
.fak t” 5,62%

Woj. Wielkopolskie -  
Poznański Region Medialny 
(N = 1 794)

„Polska Głos Wielkopolski” 13,07%
„Fakt” 12,96%
„Gazeta Wyborcza” 7,84%

Woj. Zachodniopomorskie -  
Szczeciński Region Medialny 
(N = 885)

„Głos-Dziennik Pomorza” 27,93%
„Gazeta Wyborcza” 13,75%
„Fakt” 13,40%

Źródło: opracowanie własne na podstawie w yn ików  badania PBC za sierpień 2013-s tyczeń  2014. 
Populacja -  Polacy w wieku 15-75 lat, 30 136 052 osoby.

Zjawisko koncentracji cechuje również segment czasopism. Okazuje się jednak, 

że część tytułów o znaczącej wadze dla kształtowania się opinii publicznej 

nie potwierdzała modelu dotychczas naświetlonego na prasie codziennej -  nie była 

wydawana w Warszawie. Kwestię czasopism pozwala rozjaśnić spojrzenie 

z perspektywy struktury kapitału oraz kultury medialnej odbiorców.

W 2013 r. wielkie koncerny medialne dominowały również w segmencie 

czasopism, pod względem ilości tytułów, nakładów i czytelnictwa. Największym był 

Bauer, do czołówki zaliczały się również wspomniana Agora oraz Ringier Axel 

Springer. Relatywnie silną pozycję oraz wiele tytułów posiadali obecni w Polsce od lat 

dziewięćdziesiątych: Grunerhlahr Polska sp. z o.o., Edipresse Polska SA, Marquard 

Media Polska sp. z o.o., Burda Media sp. z o.o. Wśród wydawców czasopism 

nie sposób pominąć także Muratora, wydającego dziennik „Super Express”.

Największym wydawcą czasopism w Polsce pozostaje Grupa Medialna Bauer350. 

Koncern z siedzibą w Warszawie wydawał 36 tytułów czasopism w segmentach prasy 

kobieciej, młodzieżowej, motoryzacyjnej, telewizyjnej oraz komputerowej. Bauer 

pozostawał liderem sprzedaży -  wydawca wskazywał na swojej stronie internetowej, 

że 6 z 10 najlepszych pod względem sprzedaży oraz 6 z 10 najczęściej czytanych 

czasopism wydawanych było właśnie przez niego351.

Dominację Bauera w strukturze mediów w Polsce dodatkowo potwierdzała jego 

obecność w sektorze radiowym. Koncern posiadał największą komercyjną grupę

J5U Stan na 31.12.2013.
351 Opis wyników sprzedaży i czytelnictwa opublikowany na stronie wydawnictwa Bauer. 
http://www.bauer.pl/c_article.php/cmkid,2/pt,4/title,Wydawnictwo/ [dostęp 16.11.2013].

http://www.bauer.pl/c_article.php/cmkid,2/pt,4/title,Wydawnictwo/


radiową RMF FM oraz znaczący udział w świadczeniu usług informacyjnych 

przez sieć (do spółki należał m.in. popularny portal informacyjny Interia).

Do pełnego przedstawienia segmentu czasopism należy konieczne przybliżyć 

sytuację prasy opinii, czyli tytułów „komentujących uprzednio już rozpowszechnione 

przez gazety informacje o wydarzeniach w celu urabiania opinii publicznej

i kształtowaniu postaw”352. W istocie, problematyka prasy opinii zaburza 

dotychczasowy schemat, równocześnie otwierając pole do analiz prasy katolickiej.

Czasopisma opinii stanowią materialny dowód intelektualnej aktywności 

Polaków -  tworzą je ludzie związani z kulturą i są czytane przez reprezentantów 

inteligencji353. Wśród dziesięciu najchętniej kupowanych tygodników opinii zaledwie 

jeden należał do wielkiego koncernu („Newsweek” wydawany przez Ringier Axel 

Springer), co wskazywało na relatywnie słaby udział zagranicznych wydawców 

w prasie kształtującej i podtrzymującej opinie.

Tabela 11. Sprzedaż i nakład tygodników opinii według ZKDP w 2011 i 2012.

Tytuł
2011 2012

średnia sprzedaż średni nakład średnia sprzedaż średni nakład
„Gość Niedzielny” 141 596 202 294 143 086 203 413
„Polityka” 127 335 186 333 134 562 190 459
„Newsweek Polska” 125 356 217913 132 947 270 242
„W Sieci” 119 794 184 310 104 046 173 370
„Wprost” 74 257 170 612 96 591 178 971
„Gazeta Polska” 65 421 137 076 70 496 138 119
„Przegląd” 20 295 60 910 21 930 60 986
„Przekrój” 19 935 51 394 33 119 76 490
„Tygodnik Powszechny” 16 572 35 300 17 396 39 163
„Przewodnik Katolicki” 2 897 35 204 3 286 39412

Źródło: opracowanie  własne na podstawie danych Z K D P za 201 1-2012, zob. w ww.press.p l/ncwsy/ 
prasa/pokaz/40997, S przcdaz- tyuodnikow -opin ii-w -2012-roku -tyIko-Ncwsweck-poprawil-wynik  
[dostęp 2 0 .0 5 .2 0 1 3].

Spoglądając na powyższe tytuły w kategoriach strukturalno-przestrzennych 

okazuje się, że do 2012 r. zaledwie trzy wymienione tytuły redagowano i wydawano 

poza Warszawą, na dodatek były to tytuły o proweniencji katolickiej („Gość 

Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki” i „Tygodnik Powszechny”). Spojrzenie 

na strukturę wydawnictw i redakcji całej dziesiątki potwierdzało, że zaledwie dwa 

tytuły (ponownie „Gość Niedzielny” i „Przewodnik Katolicki”) funkcjonowały

352 S. Dziki, Prasa opinii, w: Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976, s. 179.
353 Zob. T. Mielczarek, Monopol..., s. 150-151.

http://www.press.pl/newsy/


w oparciu o lokalne wydania. Zestawienie Związku Kontroli Dystrybucji Prasy 

nie uwzględniło jednak tytułów niezrzeszonych, takich jak częstochowska „Niedziela”

-  w przypadku możliwości niezależnej weryfikacji stanu nakładów oraz sprzedaży, 

należałoby liczyć się z jej obecnością w zestawieniu.

Dla przedstawienia stanu segmentu tygodników w 2013 r. niezbędne okazuje się 

przytoczenie również nowszych danych. W pierwszej połowie roku doszło bowiem 

do znaczących zmian w kilku tytułach, w efekcie czego powstały nowe redakcje 

(„W Sieci”, „Do Rzeczy”, „Sieci”), zmieniła się również pozycja czasopism.

Tabela 12. Sprzedaż i nakład tygodników opinii według ZKDP w 2013 r.

Tytuł Średni nakład Średnia sprzedaż
„Gość Niedzielny” 201 191 141 990
„Polityka” 181 190 127 516
„Newsweek Polska” 193 077 126 168
„W Sieci” 198 849 94 393
„Tygodnik Do Rzeczy” 183 500 86 614
„Wprost” 148 506 61 981
„Gazeta Polska” 135 517 55 235
„Przegląd” 54 076 18 567
„Przekrój” 43 151 18 353
„Uważam Rze” 55 221 17 585
„Tygodnik Powszechny” 36 510 17 469

Źródło: opracowanie w łasne na podstawie danych Z K D P  za 2013, zob. www.wirtualnemedia.pl/ '  
a i tykul/ 'uwazam-rze-wprost-i-gazeta-polska-najwiecej-stracily-w-2013-r [dostęp 22.03.2014].

Interesująca okazuje się orientacja wspomnianych pism. Zdecydowana 

większość wykazywała bowiem konserwatywną lub skrajnie konserwatywną linię 

redakcyjną. Odrębny charakter prezentowały tytuły takie jak „Polityka”, „Wprost” 

czy „Newsweek”, które charakteryzował najwyższy poziom czytelnictwa -  chodzi 

zwłaszcza o „Politykę” oraz „Wprost”354.

Tygodnik „Polityka” ukazywał się od 1957 r. W wyniku przemian ustrojowych 

oraz działalności Komisji Likwidacyjnej RSW tytuł przejął zespół pracowniczy. 

Od tego momentu periodyk wydawany był przez Spółdzielnię Wydawniczą „Polityka”. 

Pismo sytuowało się po lewej stronie sceny politycznej i zaliczano je do najbardziej 

opiniotwórczych w kraju. „Politykę” charakteryzowała również współpraca z wieloma 

znanymi nazwiskami.

354 Zob. badanie czytelnictwa PBC za okres styczeń 2013-czerwiec 2013.

http://www.wirtualnemedia.pl/


Tygodnik „Wprost” należał do nielicznych tytułów, które z pism regionalnych 

stały się ogólnokrajowe. Podobną jakość o charakterze strukturalnym dostrzegamy 

również w tygodnikach katolickich, o ile jednak „Gość Niedzielny” czy „Przewodnik 

Katolicki” wydawane były w 2013 r. nadal w miejscowościach, w których powstały,

0 tyle tygodnik „Wprost” przeniósł się do Warszawy.

Wydawany od 1982 r. „Wprost” początkowo redagowany był w Poznaniu

1 kolportowany na terenie wielkopolski. Pismo zawsze posiadało charakter społeczno- 

polityczny, a od 1989 r. funkcjonowało również jak tytuł ogólnokrajowy wydawany 

w regionie. Stan ten zmienił się wraz z rokiem 2000. Redakcja przeniosła się wówczas 

do stolicy, a „Wprost” stracił ostatki spojrzenia na sprawy kraju z dystansu do centrum.

Przedstawiony dotychczas kształt struktury prasy periodycznej wskazuje 

na kilka znaczących prawidłowości związanych zarówno z kwestiami własności, 

jak również wpływu ogólnokrajowych i regionalnych struktur prasowych na jakość 

dyskursu publicznego.

Po pierwsze dominujący w polskiej prasie kapitał zagraniczny opiera się 

na pionowym modelu zarządzania. Te ogólnokrajowe gazety codzienne, które posiadają 

edycje regionalne nie są w stanie zadbać o należytą obsługę dziennikarską całości 

regionów, dla których piszą. Jak pokazuje przywołany przykład „Gazety Opole” 

tematyka danej mutacji potrafi skupić się wyłącznie na mieście wojewódzkim 

(85% wszystkich informacji z regionu dotyczyło Opola)355.

Zdecydowana większość prasy należy do obcego kapitału. Model pionowy, 

zaadaptowany w sposób bezbolesny po okresie PRL, okazuje się sprzyjać rozwojowi 

tych wydawców, którzy funkcjonują na zasadach drapieżnej gry rynkowej. Dostęp 

do informacji o charakterze ogólnym (światowym i ogólnokrajowym) jak najbardziej 

ma miejsce, podejmowany jest jednak z perspektywy administracyjnego centrum kraju. 

Dochodzi do paradoksu: mimo pluralizmu struktur wzrasta deficyt opinii.

355 Badanie własne, „Gazeta Opole”, analiza za maj 2013.



2.4. Media audiowizualne jako element stabilizujący koncentrację

W dotychczasowych rozważaniach autor przedstawił charakterystyczne 

dla segmentu prasy drukowanej zjawiska koncentracji struktur oraz wynikający z tego 

niedostatek w mechanizmach kształtowania opinii publicznej. Drugim po prasie 

periodycznej obszarem, który należy prześledzić w kluczu strukturalnym jest radiofonia

i telewizja.

Media w Polsce funkcjonują w pewnym stopniu podobnie do rozwiązań 

brytyjskich356. Podczas gdy prasa periodyczna w całości znajduje się rękach 

prywatnych, sektor mediów audiowizualnych oparty jest na modelu dualnym. Cechą 

charakterystyczną Polski jest jednak swoisty podział nadawców prywatnych
1<7

na podmioty komercyjne oraz społeczne .

Do czasu przemian ustrojowych sektor audiowizualny znajdował się całkowicie 

pod kontrolą aparatu ówczesnej partii władzy. Zaangażowanie w realizację firontu 

ideologicznego PZPR było szczególnie widoczne w przypadku państwowej telewizji -  

dwa ogólnopolskie kanały państwowe oraz osiem regionalnych, funkcjonowały 

w ramach gospodarki planowanej oraz realizowały w sposób bezpośredni zadania 

propagandowe358. Na tym tle wyrósł negatywny stosunek opozycji demokratycznej 

do tego medium -  w kręgach oponentów systemu utrwaliło się hasło „telewizja kłamie”.

W efekcie działań demokratycznej ekipy rządzącej w latach 1989-1993 

w sektorze audiowizualnym postępował medialny nieład, w czasie którego 

dopuszczalne było funkcjonowanie różnorodnych, nie zawsze legalnych podmiotów 

radia i telewizji359. Sytuacja uległa zmianie w 1993 r. wraz z wejściem w życie 

uchwalonej 29 grudnia 1992 r. ustawy o radiofonii i telewizji. Nastąpiło wówczas 

przejście mediów elektronicznych z modelu państwowego na model publiczny. 

Transformacja systemowa oznaczała przemianę w relacjach pomiędzy mediami

i publicznością -  zmianę od nudnych mediów doby PRL, które wymagały skupienia

356 Zob. M. Kaczmarczyk, The mass media in Poland. Between the mission and the market, Tmava 2012, 
s. 93.
357 W świecie spotykamy się z typem radia społecznego (ang. social radio, social media), które przyjmuje 
głównie charakter niekomercyjnych rozgłośni na małym obszarze, nierzadko też rozgłośni 
środowiskowych. Tymczasem w polskim systemie medialnym status nadawcy społecznego posiada 
również stacja ogólnokrajowa (katolickie Radio Maryja).
358 Zob. T. Mielczarek, Między monopolem..., s. 91.
359 Zob. tamże, s. 65.



na sobie uwagi, po nastawione na przyjemność odbiorcy stacje doby przemian

i stabilizacji360.

W oparciu o ustawę o radiofonii i telewizji przekształcono państwową strukturę 

Polskiego Radia i Telewizji na jedną spółkę telewizyjną (Telewizja Polska SA) 

oraz spółki radia -  jedną ogólnokrajową i siedemnaście regionalnych jednoosobowych 

spółek akcyjnych Skarbu Państwa361. Na czele instytucji umiejscowiono rady 

nadzorcze. Finansowanie omawianych podmiotów oparto na wpływach z abonamentu 

(60% dla telewizji, 40% dla radia) oraz emisji reklam, produkcji materiałów filmowych, 

przygotowywaniu programów sponsorowanych.

W 2013 r. struktura publicznej radiofonii nadal opierała się na wspomnianych 

dwóch grupach rozgłośni362. Polskie Radio SA (PR) nadawało z Warszawy na cały kraj 

cztery programy: Jedynkę, Dwójkę, Trójkę i Czwórkę. Jedynka Polskiego Radia 

to najstarszy z programów publicznej radiofonii. Posiadało uniwersalny profil oparty 

na sporej ilości informacji i dociera do szerokiego grona odbiorców. Dwójka 

przeznaczona dla węższego audytorium, posiadała profil kulturalno-edukacyjny 

(transmituje koncerty muzyki klasycznej i jazzowej, nadaje audycje poświęcone 

literaturze). Wyraźnie muzyczny charakter posiadała Trójka, która dostarczała również 

informacji i rozrywki. Natomiast Czwórka nadawała dla młodzieży. Oprócz tego 

dla słuchaczy z zagranicy emitowany był program Radio Polonia.

Polskie radio posiadało również 17 rozgłośni regionalnych, niezależnych 

od struktur warszawskich363, funkcjonujących w formie jednoosobowych spółek Skarbu 

Państwa: Radio Białystok, Radio Gdańsk, Radio Katowice, Radio Kielce, Radio 

Koszalin, Radio Kraków, Radio Lublin, Radio Łódź, Radio Merkury (województwo 

wielkopolskie), Radio Opole, Radio Olsztyn, Radio Pomorza i Kujaw, Radio dla Ciebie 

(województwo mazowieckie), Radio Rzeszów, Radio Szczecin, Radio Wrocław i Radio 

Zachód (województwo lubuskie).

W lipcu 2001 r. wspomniane rozgłośnie powołały do życia Audytorium 17 czyli 

spółkę córkę regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, nastawioną na współpracę 

między redakcjami -  np. wymianę materiałów radiowych -  oraz prowadzenie

360 Zob. M. Lisowska-Magdziarz, Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie 
paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków 2008, 
s. 38-39.
361 Zob. S. Jędrzejewski, Radio w Polsce, w: Media i dziennikarstwo..., s. 51.
362 Stan na 31.12.2013.
363 Zob. Z. Bajka, Rynek mediów w Polsce, w: Dziennikarstwo i świat mediów, wyd. IV, red. Z. Bauer, 
E. Chudziński, Kraków 2008, s. 201.



wspólnych kampanii reklamowych. Stacje utrzymywane są głównie z abonamentu, 

sięgającego 85% rocznego budżetu (wpływy z reklam to zaledwie 15%364).

Rozgłośnie Polskiego Radia stanowią zatem podstawowe źródło informacji

o sprawach lokalnych dla znaczącej części audytorium365. Natomiast ich struktura 

posiada relatywnie trwały charakter, przy czym cechą wysuwającą się na pierwszy plan 

jest autonomia każdej ze stacji.

Analiza udziału w czasie słuchania programów radiowych w poszczególnych 

regionach medialnych wskazuje, że rozgłośnie regionalne Polskiego Radia 

są najczęściej słuchaną stacją regionalną w 46,6% wszystkich regionów medialnych. 

W 20% regionów są drugą najczęściej słuchaną stacją regionalną, w kolejnych 

20% trzecią. Równocześnie w ogólnym rankingu słuchalności, uwzględniającym 

wszystkie stacja dostępne w danym regionie medialnym w 26,6% rozgłośnie Polskiego 

Radia uzyskują drugą lub trzecią pozycję słuchalności.

Tabela 13. Zasięg słuchalności rozgłośni regionalnych Polskiego Radia w 2013 r.

Nazwa
Pozycja w ogólnym 

rankingu słuchalności 
w regionie medialnym

Pozycja w rankingu słuchalności 
stacji regionalnych i lokalnych 

w regionie medialnym
Słuchalność w %

Polskie Radio Kielce 2 1 19,7%
Polskie Radio Opole 3 1 12,2%
Polskie Radio Olsztyn 3 1 10,8%
Polskie Radio Białystok 3 1 8,9%
Polskie Radio Rzeszów 4 1 7,1%
Polskie Radio Zachód 5 1 7,0%
Polskie Radio Gdańsk 6 2 5,6%
Polskie Radio PIK 5 1 4,3%
Polskie Radio Lublin 7 3 4,2%
Polskie Radio Katowice 6 2 4,2%
Polskie Radio Wrocław 7 3 4,1%
Radio Kraków 6 2 3,8%
Polskie Radio Merkury 7 3 3,8%
Polskie Radio Łódź 19 11 1,3%
Polskie Radio -  RDC 25 13 0,7%

Źródło: Departam ent Monitoringu K RRiT, udział w  czasie słuchania i wielość audytorium programów 
radiowych w podziale na w ojewództwa, w rzes ień-grudz ień  2013, oprać. M. Trochimczuk, W arszawa 
2014.

Zauważalna jest jednak prawidłowość, że im większy wybór stacji radiowych 

w regionie medialnym, tym słabsza słuchalność rozgłośni regionalnych Polskiego 

Radia. Najbardziej dobitnie wskazują na to wyniki słuchalności stacji w regionach

364 Zob. tamże, s. 202.
365 Zob. M. Gierula, Radio na Śląsku -  wolny rynek czy monopol, w: Radio i telewizja, Informacja, 
kultura, polityka, red. W. Dudek, Katowice 2000, s. 106.



warszawskim i łódzkim. Swoisty wyłom stanowi w tym zakresie jednak Polskie Radio 

Katowice, które chociaż funkcjonuje w warunkach wysokiej konkurencji, posiada drugą 

po lokalnej rozgłośni komercyjnej Radio Bielsko słuchalność rzędu 4,2%.

Odmiennie kształtuje się struktura Publicznej Telewizji (TVP SA), 

która od początku lat dziewięćdziesiątych poddawana jest nieustannym zmianom 

organizacyjnym. W 2013 r. centrum TVP stanowiły redakcje przynależne do dwóch 

ogólnokrajowych kanałów TVP 1 i TVP 2, emitujące swój program z siedziby 

na ul. Woronicza w Warszawie. Z tego samego miejsca nadawane były również kanały: 

dla zagranicy TVP Polonia, TVP INFO oraz kanały tematyczne TVP Kultura 

czy TVP Historia. Poza Warszawą TVP posiadało podległe jej oddziały terenowe 

w Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Katowicach, 

Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, 

Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.

Do października 2007 r. oddziały terenowe TVP nadawały program rozłączny 

oraz program wspólny pod szyldem TVP 3 Regionalna366. W następstwie zmian 

organizacyjnych w latach 2007-2013 w* miejsce regionalna Trójki pojawił się kanał 

informacyjny TVP INFO. Kanał koncentrował się na nadawaniu informacji z kraju

i zagranicy, w nieznacznej części poświęcając ramówkę na program emitowany 

z oddziałów -  pasma lokalne emitowały w godz. 17.00-20.00. We wrześniu 2013 r. 

TVP INFO zyskało w pełni informacyjny format, natomiast pasmo rozdzielne zostało 

przeniesione do nowego kanału TVP Regionalna. W praktyce pasmo rozdzielne wzrosło 

z dwóch do pięciu godzin367, a resztę czasu antenowego przeznaczono na produkcje 

wszystkich 16 oddziałów terenowych. Zmiany w formule TVP Regionalnej, chociaż 

wyraźnie pozytywne, wpisują się jednak w ogólną praktykę decyzyjności centrali 

oraz braku zrozumienia faktu, że utrzymywane w ramach jednego budżetu ośrodki 

terenowe stanowią odmienną jakość medialną.

Stacje regionalne w znaczącym stopniu przygotowywały materiały 

wykorzystywane przez kanały ogólnokrajowe -  zwłaszcza w tym obszarze działalności 

TVP widoczna była jej pionowa struktura, nacechowana brakiem autonomii regionów 

w stosunku do centrali. Po pierwsze oddziały terenowe były całkowicie uzależnione 

od centrali w Warszawie. Decyzje o zmniejszaniu lub zwiększaniu udziału pasm

366 Więcej na temat telewizji publicznej w regionach przed 2007 r. zob. R. Kowalczyk, Media lokalne 
w Polsce, t. 3, Poznań 2008, s. 21-31.
367 http://www.tvp.pl/katowice/polecamy/tvp-katowice-w-nowej-odslonie/12223847.

http://www.tvp.pl/katowice/polecamy/tvp-katowice-w-nowej-odslonie/12223847


własnych, działania o charakterze optymalizacyjnym, polityka kadrowa 

oraz finansowanie poszczególnych oddziałów w całości przynależy do władz 

na Woronicza. Zatem w odróżnieniu od Polskiego Radia miał miejsce brak autonomii 

regionalnych ośrodków telewizji. Jak zauważał K. Jakubowicz wspomniana sytuacja 

w konstrukcji mediów publicznych posiada charakter dylematu ustrojowego, 

który nadal wymaga rozstrzygnięcia368.

Rzeczywistość mediów elektronicznych w Polsce pokazuje, że nowe podziały 

administracyjne oraz przemiany o charakterze ustrojowym nie były w stanie znacząco 

zmodyfikować podziałów przestrzennych wykształconych przez media regionalne369. 

Wokół terenowych ośrodków telewizji, regionalnych ośrodków Polskiego Radia 

oraz znaczących tytułów regionalnej prasy ukształtowały się centra informacji 

określonych regionów. M. Jachimowski wyodrębnia 17 takich regionów w oparciu 

o czynniki społeczne i technologiczne, precyzując przy tym, że tworzą one „określone 

układy przestrzenne, pozwalające na uogólnienie występowania danych 

cech właściwych dla określonej przestrzeni”370. W koncepcji zaproponowanej 

przez Jachimowskiego, terenowe ośrodki TVP przyjmują niebagatelne znaczenie 

w zapewnieniu społecznego obiegu informacji w regionach, są bowiem „mediami
■ * * 371konstytuującymi region” .

Z perspektywy centralnego postrzegania telewizja regionalna stanowi wyraz 

obecności nadawcy publicznego w świadomości ogólnokrajowej zbiorowości 

odbiorców. Równocześnie jest miejscem do wymiany informacji między regionami -  

ma bowiem miejsce emisja produkcji poszczególnych ośrodków w paśmie wspólnym. 

Tymczasem spojrzenie na kwestię telewizji regionalnej z perspektywy oddolnej 

wskazuje, że dostarczany przez nią w zaledwie kilku godzinach program własny 

stanowi element stabilizujący pewną regionalną przestrzeń wymiany informacji. Media 

te, jako skierowane do regionalnych zbiorowości, koncentrują się na zapewnieniu 

zróżnicowanej informacji z obsługiwanego przez dziennikarzy regionu.

Spojrzenie na publiczne radio i telewizję rodzi pytanie: jaki był powód, 

dla którego koncentracja miała o wiele bardziej znaczący wpływ na strukturę publicznej

368 Zob. K. Jakubowicz, Media publiczne..., s. 231-232.
369 Zob. M. Jachimowski, Regiony medialne w Polsce a nowy podział administracyjny kraju, w: Polskie 
media u progu XXI wieku, red. J. Adamowski, M. Jabłonowski, Warszawa 2001, s. 29-31; tenże, Regiony 
periodycznej komunikacji medialnej, w: Dziennikarstwo i świat mediów, wyd. IV..., s. 221-223.
370 M. Jachimowski, Regiony..., s. 61.
371 Zob M. Jachimowski, Regiony..., s. 75-76, 294—295.



telewizji niż publicznego radia? Odpowiedzi warto doszukiwać się w obawie o stan 

finansów rozdrobnionej telewizji . Nie bez znaczenia pozostawało również zjawisko 

polityzacji telewizji, widoczne zwłaszcza przy okazji kolejnych wyborów373.

Po 1989 r. zmiany o charakterze politycznym wytyczyły na nowo charakter 

struktury radia i telewizji. W Polsce pojawili się również nadawcy prywatni. 

Już w styczniu 1990 r. przy wsparciu francuskiego Radia FUN w Krakowie rozpoczęła 

nadawanie jedna z pierwszych komercyjnych stacji radiowych -  Radio Małopolska Fun 

(następnie przemianowane na RMF FM). W czerwcu tego roku w Warszawie zaczęło 

emisję na obszar Mazowsza i województwa Łódzkiego Radio S, wywodzące się 

z opozycyjnej stacji podziemia (potem Radio ESKA374), a we wrześniu Radio Gazeta 

(potem Radio ZET).

W latach 1990-1992 trwał żywiołowy okres powstawania stacji radiowych, 

motywowany chęcią sukcesu komercyjnego (głównie prywatnych przedsiębiorców) 

lub potrzebą stałej obecności w środkach przekazu (instytucje religijne, w tym 

zwłaszcza diecezje Kościoła rzymskokatolickiego). W tym czasie radio obecnie 

funkcjonujące pod nazwą RMF FM, zaczęło dyktować trendy rozwoju całej 

komercyjnej radiofonii w kraju375. Istotny rozwój lokalnych mediów elektronicznych 

przypadł jednak dopiero na rok 1993, w związku z uchwaleniem 29 grudnia 1992 r. 

ustawy o radiofonii i telewizji .

W wyniku realizacji zapisów ustawy w 1994 r. KRRiT podjęła większość 

decyzji koncesyjnych. Częstotliwości na nadawanie na terenie całego kraju otrzymały 

RMF FM, Radio ZET oraz katolickie Radio Maryja, koncesje na nadawanie

o charakterze ponadregionalnym udzielono 2 sieciom, a na program lokalny 

156 stacjom377. Ostatecznie proces demonopolizacji radia, przebiegający między 

październikiem 1993 r. a lutym 1998 r., zakończył się udzieleniem przez KRRiT
i  *ro

194 koncesj i radiowychJ' °.

372 Zob. K. Jakubowicz, Media publiczne..., s. 232.
373 Zob. M. Głowacki, Political Pressure on Public Television in Poland. The Case o f the National 
Broadcasting Council, w: Comparing Media Systems in Central Europe. Between Commercialization and 
Politicization, red. B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki, Wrocław 2008, s. 121.
374 Więcej na temat chronologii radiofonii po okresie PRL zob. J. Myśliński, Kalendarium..., s 135-160.
375 Zob. J. Bielczyński, Rozwój radia w Polsce w latach 1989-2009, w: Radio i gazety. Transformacja 
polskich mediów regionalnych w 1989 roku, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, 
J. Marszałek-Kawa, Toruń 2010, s. 22.
376 Zob. M. Gierula, Prasa lokalna..., s. 196.
377 Zob. Z. Bajka, rynek mediów w Polsce, w: Dziennikarstwo i świat mediów, wyd. III, red. Z. Bauer, 
E. Kraków 2000, s. 96.
378 Zob. tamże, s. 24.



Pojawienie się w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych trzech 

komercyjnych stacji o charakterze ogólnokrajowym było swoistym ewenementem 

w skali europejskiej. Stanisław Jędrzejewski pisze, że w innych krajach kontynentu 

konkurencja dotyczyła wyłącznie stacji komercyjnych na poziomie lokalnym 

lub regionalnym, tymczasem w Polsce pojawiała się również na szczeblu 

ogólnokrajowym374.

Marian Gierula analizując postępujące przemiany radia dostrzega, że ówczesny 

krajobraz tego medium w skali ogólnopolskiej przybrał następującą formę:

■ w centrach regionalnych wraz z Warszawą skupiało się 38,8% rozgłośni radiowych,

■ w miastach wojewódzkich, które uzyskały ten status po roku 1975, znajdowało się 

33% rozgłośni,

■ w mniejszych ośrodkach zlokalizowanych było mniej niż 30% (28,7%) stacji 

radiowych, dotyczyło to w znaczącej mierze rozgłośni katolickich,

■ rozmieszczenie regionalno-lokalnych oddziałów 2 ogólnopolskich komercyjnych 

sieci radiowych wzmacniało jeszcze bardziej (do 49,1%) znaczenie centrów 

regionalnych,

■ zurbanizowanie i potencjał ekonomiczny poszczególnych obszarów kraju miały 

istotny wpływ na decyzje o zakładaniu stacji radiowych, stąd też dominacja Śląska, 

Wielkopolski oraz Warszawy i Krakowa380.

W toku kolejnych przemian prasa lokalna, dotychczas pełniąca rolę preferowanego 

źródła informacji, zyskała sporą konkurencję w postaci lokalnej radiofonii381, 

której dodatkowym atutem była odpowiednia muzyka382.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych pozycja RMF RM oraz Radia ZET 

jeszcze bardziej wzrosła. Biorąc pod uwagę, że stacje od początku skoncentrowane były 

przede wszystkim na zysku, kluczowe okazały się posunięcia związane z rywalizacją

o wpływy z reklamy. Rozrost struktur stacji nastawiony był zatem na zapewnienie 

jak największej wydajności w sferze sprzedaży czasu antenowego, a nie rozszerzenie 

dostępu do informacji. Stan ten wzbudził procesy koncentracji wśród mniejszych

379 Zob. S. Jędrzejewski, Radio w Polsce w pięć lat po zniesieniu monopolu państwa, w: Transformacja 
radia w Polsce i na świecie, red. J. Kantyka, M. Jachimowski, Katowice 1996, s. 73.
380 M. Gierula, Prasa lokalna..., s. 197; ponadto zob. tenże, Kształtowanie się lokalno-regionalnego 
rynku radiowego w województwach śląskich w okresie transformacji na tle zjawisk ogólnopolskich, 
w: Transformacja radia..., s. 250-252.
381 Zob. B. Grzonka, Radio jako źródło informacji, w: Transformacja radia..., s. 233.
382 Zob. M. Jachimowski, Oczekiwania społeczne odbiorców, w: Transformacja radia..., s. 263.



rozgłośni, które przegrywając walkę o reklamodawców na niewielkich rynkach 

lokalnych podejmowały:

■ związki własności (np. posiadanie udziałów w firmach, które otrzymały koncesję),

■ współpracę programową (kilku nadawców korzysta z tej samej audycji),

■ współpracę reklamową (wspólna sprzedaż czasu antenowego)383 .

Proces budowania sieci powiązań między różnorodnymi podmiotami sektora radiowego 

inspirowany był zatem czynnikami o charakterze ekonomicznym, a nie potrzebą 

zapewnienia lepszego dostępu do informacji na każdym szczeblu struktury medialnej. 

W poszczególnych regionach medialnych zaistniał podział na stacje sieciowe oraz stacje 

pozasieciowe, pozbawione związków z kapitałem lub programem innych podmiotów 

tego typu384.

Gdy w 2001 r. KRRiT zakazała RMF FM rozszczepiania programu, w związku 

z tym pozbawiła też stację możliwości emisji reklam do lokalnego audytorium, 

poprawiła się sytuacja ekonomiczna rozgłośni funkcjonujących w sieciach ESKI 

oraz Agory. Stacje sieciowe zaczęły sprzedawać lokalne, jak też ogólnokrajowe 

kampanie reklamowe. Nie wpłynęło to jednak na sytuację stacji pozasieciowych. 

W 2006 r. radiofonia lokalna w Polsce opierała się na 205 nadawcach, spośród których 

aż 158 funkcjonowało w jakiejś strukturze sieciowej385. W latach 2000-2008 liczba 

lokalnych stacji radiowych sukcesywnie jednak malała ze 110 do 40386.

Struktura ogólnopolskich stacji komercyjnych nie uległa zmianie, w 2013 r. 

tworzyły ją trzy podmioty: RMF FM (emitowane z Krakowa), Radio ZET 

(z Warszawy) oraz Radio Maryja (rozgłośnia katolicka z Torunia), których łączny
i  o*7

udział słuchalności w skali kraju wynosił 40,8%JO , a ich zasięg dzienny 50,6% całej 

populacji odbiorców radia388. Gdy dodamy do tego stacje publiczne okaże się, 

że słuchalność radia ogólnokrajowego wynosiła aż 59,7% i obejmowała 54,1% 

wszystkich odbiorców.

383 J. Beliczyński, Rozwój..., s. 27-28.
384 Zob. R. Kowalczyk, Radio lokalne w Polsce, Poznań 2007, s. 142.
385 Zob. tamże, s. 148.
386 Zob. J. Beliczyński, Rozwój..., s. 29.
387 Zob. Departament Monitoringu KRRiT, Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych 
w III kwartale 2013 r., oprać. M. Trochimczuk, Warszawa 2013, s. 3.
388 Zob. tamże.



Tabela 14. Zasięg i słuchalność programów radiowych w III kwartale 2013.

Nazwa Zasięg dzienny w % Słuchalność w %
Wszystkie 73,4 100%
Ogólnopolskie 54,1 59,7%

RMF FM 28,9 24,6%
Radio ZET 18,8 14,3%
Program 1 PR 11,9 11,2%
Program 3 PR 7,2 6,9%
Radio Maryja 2,9 1,9%
Program 2 PR 0,9 0,4%
Program 4 PR 0,6 0,4%

Ponadregionalne 5,2 3,7%
ESKA ROCK 2,0 1,4%
TOK FM 1,6 1,0%
RMF Classic 1,2 0,8%
Chilli ZET 0,6 0,3%
Radio PIN 0,2 0,1%

Publiczne rozgłośnie regionalne 7,7 5,5%
Programy miejskie radia publicznego 0,5 0,5%
Koncesjonowane programy lokalne 31,8 30,7%

ESKA 11,1 7,7%
RMF MAXXX 4,9 2,8%
Złote Przeboje 4,7 3,7%
PLUS 4,6 4,9%
WAWA 1,3 1,0%
ZET Gold 1,0 0,9%
Antyradio 0,8 0,5%
ROXY 0,5 0,3%
Pozostałe lokalne 10,6 9,0%

Źródło: Departament M onitoringu K RRiT, U dział w tyn ku  i w ielkość audytorium  p rogram ów  radiow ych  
ii’ III kw artale 2013 r., oprać. M. Trochim czuk, W arszawa 2013, s. 3.

Tak wysoki procent stacji ogólnopolskich w strukturze słuchalności wskazuje 

na skoncentrowany charakter radiofonii. Co prawda, w grupie tej przewaga liczebna 

stacji warszawskich nie idzie w parze z słuchalnością -  ogólnokrajowe stacje emitujące 

z Warszawy uzyskały słuchalność 33,2%, a wiec nieznacznie wyższą niż stacje, których 

redakcje mieszczą się poza Warszawą (26,5%). Spojrzenie na słuchalność stacji 

ogólnokrajowych pod kontem struktury własności, którą reprezentują wskazało jednak 

na miażdżącą przewagę nadawców z siedzibą w stolicy (57,8%) nad nadawcami 

z innych miast (1,9%).

Kolejna pod względem zasięgu i słuchalności grupa stacji, czyli 

koncesjonowane programy lokalne (uzyskujące zasięg dziennym na poziomie 31,8%

i słuchalność rzędu 30,7%), w większości składała się ze stacji sieciowych (Antyradio, 

Planeta, Radio Plus, ESKA, WAWA, ROXY, Złote Przeboje, RMF MAXXX ), które 

posiadały łącznie zasięg dzienny rzędu 21,7% oraz z rozgłośni niezrzeszonych



(9% dziennego zasięgu). Zdecydowanie słabszy odbiór uzyskiwały za to stacje 

ponadregionalne czyli Tok FM, ESICA ROCK, RMF Classic, Chilli ZET, Radio PIN
Л O Q

(5,2% zasięgu dziennego i 3,7% słuchalności) .

Początki telewizji komercyjnej w Polsce, sięgające pierwszej połowy 

lat dziewięćdziesiątych, upłynęły pod znakiem pirackich projektów pokroju powstałej 

w 1993 r. Polonii l 390, a następnie niezbyt udanych propozycji programowych Polsatu, 

stacji Zygmunta Solorza-Żaka, któremu przyznano koncesję na nadawanie satelitarne 

5 października 1993 r391. Z biegiem lat można było mówić już o niekwestionowanym 

sukcesie stacji -  jesienią 1997 r. oglądalność Polsatu okazała się wyższa niż TVP 1. 

Stacja była bodaj pierwszą komercyjną telewizją w Polsce, która całkowicie porzuciła 

rolę edukacyjną i kulturotwórczą, w całości nastawiając się na cele biznesowe. Była 

również pierwszą telewizją, która zainwestowała w technologię HD (nowoczesne wozy 

transmisyjne), a od 2007 r. emitowała też pierwszy kanał tematyczny (Polsat 

Sport HD)392. Natomiast w 2013 r. stacja funkcjonowała w ramach platformy Cyfrowy 

Polsat SA393.

Znacząco rozwijała się telewizja TVN, która uzyskała koncesję na nadawanie 

dopiero w październiku 1996 r. Stacja stanowiła własność dwóch spółek. 

W zdecydowanej większości należała do spółki ITI Mariusza Waltera, Bruno 

Valsangiacomo i Jana Wejcherta (67%) w mniejszym stopniu do amerykańskiej Central 

European Media Enterprises (33%). Kolejne lata przyniosły przekształcenia 

w strukturze własności TVN oraz wzrost jej popularności. Telewizja rozszerzyła 

działalność o kilka kanałów tematycznych, w tym powstały w 2001 r. pierwszy 

w Polsce kanał informacyjny TVN 24.

W 2013 r. Grupa TVN była największym nadawcą koncesjonowanym w Polsce 

z ofertą 15 kanałów telewizyjnych. Od 30 listopada 2012 r. razem z nowopowstałą 

platformą cyfrową nc+ stała się wspólną własnością Grupy ITI oraz Grupy Canal+. 

Warto dodać, że sam holding medialno-rozrywkowy ITI posiadał sieć kin Multikino, 

spółkę dystrybuującą filmy do kin ITI Cinema, klub sportowy Legia Warszawa, portale

31,4 Zob. tamże.
390 Na temat historii stacji zob. T. Mielczarek, Monopol..., s. 320-322.
391 Przed rozpoczęciem nadawania z terytorium Rzeczpospolitej Polsat emitował sygnał z Holandii.
392 Zob. M. Strzembosz, Demokratyczna transformacja mediów w Polsce. Rozwój mediów prywatnych 
w zderzeniu z  publiczną telewizją i radiem, w: Własność mediów. Pluralizm Informacyjny. Wolność 
słowa, red. D. Bychawska-Siniarska, Warszawa 2011, s. 36.
393 Początki Cyfrowego Polsatu sięgają 1999 r., jednak platforma stała się właścicielem 100% akcji 
Polsatu dopiero w listopadzie 2010 r.



internetowe (np. Zumi czy pakiet mniejszościowy Onetu). Ponadto od końca listopada 

2012 r. struktura w całości opierała się na kapitale zagranicznym, o ile bowiem 

ITI powstawało w oparciu o kapitał spoza Polski, Polacy jednak zachowywali w nim 

większościowe udziały, o tyle Canal+ był zagranicznym koncernem ze znaczącym 

udziałem globalnej spółki Vivendi obecnej m.in. w Brazylii, Francji, USA.

Tabela 15. Podział segmentu telewizyjnego w II kwartale 2013.

Nazwa Udział w segmencie telewizyjnym w %
TVN 13,2%
TVP 1 12,9%
Polsat 12,1%
TVP2 9,9%
TVN7 3,7%
TVN 24 3,2%
TV 4 3,1%
TVP INFO 3,1%
TV PLUS 3,0%
Polsat 2 1,8%
TTV 1,0%
TVP Seriale 1,0%
Polsat News 1,0%
Pozostałe 30,8%

Źródło: Departam ent Monitoringu K RRiT, R ynek te lew izyjny  w II kw artale 2013  r .  Warszawa 2013, s. 5.

Monitoring KRRiT z 2013 r. wskazuje, że programy tzw. wielkiej czwórki 

tj. kolejno TVN, TVP1, Polsat, TVP2 uzyskiwały 58,5% udziału w całym rynku 

telewizyjnym394. Gdy spojrzymy na dane z perspektywy udziału poszczególnych spółek 

medialnych okazuje się, że stopień koncentracji telewizji był nieporównywany 

z żadnym innym segmentem mediów. Do sektora publicznego przynależało 29,5 %395 

sektora telewizyjnego. Grupa TVN uzyskiwała 23,8%, a kanały Polsatu 19,9%. 

Trzy podmioty współtworzące główne struktury telewizji w Polsce posiadały zatem 

73,2% udziałów w telewizji, a wszystkie te struktury zarządzane były w Warszawie.

Spojrzenie na struktury telewizji poza stolicą wskazuje na funkcjonowanie 

nielicznych programów o zasięgu ogólnokrajowym lub regionalnym oraz regularnie 

malejącą liczbę kanałów lokalnych. Wykształcony w połowie lat dziewięćdziesiątych 

segment lokalnych telewizji, od końca 1999 r. przechodził okres stagnacji i zaniku396.

394 Obliczenia własne na podstawie: Departament Monitoringu KRRiT, Rynek telewizyjny w II kwartale 
2013 r., Warszawa 2013.
395 Obliczenia własne na podstawie: Departament Monitoringu KRRiT, Rynek..., s. 6-11.
396 Z. Kosiorowski, Regres elektronicznych mediów lokalnych w Polsce, „Zeszyty Prasoznawcze” 2010 
nr 3-4, s. 110.



2.5. Udział nowych mediów w koncentracji systemu medialnego

Jak wskazano, segment prasowy oraz audiowizualny charakteryzuje wysoki 

stopnień koncentracji -  kilkanaście podmiotów ulokowanych głównie w Warszawie. 

Przedstawiony do tej pory obraz systemu medialnego okazuje się jednak niepełny. 

Wyraźnie brakuje w nim elementu najbardziej charakterystycznego dla tzw. rewolucji 

cyfrowej. Wraz z typowymi środkami komunikowania masowego funkcjonują środki

0 charakterze odmasowionym i to one właśnie wpływają na proces, który Andrzej 

Adamski określa mianem rekonfiguracji przestrzeni medialnej397.

Tradycyjne środki przekazu stają obecnie przed dylematem funkcjonowania 

w przestrzeni, która niezwykle szybko ewoluuje, ponadto propaguje interaktywność, 

fragmentaryzację, cyfryzację, konwergencję czy tabletyzację. Pojawia sie przy tym seria 

problemów dookreślających miejsce tych mediów do niedawna określanych jako nowe 

media lub też „nowe nowe media”398 w strukturze skoncentrowanego systemu 

medialnego.

Spośród omawianych form - komunikowania największą role posiada 

bezsprzecznie internet, który chociaż odbiega od mediów tradycyjnych 

interaktywnością i brakiem granic przestrzennych, w sporej części zachowuje wspólne 

im cechy, np. aktualną informację. Czy internet jest zatem medium masowym, 

w rozumieniu masowości jako potencjalnego dotarcia do licznych odbiorców? 

W świetle raportu Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków 

komputery znajdują się w 70% gospodarstw domowych, a 66,9% gospodarstw posiada 

dostęp do sieci399. Zatem znacząca grupa populacji nadal pozbawiona jest możliwości 

użytkowania intemetu.

Jak zauważa Magdalena Szpunar brak dostępu do środowiska sieciowego 

teoretycznie łatwo wyeliminować za pomocą różnorodnych programów, dotacji

1 subwencji dla osób wykluczonych. W praktyce deficyt kompetencji cyfrowych wiąże 

się z brakiem potrzeby użytkowania medium, co rodzi samowykluczenie400.

397 Zob. A. Adamski, Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji 
na rekonfigurację komunikacji społecznej, Warszawa 2012, s. 22.
398 P. Levinson, Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka, Kraków 2010, s. 11.
399 Zob. D. Batorski, Polacy wobec technologii cyfrowych -  uwarunkowania dostępności i sposobów 
korzystania, w: Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków -  Raport Warszawa 2013, 
s. 328.
400 Zob. M. Szpunar, Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych 
a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Warszawa 2012, s. 52.



Początkowo internet charakteryzował się wysoką elitarnością, sprowadzoną 

do wąskiego grona użytkujących go hobbystów401. W momencie, w którym zaczął 

trafiać pod strzechy, potraktowano go synonimicznie z przestrzenią wolności. 

Tworzenie sieci nie koncentrowało się na generowaniu zysków ale na poszerzeniu 

liczby użytkowników402. Tymczasem w obecnej fazie rozwoju sieci stanowi 

ona niezwykle rozbudowane alternatywne środowisko realnego handlu.

Poza samym aspektem komercyjnym internet postrzegany jest także 

w kategoriach medium informacyjnego. Rozpatrując go w perspektywie systemu 

medialnego należy zatem odpowiedzieć na pytanie: Jaka jest relacja instytucji 

medialnych w sieci do ogólnej struktury systemu medialnego? Chodzi zatem

o przedstawienie struktury najważniejszych podmiotów informacji sieciowej 

oraz ich miejsca w skoncentrowanej strukturze mediów w Polsce.

Rozpatrując internet w kategoriach medium informacyjnego, autor przywołuje 

na myśl przede wszystkim serwisy informacyjne. Bogactwo sieci dostarcza ich 

różnorodne formy, od tych podejmujących informacje światowe i krajowe po regularnie 

publikujące wiadomości lokalne lub sublokalne. W Polsce kluczowe pod tym względem 

okazały się cztery serwisy o największej popularności wśród użytkowników: Onet 

69,8%, Wirtualna Polska 63,1%, Gazeta 58%, a także Interia 57,6%403.

Z perspektywy struktury w zdecydowanej większości stanowią przedłużenie 

działalności największych koncernów, obecnych w innych sektorach mediów. Serwis 

informacyjny Onet wydawany jest przez Grupę Onet SA, która do października 2012 r. 

należała w całości do Grupy TVN. Obecnie 75% kapitału spółki należy do niemiecko- 

szwajcarskiego koncernu Ringier Axel Springer Media, a 25% pozostaje w ręku Grupy 

TVN404. Druga w statystykach Wirtualna Polska należała do 23 października 2013 r. 

do Koncernu Telekomunikacja Polska SA, właściciela sieć telefonii komórkowej 

Orange. Spółkę zakupiła Grupa o2, która uzyskała na ten cel 383 min złotych 

od funduszu Innova Capital405. Nowopowstała struktura pod nazwą Grupa Wirtualna 

Polska okazuje się największym podmiotem serwisów internetowych w Polsce. Serwis

401 Zob. M. Castels, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, K. Pawlus, J. Stawiński, S. Szymański, 
Warszawa 2007, s. 361.
402 Zob. A. Briggs, P. Burkę, Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu, tłum. J. Jedliński, 
Warszawa 2010, s. 354.
403 Dane za: Megapanel PBI/Gemius, maj 2013, grupa: 7+.
404 Zob. ofirmie.onet.pl/ogolne [dostęp 02.12.2013].
405 Zob. www.wirtualnemedia.pl/artykul/grupa-wp-zaczyna-od-przegladu-serwisow-i-zwolnien-chcemy- 
premii-za-bycie-liderem [dostęp 02.12.2013].

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/grupa-wp-zaczyna-od-przegladu-serwisow-i-zwolnien-chcemy-


Gazeta, należący do Agory pojawił się w latach dziewięćdziesiątych i funkcjonował 

jako strona „Gazety Wyborczej”. Od 2001 r. przybrał formę wielkiego serwisu 

informacyjnego. Natomiast czwarta w rankingu Interia należy do wydawnictwa Bauer. 

Przez wiele lat serwis kojarzony był z siecią radiową RMF FM. W 2008 r. 

obie struktury znalazły się jednak w posiadaniu wydawnictwa z Niemiec.

Poza czterema największymi serwisami nieco ponad 50% polskich internautów 

koncentruje swoją uwagę na zaledwie ośmiu adresach internetowych406. Przeczy 

to popularnemu poglądowi, że sieć sprzyja decentralizacji oraz pluralizmowi opinii. 

Przypadek nie jest bynajmniej typowy tylko dla Polski. Jak podkreśla Lincoln Dahlberg 

użytkownicy sieci na całym świecie, będąc online, skupiają swoją uwagę 

na największych portalach korporacyjnych oraz witrynach mediów komercyjnych. 

Tym samym marginalizują niekomercyjne źródła informacji407.

Tabela 16. W itryny uzyskujące zasięg miesięczny o wartości przekraczającej 50% 
użytkowników sieci w maju 2013.

LP Nazwa Użytkownicy Zasięg wśród internautów (%)
1. Grupa Google 18 143 687 88,62
2. Grupa Allegro -  GG 16 326 467 79,75
3. Facebook.com 14 768 914 72,14
4. Grupa Onet.pl 14 299 919 69,85
5. Youtube.com 14 161 072 69,17
6. Grupa Wirtualna Polska -  Orange 12 919 972 63,11
7. Grupa Gazeta.pl 11 879 094 58,02
8. Grupa lnteria.pl 11 797 741 57,63

Źródło: opracowanie własne na podstawie Megapanel PBI/Gemius, maj 2013, grupa: 7+.

Ychai Benkler postrzega tę sytuację jako racjonalny wybór. W natłoku 

informacji o różnej, nierzadko trudnej do określenia proweniencji, użytkownik 

koncentruje się na kilu sprawdzonych i odpowiadających mu źródłach401*. 

Każdy z uczestników środowiska sieciowego „wydeptuje” zatem ślady swojej 

obecności w intemecie w obrębie zaledwie kilku, kilkunastu witryn -  w Polsce 

potwierdzają to dane Megapanelu Gemiusa.

406 Zob. tamże.
407 Zob. L. Dahlberg, The Corporate Colonization o f Online Attention and the Marginalization o f  Critical 
Communication ? „Journal o f Communication Inquiry” 29 (2005), s. 160-161.
408 Zob. Y. Benkler, Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, 
tłum. R. Próchniak, Warszawa 2008, s. 254.



Typowa dla intemetu interaktywność409 powodowała zmieszanie ról 

producentów i konsumentów -  konsumenci zyskali role wreaderów  (od ang. writer -  

piszący, reader -  czytający)410, czyli swoistych producentów treści, którzy uzyskują 

dzięki sieci łatwość w szerokim przekazie alternatywnych punktów widzenia411. 

Rozwijające sie dzięki temu tzw. dziennikarstwo obywatelskie w założeniach miało 

stanowić pewną alternatywę dla mediów należących do wielkich koncernów. 

W polskich realiach okazało się to jednak iluzją412. Największe z portali dziennikarstwa 

obywatelskiego funkcjonują bowiem w ramach struktur dużych podmiotów medialnych, 

które de facto sprawują pełną kontrolę nad ich zawartością. Wiadomości24 oraz serwisy 

pojawiające się pod marką MM (Moje Miasto) są własnością wydawnictwa 

Polskapresse, a Alert24 należy do Agory.

Chociaż internet stanowi typ środowiska, w którym komunikowanie wykazuje 

zupełnie nowe cechy i wywołuje nowe zjawiska413, reprodukuje on schematy typowe 

dla komunikowania masowego414. W odniesieniu do struktur medialnych 

owa reprodukcja sprowadza się do przedłużenia logiki koncentracji wyraźnie widocznej 

w dominacji największych graczy z segmentów prasy radia i telewizji.

Derrick de Kerckhove zauważa, że w procesie rozwoju cywilizacji media zostają 

sprowadzone do wspólnego mianownika -  zacierają się występujące między nimi 

granice415. Koncept, który oddaje istotę tego zjawiska narodził się w latach 

osiemdziesiątych za sprawą Technologies o f  Freedom: on Free Speach in an Electronic 

Age {Technologie wolności: o wolności wypowiedzi w erze elektroniki) autorstwa Ithiela 

de Soli Poola416 i określany jest mianem konwergencji mediów. Dopiero jednak 

na początku nowego wieku media zaczęły konwergować, czyli dopuszczać przepływ

409 Zob. Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów, Kraków 2009, s. 166; L. Manovich, Język 
nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Warszawa 2006, s. 129.
410 Zob. M. Szpunar, Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa, w: Teorie komunikacji i mediów. 
red. M. Graszewicz, J. Jastrzębski, t. 2. Wrocław 2010, s. 256; R. V. Kozinets, Netografia. Badania 
etnograficzne online, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa 2012, s. 14.
411 Zob. J. Curran, Rise o f  new media, w: Power without responsibility, red. J. Curran, J. Seaton, London 
2003, s. 269.
4,2 Zob. M. Szpunar, Nowe-stare medium..., s. 160.
413 Zob. T. Goban-Klas, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji, Kraków 
201 l ,s .  105.
414 Zob. M. Szpunar, Nowe-stare medium..., s. 157-158.
415 Zob. D. de Kerckhove, Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, 
tłum. A. Hildebrandt, Warszawa 2001, s. 34.
4,6 Zob. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Filiciak, 
Warszawa 2006, s . 16-17.



treści między różnym medialnymi platformami417, który zachodzi w sposób mniej 

lub bardziej kontrolowany, głównie za sprawą aktywności odbiorców418. 

M. Jachimowski dostrzega, że termin konwergencja stanowi klucz do odczytania wielu 

trendów współczesnej kultury medialnej:

Konwergencja medialna [...] zaciera granice w przestrzeni między różnymi kanałami 

przepływu treści, formami i formatami, segmentami przedsiębiorstw medialnych, 

czynnościami produkcji i konsumpcji przekazów medialnych. Dokonała ponadto 

jeszcze jednej istotnej zmiany w kulturze medialnej -  spowodowała zmiany w sposobie 

korzystania z mediów przez adresatów mediów -  z biernego na czynny419.

Skoro adresat mediów przechodzi z postawy biernej w czynną nie może 

pozostać to bez wpływu na poszczególne elementy systemu medialnego. Konieczne 

jest zatem zadanie pytania o konsekwencje zjawiska konwergencji dla funkcjonowania 

całego systemu. Po pierwsze, niezależnie od popularności nowych form 

komunikowania, pierwotnym źródłem dostarczanych przez media informacji pozostają 

niezmiennie media tradycyjne420. T. Mielczarek podaje, że aż 90% czytelników dociera 

do zawartości prasy dzięki intemetowi, a zaledwie 10% dzięki wydaniom 

drukowanym421, nie wyklucza to faktu, że źródło informacji znajduje się w tradycyjnym 

egzemplarzu gazety.

Po drugie, konwergencja treści, widoczna w przepływie między różnorodnymi 

platformami powoduje, że użytkownicy sięgający po daną informację 

np. za pośrednictwem portalu Facebook, ostatecznie decydują się na przejście 

do właściwych tekstów, umieszczonych w internetowych wydaniach e-gazet 

lub serwisów informacyjnych422.

Po trzecie, za sprawą procesów konwergencyjnych ten sam news jest w stanie 

dotrzeć do użytkowników wielokrotnie423 lub stać się pretekstem do tworzenia

417 Zob. tamże, s. 9.
418 Zob. E. Bendykt i in, Kultura 2.0. Wyzwania cyfrowej przyszłości, Warszawa 2007, s. 44.
419 M. Jachimowski, Wpływ konwergencji mediów na kształtowanie się przestrzeni medialnej, „Rocznik 
Prasoznawczy” 6 (2012), s. 39—40.
420 Zob. K. Jakubowicz, Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Warszawa 2011 s. 148.
421 Zob. T. Mielczarek, Polskie gazety w cyfrowej sieci, „Zeszyty Prasoznawcze” 2012 nr 1-2, s. 32.
422 Zob. K. Jakubowicz, Nowa ekologia..., s. 148.
423 Zob. J. Kolodzy, Convergence Journalism. Writin and Reporting across the News Media, Oxford 
2006, s. 191.



kolejnych przekazów, które niezależnie od typu medium upodobniają się424. 

W ostatecznym rozrachunku nie wiadomo, w którym miejscu znajduje się źródło 

danego materiału.

W ramach samego przemysłu medialnego konwergencja stanowi rozbudowane 

narzędzie ekspansji tych koncernów, które posiadają udział w szczególnie wielu 

segmentach mediów tradycyjnych. K. Jakubowicz stwierdza, że pomimo możliwości, 

jakie stwarza, wśród użytkowników utrzymuje się tradycyjny podział ról: wydawca, 

odbiorca. Ogromna mobilność użytkownika ostatecznie poddaje się obserwacji 

wydawcy i następnie zostaje przez niego użyta w odpowiedni sposób. Niemieccy 

medioznawcy podkreślają, że wydawca, przyjmujący w takiej sytuacji jedynie logikę 

rynku, w razie potrzeby jest skłonny do zmian, które powodują zatracie się granicy 

między redakcją a działem marketingu425.

Za sprawą zjawiska konwergencji następuje niewyobrażalna multiplikacja tych 

samych materiałów prasowych. Standardowo tekst, który pojawia się w wydaniu 

drukowanym oraz e-wydaniu, publikowany jest na stronie internetowej gazety chociaż 

w szczątkowej formie. Dowolny użytkownik mediów, czyli aktualny odpowiednik 

gatekeepera426 może go oznaczyć (otagować), tj. udostępnić na tablicach swoich profili 

społecznościowych. Zdarza się, że część portali kopiuje materiał prasowy i umieszcza 

go na własnych stronach, podając jedynie źródło. W efekcie w Stanach Zjednoczonych 

jeden artykuł kopiowany jest średnio pięć razy. W Polsce dzieje się to jeszcze częściej, 

co nie pozostaje bez wpływu na kondycję finansową redakcji427. Konwergencja wzmaga 

w użytkownikach nowe nawyki i sposoby funkcjonowania w świecie wirtualnym428.

Pokłosiem konwergencji staje się zjawisko tabletyzacji, które dotyczy 

coraz szerszej grupy prasy. Tabletyzacja sprowadza się do zmiany z tradycyjnego 

czytelnika gazety na użytkownika jej wydania elektronicznego429, dostępnego

424 Omawiany przypadek dobrze ilustrują badania poczynione przez O. Dąbrowską-Centrowską, które 
dotyczyły upodabniania się treści magazynów kobiecych oraz telewizji śniadaniowych. Więcej na ten 
temat zob. O. Dąbrowska-Cendrowska, Konwergencja treści -  próba analizy procesu na przykładzie 
magazynów kobiecych i telewizji śniadaniowej, w: Konwergencja mediów masowych i je j skutki 
dla współczesnego dziennikarstwa, red. Z. Oniszczuk, M. Wielopolska-Szymura, t. 1, Katowice 2012, 
s. 200-201.
425 Zob. K. Hickethier, Dziennikarstwo w Niemczech, w: Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych 
demokracjach, red. P. J. Anderson, G. Ward, tłum. A. Piwnicka, Warszawa 2010, s. 227.
426 Zob. J. Nowak, Media mesages' flow  in converging media systems. Directions o f change as research 
challenges, w: Convergence: media in future, red. A. Baczyński, M. Drożdż, Kraków 2012, s. 225.
427 Zob. T. Mielczarek, Polskie gazety..., s. 33.
428 Zob. H. Jenkins, Kultura konwergencji..., s. 9.
429 Zob. K. Jakubowicz, Nowa ekologia..., s. 156-157.



dla komputerów, tabletów oraz iPadów. Równocześnie prasa przechodząc z formuły 

tabloidowej do tabletowej uzyskuje „cyfrowe i sieciowe możliwości technicznego 

uatrakcyjnienia materiałów przez multimedialność, interakcyjność, częstą zmianę

i aktualizację treści”430.

Technologie mobilne w coraz większym stopniu wpływają na tradycyjną prasę. 

Liczba elektronicznych wydań e-gazet oraz e-czasopism regularnie wzrasta. W 2013 r. 

w segmencie prasowym w Polsce funkcjonowało 29 e-gazet, które w różnym stopniu 

odbiegają od tradycyjnych wydań. Część posiadała formułę w pełni multimedialną -  

wzbogacane były o hiperłącza, możliwość odsłuchania nagrania czy możliwość 

skomentowania materiału prasowego (w zestawieniach ZKDP określa się je jako 

mutacje cyfrowe), pozostałe publikowane w formacie PDF pozostawały bardzo 

zbliżone do wydań drukowanych (zestawienia ZKDP przyjmują tu nazwę 

e-wydania)431.

W przypadku tabletów dostęp do wydań elektronicznych dokonuje się 

za pośrednictwem tzw. Aplikacji, czyli programów zdeponowanych w specjalnych 

repozytoriach producentów tabletów, które umożliwiają dostęp do treści danego tytułu. 

Liderem pod względem liczby udostępnionych programów jest Polskapresse432. Starszą, 

lecz wciąż aktualną formą dystrybuowania wydań elektronicznych są e-kioski 

(m.in. e-kiosk, Nexto czy eGazety), które pozwalają na zakup jednorazowego 

egzemplarza lub prenumeratę danego tytułu.

Pierwszy okres weryfikacji zjawiska w realiach polskiego systemu medialnego 

wskazywał, że pozycja elektronicznych wydań prasy jest słaba. W latach 2003-2007 

średnia jednorazowa sprzedaż e-prasy wynosiła niecałe 1 000 egz.433. Po 2008 r. 

sięgnęła natomiast poziomu 3 000 egz. W 2013 r. średnia sprzedaż elektronicznych 

wydań 10 największych dzienników wynosiła niespełna 1 680 egz.434, przy czym 

zachodziła wyraźna dysproporcja między pierwszym w zestawieniu „Dziennikiem

430 T. Goban-Klas, Wartki nurt..., s. 135.
431 Obecne na rynku tytuły e-gazet to: „Dziennik Gazeta Prawna”, „Dziennik Polski”, „Dziennik 
Wschodni”, „Echo Dnia”, „Expres Ilustrowany”, „Fakt”, „Gazeta Codzienna Nowiny”, „Gazeta 
Lubuska”, „Gazeta Podatkowa”, „Gazeta Pomorska”, „Gazeta Współczesna”, „Gazeta Wyborcza”, „Głos 
Koszaliński”, „Kurier Poranny”, „Nowa Trybuna Opolska”, „Parkiet”, „Polska Dziennik Bałtycki”, 
„Polska Dziennik Łódzki”, „Polska Dziennik Zachodni”, „Polska Gazeta Krakowska”, „Polska Gazeta 
Wrocławska”, „Polska Głos Wielkopolski”, „Polska Kurier Lubelski”, „Polska Metropolia Warszawa”, 
„Przegląd Sportowy”, „Puls Biznesu”, „Rzeczpospolita”, „Sport”, „Życie Warszawy”.
432 Zob. K. Flasiński, Polska prasa tabletowa, modele biznesowe dystrybucji treści, „iNFOTEZY” 2012 
nr 1, s. 20.
433 Dane ZKDP za: B. Dwomik, Raport E-gazety w Polsce, Wrocław 2008, s. 7.
434 Obliczenia własne na podstawie danych ZKDP za 2013.



Gazetą Prawną” z wynikiem 8 991 egz. a ostatnim „Super Expressem”, który chociaż 

mobilny, rozchodził się tylko w formie tradycyjnej435.

Tabela 17. Sprzedaż e-wydań dzienników zrzeszonych w ZKDP, dane za 2013.

Lp. Tytuł Sprzedaż e-wydań
1 „Fakt Gazeta Codzienna” 146
2 „Gazeta Wyborcza” 2046
3 „Super Express” 0
4 „Rzeczpospolita” 4663
5 „Polska Dziennik Zachodni” 222
6 „Dziennik Gazeta Prawna” 8991
7 „Gazeta Pomorska” 83
8 „Przegląd Sportowy” 219
9 „Polska Głos Wielkopolski” 351
10 „Express Ilustrowany” 74

Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawień miesięcznych Z K D P za 2013.

Znaczenie e-wydaó oraz e-mutacji w strukturze całej wydawanej w Polsce prasy 

nadal nie jest wielkie. Medioznawcy zauważają, że w przyszłości internet podważy 

byt gazet drukowanych436, od tego momentu oddziela nas jednak sporo lat437. 

Tymczasem W. Pisarek dodaje, że dopóki nowe technologie komunikacyjne oraz media 

opierające się na tych technologiach nie zaspakajają tych samych potrzeb, co prasa, 

dopóty nie stanowią dla niej realnego zagrożenia438.

Tendencje wydawnicze w Stanach Zjednoczonych potwierdzają powolnie 

przechodzenie z wydań papierowych na wersje elektroniczne, ogromną rolę odgrywa 

jednak specyfika danego tytułu. W segmencie prasowym w Polsce widać to zwłaszcza 

w dziale czasopism opinii. O ile czytelnicy tygodnika „Newsweek” coraz częściej 

sięgają po jego wydanie elektroniczne, o tyle też czytelnicy „Polityki” zdecydowanie 

preferują papierową wersję pisma.

435 Zob. tamże.
436 Zob. T. Mielczarek, Dlaczego Polacy nie czytają gazet, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 
15 (2012) nr 2, s. 29.
437 Zob. K. Bachmann, Czy prasa dożyje następnej dekady, w: Nowe media -  nowe w mediach. 
Za wolność naszych i waszych mediów, red. I. Borkowski, A. Woźny, t. 2, Wrocław 2006, s. 59.
438 Zob. W. Pisarek, O mediach i języku, Kraków 2007, s. 137.



2.6. Modelowe ujęcie korporacyjnej koncentracji systemu medialnego

Opisany do tej pory proces postępu logiki koncentracji w PRL oraz w systemie 

demokratycznym stanowi podstawę do przedłożenia przez autorów modelu 

funkcjonowania skoncentrowanej struktury mediów w Polsce. Ponieważ w metodologii 

nauk z pojęciem modelu związana jest wielość podejść, nieodzownym krokiem staje się 

przyjęcie określonych rozstrzygnięć terminologicznych.

Etymologicznie model bierze się od łac. modus, modulus czyli miara, obraz, 

sposób439. Adam Grobler eksponuje trzy jego najbardziej powszechne znaczenia: model 

symulacyjny, model ikoniczny, model matematyczny lub też semantyczny440. Pierwszy 

stanowi zastępstwo określonego zjawiska, dokonane w eksperymencie lub manipulacji. 

Formuła zastępstwa opiera się na analogiach i podobieństwach z oryginałem. 

Drugi z modeli -  ikoniczny -  jest reprezentacją symboliczną zjawiska, jako podobny 

do oryginału pod względem pewnych cech, odwzorowuje czy wręcz naśladuje 

ten oryginał. Natomiast model matematyczny opiera się na relacji elementu danego 

zbioru z odwzorowującym go elementem innego zbioru441.

Gdy D. McQuail podejmuje w swojej Teorii komunikowania masowego problem 

modeli w nauce o mediach, ma na myśli przede wszystkim cztery „modele (prezentacje) 

procesu komunikowania”442, które stanowią swoistą użyteczną wykładnię sposobu 

działania niektórych środków przekazu. Podobnie u Dobek-Ostrowskiej model pojawia 

się w znaczeniu uproszczonej prezentacji m.in. struktur organizacji mediów 

czy kampanii wyborczych443. Antonina Kłoskowska widzi w tak rozumianym modelu 

głównie schemat przedstawiania, czy też wyobrażenie na temat określonej płaszczyzny 

rzeczywistości społecznej444. Natomiast Leonard C. Hawes jednoznacznie potwierdza 

„teoria jest wyjaśnieniem a model reprezentacją”445.

Trzymając się dotychczasowych rozstrzygnięć w obszarze nauk o mediach, 

należy przyjąć, że próba wypracowania modelu koncentracji systemu medialnego, 

a następnie osadzenia go w przestrzeni rozważań nad komunikacją zapośredniczoną,

434 Zob. Mały słownik łacińsko-polski.., s. 406.
440 Zob. A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006, s. 175-176.
441 Zob. tamże.
442 Zob. D. McQuail, Teoria..., s. 85.
443 Zob. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne..., s. 109-110; 254-259.
444 Zob. A. Kłoskowska, Z historii i socjologii kultury, Warszawa 1969, s. 425.
445 L. C. Hawes, Pragmatics o f  Analoguing: Theory o f  Model Construction in Communications, Reading 
1975, cyt. za: T. Goban-Klas, Media..., s. 52.



sprowadza się do poszukiwań modelu ikonicznego tj. reprezentującego określone 

zjawisko lub zespół zjawisk.

Autor rozprawy pozostając w zgodzie z tą ścieżką przyjmuje za T. Gobanem- 

Klasem, że model oznacza obecną w naukach społecznych „konstrukcję pojęciową

o niewielkim stopniu sformalizowania i niewielkich walorach prognostycznych, 

lecz o pewnej wartości opisowo-objaśniającej”446. Model jest zatem analogią zjawiska, 

do którego się odnosi i dzięki temu pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy 

funkcjonowania podjętego fenomenu:

Model służy jako środek abstrahowania nie tylko od płynności o nieokreśloności,

lecz również od nadmiernego skomplikowania, od mnóstwa nieistotnych

i przypadkowych związków, zewnętrznych wpływów i oddziaływań447.

Model pełni również kilka znaczących funkcji:

■ tworzy ramy odniesienia dla przyjętych założeń,

■ identyfikuje zmienne, -

■ postuluje relacje,

■ pełni rolę syntezy448.

Wspomniano do tej pory, że koncentracja mediów zachodziła tak w systemie 

totalitarnym, jak demokratycznym449. Model, który ma odwzorowywać zjawisko 

powinien zatem pozostać spójny na najbardziej ogólnym poziomie z obiema formami 

ustrojowymi. Kontrast okazuje się w tym wypadku niezwykle pomocny. Idąc tropem 

postulatu metodologicznego Giovanniego Sartoriego autor przyjmuje, 

że w wyznaczaniu przeciwieństw zjawisk można uchwycić ich istotę450. Pozostaje 

jednak wskazanie czynnika, w oparciu o który zostaje przeprowadzona analiza. 

Z pomocą przychodzi tu pytanie: kto zarządza koncentracją mediów i utrzymuje 

ją w odpowiedniej żywotności? Udzielenie odpowiedz de facto sprowadza się 

do identyfikacji podmiotu władzy komunikacji w obowiązującym systemie społecznym.

446 T. Goban-Klas, Media..., s. 52.
447 W. Sztoff, Modelowanie i filozofia, tłum. S. Jędrzejewski, Moskwa -  Leningrad, 1966, s. 170.
448 Zob. D. T. Goban-Klas, Media..., s. 53.
449 W systemie totalitarnym postępował proces centralizacji, czyli skupienia mediów w rękach aparatu 
władzy i PZPR. Natomiast w systemie demokratycznym dysponentami mediów stały się podmioty 
władzy korporacyjnej, skupione w Warszawie. Postępował zatem proces koncentracji mediów.
450 Zob. G. Sartori, Teoria demokracji, tłum. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Warszawa 1998, s. 238.



Specyfika realnego socjalizmu wyrażała się m.in. w pełnej zależności systemu 

komunikacji od aparatu władzy politycznej PZPR. Aparat ten, chociaż nie był jednolity, 

charakteryzował się dążeniem do całkowitej kontroli nad dostępem do informacji. 

Podtrzymanie tego dążenia oraz jego aktualizację zapewniała selekcja podmiotów 

medialnych oraz cenzura treści wytwarzanych przez te podmioty. Obie aktywności 

odbywały się na poszczególnych szczeblach struktury mediów. Ponieważ system 

z zamkniętym obiegiem informacji pozostawał w całości w rękach ówczesnej elity 

rządzącej, rdzeń struktury medialnej koncentrował się tam, gdzie stacjonowały osoby 

decyzyjne.

Analogiczna sytuacja nastąpiła w systemie demokratycznym, z jednym 

wyraźnym zastrzeżeniem: komunikacja w rękach władzy politycznej została zastąpiona 

przez władzę w rękach podmiotów komunikacji korporacyjnej. Kluczowa „kontrola 

dostępu”451 do informacji przeszła w zarząd struktur korporacji medialnych. Chociaż 

narzędzia tego procesu uległy wyraźnej zmianie (od metod totalitarnych po rozwiązania 

rynkowe), pozostał mechanizm zarządzania odgórnego, wyraźnie utrudniający 

zaistnienie autonomii na niższych poziomach.

Założony w prezentowanym modelu zarząd komunikacji sprawowany przez 

władzę socjalistyczną lub władzę korporacyjną przyjmuje decyzyjność na poziomie 

narodowym, przy równoczesnym uwzględnieniu oczekiwań ze strony podmiotów 

ponadnarodowych, z którymi pozostaje w formalnych lub nieformalnych stosunkach. 

Ustrój totalitarny zakładał decyzyjność na poziomie narodowym -  faktyczne działania 

wzorowane na systemie radzieckim nie znajdowały odzwierciedlenia w ówczesnym 

porządku prawnym, stanowiły raczej element dostosowana się do oczekiwań ZSRR. 

Tymczasem w systemie demokratycznym decyzyjność oraz kształtowanie struktury 

medialnej stanowią domenę trudnych do uchwycenia powiązań poziomu krajowego 

(centralnego) z poziomem ponadnarodowym, a nawet globalnym.

Niezależnie od tego w czyich rękach pozostaje kontrola dostępu, system 

przyjmuje, że odbywa się ona na poziomie krajowym. W przypadku systemu 

zamkniętego władza komunikacji pozostaje rozproszona między poszczególne obozy 

sprawujące władzę polityczną. Natomiast w systemie otwartym władza komunikacji 

rozkłada się pomiędzy krajową reprezentację struktur ponadnarodowych korporacji.

451 M. Castels, Władza komunikacji, tłum. J. Jedliński, P. Tomanek, Warszawa 2013, s. 411.



Dodatkowo w systemie demokratycznym relacja zachodząca między 

podmiotami sprawującymi władzę komunikacji jest w zależności od poziomu 

(ogólnokrajowy/regionalny/lokalny) oparta na konkurencji lub podziale wpływów. 

Poziom ogólnokrajowy pozostaje zdominowany przez walkę poszczególnych 

dysponentów mediów, ocenianą w oparciu o wskaźniki ekonomiczne452. Równocześnie 

na poziomie regionalnym i lokalnym dominuje taktyka działania oparta na podziale 

wpływów.

Rywalizacja mediów ogólnokrajowych wynika z wielości mediów, należących 

do konkurencyjnych spółek medialnych. Wielość struktury w każdym z segmentów 

zazwyczaj stanowi podstawę przypuszczenia o wielości opinii. Tymczasem liczba 

źródeł opinii sprowadza się do kilkunastu -  przy czym prawie wszystkie opierają się 

na perspektywie centralnej. Media wydawane w centrum zapewniają systemowi 

informację o tym, co dzieje się właśnie tam. Informacja podejmująca problem z regionu 

nie ma szansy na pojawienie się w mediach centrum jeżeli centrum nie dostrzeże jej 

wagi453.

Na poziomie regionalnym nie ma wielości instytucjonalnej. Mechanizm 

podziału wpływu powoduje, że w regionie obecny jest tylko jeden wielki gracz 

medialny, utrzymujący monopol przez znaczącą dominację nad całą przestrzenią 

mediów w regionie, albo prowadzący rywalizację swojego tytułu regionalnego z innym 

(zazwyczaj stabilnym) rodzimym tytułem regionalnym. Jak wspomniano wcześniej 

na poziomie lokalnym dodatkowo pojawia się element pozorowania stałej obsługi 

medialnej przez tytuł należący do sieci: serwis lokalny lub kilkustronicowa wkładka 

lokalna do regionalnego wydania pisma.

Relacja centrum do regionu oraz obszarów lokalnych oparta jest na zstępującej 

dominacji. Decyzje centrum odnośnie struktur regionalnych podejmowane są w oparciu

o kryterium zysku ekonomicznego. Korporacje nie biorą pod uwagę uwarunkowań 

danego regionu. Brakuje miejsca na kształtowanie wspólnej przestrzeni medialnej. 

Dominuje prymat zysku właściciela, a nie wzrostu poinformowania danej społeczności.

Poziom regionu przyjmuje rolę pośrednika w implementacji decyzji góry. 

Innymi słowy, centrum przekazuje regionowi plany działań do przeprowadzenia 

na poziomie regionu jak też na poziomie lokalnym. Dodatkowo centrum podejmuje

452 W skali makro chodzi o wyniki, które korporacja medialna uzyskuje na wszystkich poziomach, 
natomiast w skali micro chodzi wyłącznie o tytuły ulokowane w obszarze rdzeniowym.
453 Struktury ulokowane w centrum stanowią swoistych gatekeeperów



działania, których realizację powierza bezpośrednio poziomowi lokalnemu. O ile media 

w regionach otrzymują wąską możliwość dialogu w zakresie decyzji z góry,

o tyle poziom lokalny -  nie. W praktyce występuje spora liczba mediów, jednak liczba 

podmiotów władzy komunikacji pozostaje ograniczona. Sprowadza się do kluczowych 

graczy medialnych, prowadzących swoją politykę z centrum:

■ w odniesieniu do regionu,

■ w odniesieniu do poziomu lokalnego za pośrednictwem regionu,

■ w odniesieniu do poziomu lokalnego bez pośrednictwa regionu.

Diagram 1. Model koncentracji władzy komunikacyjnej, 

poziom centralny

poziom regionalny

poziom  lokalny

Zródlo: opracowaniu własne.

Logika centrum utrzymuje w odpowiednim stanie żywotności podlegle 

jej struktury regionalne i lokalne. Struktura narzucona przez centrum nie jest jednak 

jednorodna. Chociaż mechanizm podległości regionu w stosunku do centrum 

jest wspólny, każdy z regionów posiada swoją specyfikę, warunkowaną charakterem 

jego społeczności, obecną w nim ogólną kulturą medialną, kulturą użytkowania mediów 

oraz liczbą samych mediów. Model prostej zależności poziomu lokalnego 

i regionalnego od centrum wymagałby zatem wyraźnej równowagi w skali kraju, 

tymczasem między każdym z elementów zachodzi szeroka dysproporcja. 

Raz, na poziomie lokalnym i regionalnym występuje różna liczba mediów, w różnych 

grupach typologicznych. Dwa, media te w różnym stopniu pobudzają debatę publiczną.



Zgodnie z logiką centrum, przestrzeń w regionach stanowi przedłużenie 

centrum. Na poziomie lokalnym liczba mediów realizujących to przedłużenie 

jest jednak niewystarczająca. Możliwe, że występują podmioty konkurencyjne do tego 

przedłużenia, częściej ma jednak miejsce wyraźny brak struktur na poziomie lokalnym 

lub obecność tylko jednego podmiotu. Powstaje pytanie: Dlaczego podmioty 

sprawujące władzę komunikacji celowo marginalizują lokalne przestrzenie medialne? 

Na odpowiedź składają się kwestie takie jak finansowanie struktury czy pluralizm.

Marginalizacja przestrzeni lokalnych wyraźnie zawęża pole wydatków 

związanych z utrzymaniem struktur medialnych wyłącznie do centrum i regionów. 

Przy czym najpełniejszy poziom obsługi dziennikarskiej dotyczy stricte obszaru 

centralnego. W ten sposób działa struktura, minimalizując koszty funkcjonowania.

Wielość opinii na każdym z poziomów komunikacji zapośredniczonej stanowi 

wkład w budowę porządku demokratycznego. Wiele opinii krążąc w systemie 

społecznym może zostać poddanych weryfikacji i eliminacji przez odbiorców. 

Na dodatek zwiększa się świadomość społeczna i racjonalność wyborów całego 

społeczeństwa oraz jego poszczególnych części.

Przedsięwzięcie w takim kształcie mogłoby okazać się zagrożeniem dla pozycji 

korporacyjnej władzy mediów; oznaczałoby wzrost kosztów produkcji informacji 

(jakość wymaga odpowiedniego stopnia profesjonalizmu), spadek pozycji rynkowej 

(wielość struktur wymaga tworzenia jeszcze bardziej atrakcyjnej oferty), większy 

krytycyzm w ocenie medialnego obrazu świata (świadomość niweluje podatność 

na prostą manipulację). Czy jednak byłoby nim w rzeczywistości?

Realizowana przez korporacje medialne logika koncentracji stoi w sprzeczności 

z deklarowaną w doktrynie Kościoła katolickiego potrzebą budowania 

i podtrzymywania wspólnoty. Bezsprzecznie w ramach systemu medialnego obecne 

są jednak zarówno koncerny realizujące logikę koncentracji jak też media katolickie 

nastawione na wzrost dialogu i demokratyzację ładu medialnego. Podstawowe pytanie, 

które należy tu zadać dotyczy relacji mediów katolickich do reszty systemu medialnego. 

Jego rozstrzygnięcie wymaga jednak uprzedniego namysłu nad wzajemnymi 

zależnościami tych mediów oraz cechami swoistymi struktury, którą tworzą.



ROZDZIAŁ III.

ROZWÓJ I UKSZTAŁTOWANIE STRUKTURY MEDIÓW 

KATOLICKICH W POLSCE



3.1. Uwarunkowania systemu medialnego a funkcjonowanie mediów katolickich 

w latach 1989-1999

Przedstawiony zarys systemu medialnego pozwolił wyeksponować szereg 

zależności składających się na kompozycję komunikacji zapośredniczonej w Polsce. 

Rekonstrukcja procesu koncentracji poszczególnych segmentów mediów masowych 

i środowiska sieciowego doprowadził autora do artykulacji skoncentrowanego modelu 

systemu medialnego.

Model zostaje wykorzystany w dalszej części rozprawy w analizie danych, 

uzyskanych w badaniu struktury mediów katolickich. Chodzi o zderzenie struktury tych 

mediów z konkretnym ukształtowaniem systemu medialnego oraz o ocenę udziału 

mediów katolickich w dynamice systemu. Rozważanie nad zależnościami oraz cechami 

swoistymi struktury mediów katolickich poprzedza rekonstrukcja jej rozwoju po 1989 r. 

Opis zachodzących zmian stanowi kontekst dla prezentowanych następnie danych. 

Całość pozwala odpowiedzieć na kilka znaczących pytań: jak zmieniły się media 

katolickie w Polsce? jaki jest kształt-struktury tych mediów? jak podjęta struktura 

ma się do całości systemu medialnego?

Transformacja ustrojowa po 1989 r. doprowadziła do całkowitej przebudowy 

ówczesnego segmentu prasy katolickiej. Środki przekazu wydawane przez Kościół 

katolicki doświadczyły wówczas procesu, który Roger Fidler określa terminem 

mediamorfozy -  przemiany w mediach, warunkowanej zespołem potrzeb i oczekiwań 

odbiorców, zmianą technologiczną, presją polityków oraz walką z konkurencją454.

W okresie realnego socjalizmu media katolickie w Polsce funkcjonowały 

wyłącznie w oparciu o prasę. W tym samym czasie na świecie wzrastała liczba 

katolickich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych455, dodatkowo wspierana 

przez rozstrzygnięcia doktrynalne i zachęty papieża Piusa XII456.

Prasa katolicka w kraju, podobnie jak wszystkie inne tytuły prasowe zależała 

od decyzji administracyjnych w zakresie przydziału papieru oraz stałej cenzury

454 Zob. R. Fidler, Mediamorphosis. Understanding New media, London 1997, s. 22-24; A. Zwiewka- 
Chwałek, Dziennikarstwo uczestniczące jako przejaw mediamorfozy, Wrocław 2009, s. 45.
455 Zob. M. Glogier, Katolickie media w Polsce po roku 1989. Agencja informacyjna, radiofonia, 
telewizja, „Zeszyty Prasoznawcze” 1994 nr 3-4, s. 68-69.
456 Zob. K. Pokoma-Ignatowicz, Media masowe i opinia publiczna w wypowiedziach Piusa XII, „Zeszyty 
Prasoznawcze” 1992 nr 1-2, s. 75-87.



prewencyjnej457. Często stanowiła też przedmiot polemik prasy partyjnej, w której 

nie brakowało kierowanych pod jej adresem zarzutów o przemilczanie wydarzeń 

społeczno-politycznych, fałszowanie historii, czy współpracę z podziemiem458. 

Ostatecznie chociaż tytuły katolickie stanowił zaledwie 2% wydawanej wówczas prasy, 

cieszyły się społecznym zaufaniem oraz silnym wpływem na odbiorców459.

Mediamorfoza prasy katolickiej po zniesieniu realnego socjalizmu wpisała się 

w szczytowy okres przekształceń prasy, który nastąpił w latach 1989-1993. Sytuację 

można sprowadzić do trzech grup problemów: zmiany w samych tytułach katolickich, 

przekształceń administracyjnych w strukturze Kościoła katolickiego wpływających 

na przyszłe struktury mediów, działań instytucji kościelnych w zakresie adaptacji 

do sfery medialnej.

Transformacja systemowa oraz postępująca demokratyzacja życia politycznego 

doprowadziły do reorganizacji sektora prasowego. Zmiany w prasie katolickiej 

przebiegały jednak inaczej niż w pozostałych tytułach. Prasa wydawana do tej pory 

przez diecezje, zakony lub spółdzielnie wydawnicze nie wymagała przekształceń 

własnościowych. Jednak zmiana w otoczeniu zewnętrznym wymusiła na niej adaptację 

do wyłaniającej się nowej rzeczywistości medialnej460.

Wraz z prywatyzacją tytułów RSW pojawiło się ogromne zapotrzebowanie 

na doświadczonych dziennikarzy -  odbiło się to w prasie katolickiej. W mediach 

kościelnych lat osiemdziesiątych funkcjonował model linii programowej otwartej 

dla tych, którzy nie mieścili się w ramy optyki socjalizmu. Kościół i jego prasa 

stanowiły enklawę dla opozycji, niezależnie czy podzielała ona katolicką wizję 

rzeczywistości, czy nie. Natomiast dziennikarze negatywnie zweryfikowani w stanie

457 Do roku 1980 r. działania cenzury nie były niczym hamowane. Zmianę przyniosła dopiero ustawa 
o kontroli publikacji i widowisk, uchwalona 31 lipca 1981 r. W czołówce tytułów poddawanych cenzurze 
znajdował się „Tygodnik Powszechny”. Mniejszy, lecz nadal znaczący zakres ingerencji obejmował 
„Gościa Niedzielnego”. Więcej na ten temat zob. F. Szpor, Państwo i ustrój pod ochroną cenzury 
w latach osiemdziesiątych w świetle treści niecenzuralnych w tygodniku „ Gość Niedzielny", „Zeszyty 
Prasoznawcze” 1998, nr 3-4, s. 124; M. Łętowska, Cenzura prasowa w PRL, w. Kultura -  media -  
społeczeństwo, red. D. Wadowski, Lublin 2007, s. 392-393.
4' Zob. J. Stefaniak, Prasa katolicka w polemikach i ocenie prasy partyjnej (w latach 1945—1953), 
„Zeszyty Prasoznawcze” 1996 nr 3-4 s. 139-140.
45’ Zob. K. Pokoma-Ignatowicz, Media katolickie w III RP i ich wkład w budowę polskiej demokracji, 
w: Media a demokracja, red. L. Pokrzycka, W. Mich, Lublin 2007, s. 121; R. Graczyk, Cena 
Przetrwania? SB wobec Tygodnika Powszechnego, Warszawa 2011, s. 23.
460 Zob. I. Kowol, Kościół katolicki i media katolickie, w: Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995..., 
Kraków 1996, s. 102.



wojennym znajdowali zatrudnienie właśnie w tytułach katolickich461. W momencie 

otwarcia systemu na wielość opinii, w prasie katolickich nastąpił wyraźny odpływy 

dziennikarzy. Problem nie dotknął tylko nielicznych czasopism o charakterze 

ponadregionalnym, w tym m.in. „Gościa Niedzielnego”462.

Pogłębiające się problemy z organizacją kolportażu wpłynęły na spadek 

czytelnictwa katolickich tytułów. Ponadto prasa katolicka stała się nieatrakcyjna 

dla czytelników, którzy mogli odtąd sięgać po nowe i do tego kolorowe czasopisma, 

prowadzone przez wydawców z zagranicznym kapitałem. Konieczne stało się 

wypracowanie formuły wydawniczej, która przyciągnęłaby ponownie czytelnika. 

Jak podaje T. Mielczarek, pierwsze próby tego typu nastąpiły już w 1993 r.463.

Z perspektywy strukturalnej istotnym wydarzeniem dla ówczesnych mediów 

katolickich było wydanie 25 marca 1992 r. przez Jana Pawła II bulli Totus Tuus 

Poloniae populus. Dokument zmienił kształt Kościoła katolickiego w Polsce, 

wyznaczając podział administracyjny w oparciu o 13 archidiecezji w tym podległą 

bezpośrednio Stolicy Apostolskiej stolicę arcybiskupią w Łodzi oraz 26 diecezji464. 

Wśród ośmiu diecezji, które zostały podniesione do rangi arcybiskupstw znalazły się 

również Częstochowa i Katowice -  miasta, w których od lat dwudziestych wydawano 

znaczące katolickie tygodniki. Okazało się, że cztery wielkie tygodniki katolickie 

wydawały odtąd istotne w strukturach episkopatu arcybiskupstwa (w Częstochowie 

„Niedziela”, w Katowicach „Gość Niedzielny”, w Krakowie „Tygodnik Powszechny”, 

w Poznaniu „Przewodnik Katolicki”).

Zmiany w otoczeniu zewnętrznym prasy katolickiej powodowane były 

w pierwszym rzędzie radykalną przebudową systemu prawnego oraz nowymi 

standardami w relacjach państwo -  Kościół. Dwie ustawy uchwalone 17 maja 1989 r. 

(ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej; 

ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania) zapewniły Kościołowi 

oraz innym związkom wyznaniowym możliwość swobodnego funkcjonowania 

w przestrzeni medialnej.

461 Jak podaje K. Pokoma-Ignatowicz wpłynęło to znacząco na podniesienie poziomu ówczesnej prasy 
katolickiej. Zob. K. Pokoma-Ignatowicz, Media katolickie w III RP..., s. 121-122.
462 Zob. A. Grajewski, Twój Gość 1923-2008, Katowice 2008, s. 177.
463 Zob. T. Mielczarek, Monopol..., s. 207.
464 Struktura została uzupełniona jeszcze dwukrotnie. W 1996 r. Stolica Apostolska utworzyła Metropolię 
Bizantyńsko-Ukraińską składającą się z Archieparchii Przemysko-Warszawskiej i Eparchii Wrocławsko- 
Gdańskiej. W 2004 r. powstały Diecezja Bydgoska i Diecezja Świdnicka, ponadto utworzono Metropolię 
Łódzką, w obszar której zaliczono Archidiecezję Łódzką oraz Diecezję Łowicką.



Pierwsza z przywołanych ustaw gwarantowała Kościołowi prawo do emisji 

niedzielnej i świątecznej mszy św. oraz programów religijnych. W myśl realizacji 

ustawy już 28 czerwca 1990 r. Radiokomitet podpisał umowę z Sekretariatem 

Episkopatu Polski, która przyznawała Kościołowi okienka na własny program 

w ogólnopolskim radiu oraz telewizji. Do lutego 1991 r. redakcja przygotowująca 

programy katolickie funkcjonowała jednak poza strukturą „Polskiego Radia 

i Telewizji”. Ks. Krzysztof Ołdakowski, ówczesny członek redakcji katolickiej, 

wyjaśnia to następująco:

Wydaje się, że ówczesne władze Radiokomitetu kierowały się zasadą: mogą przynosić 

audycje i programy, mogą je emitować, niech nawet dostają za to pieniądze, 

ale nie mogą być jednymi z nas, nie mogą być włączeni do naszych „zasobów 

kadrowych”. Pamiętam, że sztywne stanowisko ulegało stopniowemu rozluźnieniu, 

zwłaszcza kiedy władzę w Radiokomitecie przejęli przedstawiciele opozycji 

demokratycznej. Wtedy jedynym utrudnieniem były ograniczenia strukturalno-kadrowe. 

Zostały one pokonane ostatecznie w lutym 1991 roku i wówczas Redakcje Programów 

Katolickich zostały włączone w struktury Radiokomitetu jako jego integralna część. 

Przestaliśmy być traktowania jako „katolickie getto” działające poza przestrzenią 

mediów państwowych465.

Zapisy ustawy z 17 maja 1989 r. zapewniały również prawo do zakładania 

własnych stacji radiowych i telewizyjnych oraz uzyskiwania na ten cel niezbędnych 

częstotliwości. Było to zmiana o charakterze systemowym. Większość diecezji 

występowała wówczas do władz z wnioskami o przydział częstotliwości na nadawanie 

programu radiowego. W efekcie jeszcze przed pierwszym procesem koncesyjnym 

w kraju funkcjonowało 28 radiostacji katolickich w tym 24 diecezjalne, 3 parafialne 

i 1 należąca do fundacji kościelnej. W 1994 r. w wyniku pierwszego procesu 

koncesyjnego częstotliwości w Polsce funkcjonowało już 47 stacji radiowych, których 

nadawcami były 43 diecezje, 2 parafie oraz 2 zakony466.

Po kilku latach przepisy regulujące stosunek państwa do Kościołów i związków 

wyznaniowych zostały określone również przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej

465 K. Ołdakowski, Media katolickie w publicznych mediach elektronicznych -  czyli blaski i cienie 
katolickiego „getta” w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej, w: Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004..., 
s, 130.
466 Zob. J. Chrapek, Pięciolecie transformacji radia katolickiego w Polsce (1989-1994), w: Pięciolecie 
transformacji mediów 1989—1994, red. A. Słomkowska, Warszawa 1995, s. 70.



z 2 kwietnia 1997 r.467, Konkordat między Rzeczpospolitą Polską i Stolicą Apostolską 

podpisany 28 lipca 1993 r. i ratyfikowany w 1998 r. oraz stosowne ustawy między 

państwem polskim a reprezentacjami poszczególnych Kościołów i związków 

wyznaniowych468. Dla funkcjonowania mediów katolickich kluczowy okazał się art. 20 

ust. 2 Konkordatu, w którym powtórzono zapis o prawie do mediów:

K ościół katolicki ma prawo do posiadania i używania własnych środków społecznego

przekazu, a także do emitowania programów w  publicznej radiofonii i telewizji,

na zasadach określonych w  prawie polskim.

Jak podkreśla Jan Chrapek, „w momencie otrzymywania dostępu do radia, 

Kościół w Polsce nie był dostatecznie przygotowany w pracy z tym medium”469 

w niespełna pięć lat jego pozycja wyraźnie się zmieniła. Rozgłośnie katolickie 

podlegały stałej profesjonalizacji w oparciu o jedną z trzech przyjętych formuł:

■ formuła oparta na programach modlitewnych i formacyjnych,

■ formuła oparta na programach podejmujących tematykę społeczno-kulturalną 

i lokalną oraz w  niewielkiej ilości na tematyce religijnej (do 20%),

■ formuła oparta na m uzyce popularnej, sporej liczbie programów o tematyce 

społeczno-kulturalnej i lokalnej oraz niewielkiej liczbie programów typowo 

religijnych (zajmują 10-15% )470.

Jeszcze przed pierwszym procesem koncesyjnym kompozycja radiofonii 

katolickiej oparła się w większości na strukturze zakonnej rozgłośni Radio Maryja 

oraz sporej ilości samodzielnych rozgłośni diecezjalnych oraz rozgłośni zrzeszonych

467 Artykuł 25 Konstytucji RP mówi m.in. o równouprawnieniu Kościołów i związków wyznaniowych, 
bezstronności władzy w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych oraz 
ukształtowaniu stosunków państwa z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi na zasadach 
poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie.
468 Ustawa z 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego; ustawa 
z 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej; ustawa z 13 maja 1994 r. o stosunku państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego 
w Rzeczypospolitej Polskiej; ustawa z 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko- 
Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej; ustawa z 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa 
do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej; ustawa z 30 czerwca 1995 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, z 30 czerwca 
1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej; ustawa z 20 
lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej; 
ustawa z 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów 
w Rzeczypospolitej Polskiej; ustawa z 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.
469 J. Chrapek, Pięciolecie transformacji..., s. 61.
470 Zob. tamże.



w sieci VOX. 8 grudnia 1991 r. ze studia w Toruniu rozpoczęło emisję Radio Maryja, 

stacja lokalna o profilu społeczno-katolickim, należąca do Zgromadzenia Najświętszego 

Odkupiciela (redemptorystów)471.

Na początku Radio Maryja emitowało program z nadajników z Torunia 

i Bydgoszczy. Szybko zaczęło składać wnioski o przyznanie kolejnych częstotliwości 

w poszczególnych regionach. Jeszcze przed pierwszym procesem koncesyjnym 

rozgłośnia uzyskała 117 częstotliwości lokalnych. Ponadto cztery rozgłośnie diecezjalne 

(m.in. z Koszalina, Poznania, Rzeszowa), emitujące kilkanaście godzin programu 

własnego, postanowiły udostępnić czas wolny na transmitowanie Radia Maryja472. 

W efekcie rozgłośnia o charakterze lokalnym funkcjonowała w ogólnokrajowej 

przestrzeni medialnej.

W wyniku procesu koncesyjnego w czerwcu 1994 r. Radio Maryja zyskało 

status nadawcy ogólnopolskiego o profilu społeczno-religijnym. Rozgłośni przyznano 

koncesję na maksymalny możliwy okres siedmiu lat, obejmującą 60 częstotliwości 

oraz gwarancję pokrycia swym zasięgiem do 80% kraju. Radio Maryja zadeklarowało 

wówczas, że nie będzie nadawało reklam.

W Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji Jerzy Myśliński podaje, 

że w 1995 r. w Polsce funkcjonowały cztery ogólnokrajowe rozgłośnie prywatne: 

RMF FM, Radio ZET, Rozgłośnia Harcerska oraz właśnie katolickie Radio Maryja47i. 

Rozgłośnia toruńska od początku słuchana była przez nieznaczną część 

ogólnopolskiego audytorium, było to jednak audytorium niezwykle dobrze 

zorganizowane.

Przyjęty przez o. Tadeusza Rydzyka model utrzymania radia z datków oparł się 

na unikalnej wówczas strukturze Rodziny Radia Maryja, stanowiącej stałe zaplecze 

zaangażowanych odbiorców. Pierwszym znaczącym momentem jej zaistnienia 

w świadomości społecznej było spotkanie Rodziny Radia Maryja z Janem Pawłem II 

w marcu 1993 r. w Rzymie. W 1996 r. wraz z powołaniem przez Episkopat rady 

programowej rozgłośni, sformalizowano Rodzinę Radia Maryja. Jej formuła okazała się

471 Zob. J. Kawecki, Rozpraszać chmury nad Radiem Maryja, w: Odważny głos prawdy, red. J. Kawecki, 
K. R. Jaśkiewicz, J. Chodorska, Warszawa 2001, s. 42-43.
472 Zob. M. Gierula, Polska prasa lokalna 1989-2000..., s. 204; M. Łoskot, Różnorodność programowa 
a status ekonomiczny rozgłośni katolickich w Polsce, w: Transformacja radia w Polsce i na Świecie 
1990-1995, red. J. Kantyka, M. Jachimowski, Katowice 1996, s. 219.
473 J. Myśliński, Kalendarium..., s. 148.



dobrze odpowiadać potrzebom wielu słuchaczy474, natomiast badania recepcji 

przeprowadzone przez OBOP w kwietniu 1999 r. wykazały, że radia słuchały 4—6 min 

osób z przewagą emerytów (67%)475.

Wolność w zakładaniu struktur medialnych oraz pierwsze doświadczenia 

poszczególnych Kościołów diecezjalnych doprowadziły do podjęcia działań w obszarze 

radiofonii na poziomie Konferencji Episkopatu Polski. 1 maja 1993 r. KEP przyjęła 

statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rozgłośni Katolickich VOX. Inicjatywa 

uzyskała kościelną i cywilną osobowość prawną oraz opiekuna z ramienia Episkopatu 

w osobie bpa Jana Chrapka. Stowarzyszenie tworzyły wszystkie ówczesne rozgłośnie 

diecezjalne. Zadaniem struktury było wsparcie organizacyjne, techniczne Oraz prawne 

poszczególnych rozgłośni. Stowarzyszenie VOX koordynowało pracę poszczególnych 

stacji, lecz przygotowywało również centralne programy radiowe na potrzeby emisji 

w całej sieci476.

W praktyce struktura Radia VOX, do której w latach 1994-1997 należały 

33 rozgłośnie477 pełniła rolę podstawy dla budowania sieci katolickiego Radia Plus. 

W listopadzie 1995 r. podczas walnego zebrania członków stowarzyszenia wybrano 

jego nowe władze oraz powołano pięcioosobową Radę Dyrektorów i pięcioosobową 

Radę Programową, którym powierzono konsultacje programowe i poznanie oczekiwań 

stacji wchodzących w skład Stowarzyszenia.

Na przełomie 1996 i 1997 r. formuła stowarzyszenia okazała się 

niewystarczająca. Do opracowania nowej koncepcji zaangażowano wówczas Wiesława 

Walendziaka. W efekcie, w marcu 1997 r. do biskupów trafiły dwa dokumenty 

podejmujące koncepcję ogólnopolskiej sieci rozgłośni katolickich MEGA PLUS 

oraz stronę prawną sieci.

Stacje z Siedlec, Tamowa, Warszawskiej Pragi, Kielc, Łodzi, Lublina, 

Ciechanowa i Szczecina nie chciały zgodzić się na propozycję nadawania programu 

satelitarnego sieci z Gdańska. Wielokrotne konsultacje dyrektorów stacji diecezjalnych 

z biskupami sprawiły, że przedstawiciele 18 rozgłośni podpisali 19 sierpnia 1997 r. 

Porozumienie na rzecz powstania sieci rozgłośni katolickich w Polsce, powołujące

474 Zob. Z. Zieliński, Kościół w Polsce 1944-2002, Radom 2003, s. 290-291.
475 Zob. J. Myśliński, Kalendarium..., s. 155.
476 Zob. J. Chrapek, Pięciolecie transformacji..., s. 61.
477 Zob. К Parzych, Prasa i media katolickie, „Zeszyty Teologiczne (Folia Theologica)” 1997 nr 3, s. 27.



strukturę Radia Plus. Na siedzibę struktury wyznaczono Warszawę, a nie jak pierwotnie 

zakładano Gdańsk47".

Struktura sieci zarządzana była przez Zgromadzenie Wspólników, Radę 

Nadzorczą oraz Zarząd. Najwyższym organem spółki było Zgromadzenie Wspólników. 

Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób powoływanych przez Radę Stałą 

Konferencji Episkopatu Polski na pięcioletnią kadencję -  za pierwszym razem 

przewodniczącym Rady Nadzorczej został bp J. Chrapek, wiceprzewodniczącym 

bp K. Nycz, a sekretarzem bp. M. Duś. Natomiast Zarząd złożony z jednej do trzech 

osób powoływano przez Radę Nadzorczą na okres czterech lat479.

Poza Spółką Producencką Plus powstawał również Agencja Reklamowa Plus, 

wskutek czego wszystkie decyzje między poszczególnymi rozgłośniami, Spółką 

Producencką oraz Agencją regulowała Trójstronna umowa o współpracy. Zapewniała 

ona sieci PLUS przekazywanie bloków audycji, emitowanie i sprzedaż reklam 

w obrębie całej struktury. Program emitowany przez spółkę miał objąć 30—40% całego 

czasu antenowego480. Ponadto w umowie znalazły się zapisy o koordynacji działalności 

programowej, promocyjnej i reklamowej, jak również zasady rozliczania się z siecią.

Lata dziewięćdziesiąte okazały się kluczowe dla konstytuowania struktur 

radiofonii katolickiej w Polsce. Zaraz po ekspansji rozgłośni katolickich nastąpiło 

mocne dookreślenie ich charakteru (albo dewocyjne, albo otwarte). Sieci Radia Plus 

przyświecała idea tworzenia radia otwartego, które propagując chrześcijańskie 

spojrzenie na rzeczywistość będzie równocześnie aktywnym graczem na rynku 

reklamowym481. Tymczasem Radio Maryja, jedyna stacja społeczna o zasięgu 

ogólnokrajowym, rozwijała formułę dewocyjną, opartą na modlitwie i formacji.

Na lata dziewięćdziesiąte przypadły także początki katolickiej telewizji. 

Poza wkomponowaniem programów katolickich w struktury reformowanej TVP 

(22 marca 1994 r. powołano w tej sprawie zespół redakcyjny ds. porozumienia między 

Episkopatem a Telewizja Polską), Episkopat podejmował starania o obecność Kościoła 

w przekazach stacji komercyjnych np. Polsatu4*2. Ponadto 12 grudnia 1994 r. zakon 

franciszkanów z Niepokalanowa uzyskał koncesję o zasięgu lokalnym na nadawanie 

ze stacji nadawczej w Bartnikach koło Sochaczewa własnego programu telewizyjnego

478 Akt notarialny powołujący Spółkę Producencką PLUS podpisano 7 listopada 1997 r.
479 W składzie zarządu znaleźli się: prezes ks. I. Sokalski, W.Gasper, J. Rusiecki.
480 R. Kowalczyk, Radio lokalne w Polsce..., s. 287.
481 Zob. M. Drożdż, Fenomen radiofonii katolickiej w przestrzeni wolności, w: Radio i gazety..., s. 38.
482 Zob. J. Chrapek, Pięciolecie transformacji.. s. 64.



pod nazwą Telewizja Niepokalanów. Początkowo zasięg stacji obejmował jedynie 

okolice Skierniewic. W drugim procesie koncesyjnym stacji przyznano ponadto 

częstotliwości w Łodzi, Krakowie i Opolu.

Franciszkanie z Niepokalanowa starali się o koncesję ogólnopolską, KRRiT 

odrzuciła jednak ich wniosek z powodu założenia, że stacja będzie finansowana z ofiar 

wiernych483. Początkowe wsparcie rozgłośnia uzyskała dzięki zabiegom Episkopatu: 

ogólnokrajowej tacy na katolicką telewizję; decyzji Episkopatu o uznaniu stacji 

za jedyną ogólnopolską telewizję katolicką; deklaracji poszczególnych biskupów 

na temat zaangażowania w zwiększenie zasięgu stacji do poziomu połowy terytorium 

Polski. TV Niepokalanów miała stać się telewizją rodzinną, w której przeplatałyby się 

tematy religijne oraz świeckie. W tym celu w listopadzie 1997 r. powstała Telewizja 

Familijna czyli spółka produkująca programy dla TV Niepokalanów. Ostatecznie 

do 1998 r. realizacja idei katolickiej telewizji pochłonęła 9 min zł w tym 2 min zł 

uzyskane z ogólnopolskiej kolekty484.

Kluczowym ogniwem budowanej po 1989 r. struktury mediów katolickich stała 

się prasa periodyczna. Poza wydawanymi dotychczas w warunkach cenzury tytułami 

pojawiały się nowe, sproblematyzowane religijnie. Tej swoistej specjalizacji 

towarzyszyła również organizacja Katolickiej Agencji Informacyjnej. Ostatecznie 

ustalenia J. Chrapka z 1993 r. wskazują, że prasę należąca do Kościoła katolickiego 

w Polsce tworzyły: 1 codzienny serwis agencyjny KAI, 1 dziennik, 10 dwutygodników 

(tym dwa o nakładzie zbliżonym do 200 000 egz. każdy), 11 dwutygodników, 

78 miesięczników, 24 dwumiesięczniki, 65 kwartalników, 14 półroczników, 

43 roczniki, ok. 1000 tytułów parafialnych485. W Katalogu prasy katolickiej w Polsce 

autorstwa A. Lepy pojawiły się 264 tytuły prasy katolickiej486. Tymczasem w Katalogu 

prasy i wydawnictw katolickich autorstwa J. Bojarskiego i A. Gzelli odnotowano
дот

568 tytułów w Polsce i za granicą '.

Stosunkowo liczna grupa tytułów katolickich nie posiadała wówczas znaczącej 

pozycji prasowo-wydawniczej. Nie radziła sobie z dystrybucją oraz nie mogła liczyć

483 Zob. M. Habryń, Polskie media katolickie 1989-1999, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999 nr 3-4, s. 137.
484 Zob. tamże, s. 138.
485 Wyliczenie za: J. Chrapek, Pięciolecie transformacji..., s. 62-63.
486 Zob. A. Lepa, Katalog prasy katolickiej w Polsce: stan z 31 stycznia 1994 roku, Łódź 1994, s. 4.
487 Zob. J. Bojarski, A. Gzella, Katalog i prasy i wydawnictw katolickich, Lublin 1994.



na określone przyzwyczajenia czytelników488. Do jej podstawowych zalet należało 

jednak mocne osadzenie w strukturach Kościoła od poziomu ogólnokrajowego 

po poziom parafialny. Kluczową rolę odgrywały tutaj zwłaszcza stare tytuły 

tygodniowe oraz nowe tytuły diecezjalne, a nie np. ogólnokrajowy dziennik katolicki.

W spadku po PRL pozostał dziennik katolicki „Słowo Powszechne” wydawany 

przez współpracujące z władzą PRL Stowarzyszenie PAX. W praktyce pismo nie było 

traktowane przez Episkopat Polski jako tytuł katolicki. W 1991 r. tytuł pisma zmienił 

się na „Słowo Dziennik Katolicki”. W 1992 r. Episkopat w następstwie nieudanej próby 

założenia dziennika katolickiego w Łodzi zdecydował się na przyznanie „Słowu 

Dziennikowi Katolickiemu” asystenta kościelnego. Mimo opieki kard. Józefa Glempa 

oraz zmiany tytułu i wydawcy, dziennik nie zyskał akceptacji. Od 5 maja 1997 r. 

ukazywał się jako tygodnik, a po niespełna miesiącu został zamknięty489.

Chociaż tytułem o najwyższych średnich nakładach (300 000 egz.) okazał się 

wydawany przez franciszkanów miesięcznik „Rycerz Niepokalanej”, podstawowym 

poziomem organizacji prasy katolickiej były diecezje. Co najmniej połowa posiadała 

chociaż jeden tytuł o typie tygodnika, dwutygodnika lub miesięcznika. Ponadto 

Kościoły lokalne wydające zasłużone tygodniki katolickie z okresu PRL zabiegały

0 utrzymanie ich ponaddiecezjalnego, a z czasem również ogólnopolskiego charakteru: 

w Częstochowie „Niedziela” (140 000 egz. średniego nakładu490), w Katowicach „Gość 

Niedzielny” (200 000 egz.), w Krakowie „Tygodnik Powszechny” (60 000 egz.), 

w Poznaniu „Przewodnik Katolicki” (40 000 egz.).

Inicjatorem zmian okazał się m.in. ks. Stanisław Tkocz, ówczesny redaktor 

naczelny „Gościa Niedzielnego”, który w oparciu o obserwację procesu koncentracji 

tytułów diecezjalnych w Niemczech, przewidywał, że koncentracja prasy diecezjalnej 

nastąpi również w Polsce. Chcąc wykorzystać ten proces dla potrzeb swojego 

wydawnictwa skierował do poszczególnych biskupów propozycję dodatków 

diecezjalnych tygodnika, redagowanych przez osoby wyznaczone przez biskupa miejsca

1 kolportowanych w granicach diecezji491.

488 Szacunkowe nakłady prasy katolickiej prezentują się skrajnie odmiennie. A. Lepa określał je na 1,2 
min egzemplarzy natomiast J. Bojarski i A. Gzella na ok 2,9 min. Zob. T. Mielczarek, Prasa Kościoła 
katolickiego w Polsce w latach 1989-2004, w: Media wyznaniowe >v Polsce 1989—2004..., s. 91.
489 Zob. I. Kowol, Kościół..., s. 103-104.
490 Dane za: Tamże, s. 103; T. Mielczarek, Monopol..., s. 207-208.
491 Zob. A. Grajewski, Twój..., s. 204-205.



Już w lutym 1992 r. „Gość Niedzielny” zdecydował się na powołanie do życia 

edycji diecezjalnej dla archidiecezji katowickiej. W marcu pismo zaczęło redagować 

pierwszą mutację poza Katowicami -  był to dodatek opolski. Formułę „Gościa 

Niedzielnego” wprowadzały również inne tytuły o charakterze ponaddiecezjalnym

i ogólnopolskim. Jedynie „Tygodnik Powszechny” pozostał ogólnokrajowy.

Poza tworzeniem mutacji znanych tygodników, do ówczesnych tendencji 

należało zakładanie przez ich wydawców tytułów katolickich dla dzieci i młodzieży.

O ile jednak tytuły skierowane do młodzieży nie cieszyły się zainteresowaniem 

(np. „Droga” z nakładem 23 000 egz.), o tyle bardzo szerokie grono odbiorców 

uzyskały czasopisma dla dzieci (np. „Mały Gość Niedzielny”, „Mały Przewodnik 

Katolicki”, „Moje Pismo Tęcza”, „Promyczek Jutrzenki”).

W niespełna rok od likwidacji „Słowa. Dziennika Katolickiego”, o. T. Rydzyk 

znany z prowadzenia Radia Maryja zainicjował wydawanie „Naszego Dziennika”. 

Pierwszy numer pisma ukazał się w Warszawie 29 stycznia 1998 r. Rozpoczęcie 

wydawania „Naszego Dziennika” doprowadziło do petryfikacji segmentu prasy 

katolickiej, która funkcjonowała w oparciu o pięć ośrodków: częstochowski, katowicki, 

krakowski, poznański oraz warszawski. Sam „Nasz Dziennik”, chociaż wydawany 

w Warszawie, reprezentował jednak stanowisko środowiska skupionego wokół 

toruńskiego Radia Maryja.

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych struktura mediów katolickich 

doświadczyła również masowego pojawienia się prasy parafialnej o zasięgu jednej 

lub kilku parafii, dekanatu, mikroregionu lub tylko określonego środowiska. Średni 

nakład tych pism wynosił około 1 000 egzemplarzy, a periodyczność prezentowała się 

różnie ze zdecydowaną dominacją miesięczników (66,9%)492.

Istotny okazuje się kontekst zaistnienia i rozwoju mediów katolickich. Zdaniem 

Jarosława Gowina, ówczesnego bliskiego współpracownika ks. Józefa Tischnera okres 

ten nie stanowił dobrego czasu dla wewnętrznego życia Kościoła katolickiego w Polsce:

Pod wpływem  religijności neoromantycznej K ościół lat dziewięćdziesiątych tracił 

ducha apostolstwa i łaski, wyzbywał się wymiaru nadprzyrodzonego, przeobrażając 

chrześcijaństwo w  ideologię, która demaskuje i potępia493.

492 Dane za. M. Gierula, Prasa parafialna jako typ prasy lokalnej, w: Media wyznaniowe w Polsce 1989
2004..., s. 140.
493 J. Gowin, Religia i ludzkie biedy. Ks. Tischnera spory o Kościół, Kraków 2003, s. 65.



Jak zaznacza Irena Borowik, z perspektywy szeregowego wiernego miał miejsce 

„niewielki wpływ religii na życie codzienne”494. Zaraz po 1989 r. zjawisko to nie było 

jeszcze aż tak wyraźne, przybierało jednak na sile wraz z postępem modernizacji. 

Początkowo odnosiło się do zagadnień etyki seksualnej. Z czasem przechodząc na inne 

obszary życia, powodowało, że legitymacja religijna zatracała swój wymiar 

społeczny495. W świetle badań socjologicznych nad religijnością w społeczeństwie 

nastąpiło wówczas poszerzenie kręgów „osób reprezentujących niepełny konsens wiary 

(postawy ambiwalentne i heterodoksyjne)”496.

Równocześnie, jak zauważa Jose Casanova w koncepcji deprywatyzacji religii, 

po upadku komunizmu hierarchowie Kościoła w Polsce stanęli przed zasadniczym 

dylematem: czy dobrowolnie uczestniczyć w sferze publicznej otwartego

i zróżnicowanego społeczeństwa obywatelskiego, czy też działać i odgrywać rolę 

publiczną na poziomie państwa?497.

Generalnie na płaszczyźnie akademickiej identyfikuje się co najmniej trzy 

przejawy religii w polityce:

■ problemy religii stają się przedmiotem agendy politycznej,

■ zjawiska polityczne związane są z fundamentami danej religii,

■ wierni wyznający daną religię identyfikują się z określonymi siłami politycznymi 

niezależnie od niezależnie od tej religijności498.

W latach 1989-1995 biskupi aktywnie angażowali się w politykę499, później wyraźnie 

przyjmowali jednak pozycję zdystansowaną. O ile po 1995 r. Episkopat stawał przed 

dylematem tego, co jeszcze społeczne a już polityczne, o tyle też duchowni na niższych 

poziomach struktur kościelnych jasno wspierali poszczególne opcje polityczne. 

Zwłaszcza Radio Maryja znalazło się na cenzurowanym opinii publicznej w związku 

z angażowaniem autorytetu Kościoła w spory polityczne. Rozgłośnia nie poprzestawała

494 I. Borowik, Odbudowywanie pamięci, przemiany religijne w Środkowo-Wschodniej Europie 
po upadku Komunizmu, Kraków 2000, s. 227.
495 Zob. tamże, s. 229.
4,6 J. Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej, Kraków 2004, s. 108, 
115.
497 J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, tłum. T. Kunz, Kraków 2005, s. 188.
498 Zob. A. Heath, В. Taylor, G. Tóka, Religion, morality and politics, w: International Social Attitudes. 
The 10th BSA Report, Aldershot 1993, s. 49-80.
499 Zob. A. Hess, Relacje polskiego Kościoła katolickiego i mediów jako element komunikacji politycznej, 
w: Współczesne media. Status. Aksjologia. Funkcjonowanie, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, t. 2. Lublin 
2009, s 76.



wyłącznie na promocji określonych postaw moralnych500 -  w wyniku wyborów 

parlamentarnych 1997 r. do Sejmu dostało się 18 osób z list Akcji Wyborczej 

Solidarność, popieranych na falach rozgłośni.

Do opinii publicznej docierały formułowane na łamach „Gazety Wyborczej” 

zarzuty wobec Radia Maryja o antysemityzm i ksenofobię. Mirosława Grabowska 

zaznacza, że kontrowersje dotyczyły nie audycji formacyjnych, muzyki religijnej 

czy serwisów informacyjnych Radia Watykańskiego, lecz audycja z godz. 21.40 

zatytułowanej Rozmowy niedokończone:

To tutaj krytycy R adia M aryja  dopatrują się treści antysemickich, nacjonalistycznych, 

krytycyzmu graniczącego z wrogością w obec innych, obcych -  Unii Europejskiej, 

liberalizmu i liberałów, Żydów ( . . . ) 501.

Kluczowym argumentem sprzeciwu wobec rozgłośni okazał się populizm
С Л Л

religijny , który Olga Wysocka sprowadziła do podziału na „nas” i „ich” w oparciu

0 logikę działania, w ramach której „w imię wartości katolickich kreuje się wroga

1 w obronie uciśnionego ludu manipuluje jego strachem i używa do tego narzędzi 

politycznych”503.

500 S. Burdziej, Radio Maryja a społeczeństwo obywatelskie, „Znak” 2008 nr 9, s. 24.
501 M. Grabowska, Radio Maryja -  polska prawica religijna, „Znak” 2008 nr 9, s. 12.
502 Zob. E. Szkoła, Radio Maryja jako przykład populizmu w mediach, w: Współczesne media. Status..., 
s. 92-93;
503 O. Wysocka, Populizm i Radio Maryja, „Znak” 2008 nr 9, s. 74. Por. M. Kania, Katolicyzm iv mediach 
-  trzy retoryki, „Studia Medioznawcze” 2005 nr 2 s. 53-54.



3.2. Petryfikacja struktury mediów katolickich po 1999 r.

Budowane po 1989 r. struktury mediów katolickich przyjęły za paradygmat 

swojego rozwoju koncentryczność wokół diecezji z wyraźną przewagą ośrodków takich 

jak Częstochowa, Katowice, Kraków, Poznań, Toruń, Warszawa. W znaczącym stopniu 

odbiegało to od rozwijanego modelu systemu koncentracyjnego. O trwałości procesu 

nie sposób mówić już w 1999 r., nie ulega jednak wątpliwości, że struktura mediów 

katolickich wyraźnie odbiegała od tej, jaką można było zaobserwować w latach 1989— 

1994, przejawiała też symptomy stabilizacji.

Do najbardziej dynamicznych segmentów mediów należała radiofonia

i telewizja. Spółka Producencka Plus, przyjmując do porozumienia programowego 

kolejne stacje diecezjalne, przyczyniała się do wzrostu ich słuchalności oraz poprawy 

ich sytuacji na lokalnych rynkach reklamowych. W kolejnych latach wzrastały potrzeby 

rozgłośni, równocześnie nie wystarczały środki z reklam oraz pieniądze otrzymywane 

z kurii diecezjalnych.

Na początku 2000 r. Spółka Producencka Plus zaczęła poszukiwania podmiotu, 

gotowego zainwestować środki w utrzymanie i rozwój sieci. Ówczesny dyrektor 

zarządu spółki, ks. Kazimierz Sowa podejmował działania w tym celem aż do kwietnia 

2002 r. Spółka znalazła się wówczas w rękach Prokom Investments i Dresdner 

Kleinwort Benson. Wkład inwestycyjny okazał się niewspółmierny do założeń. 

Co prawda Episkopat utrzymał kontrolę nad siecią oraz jej linią programową,

1 kwietnia strukturę opuściły jednak /?adio Plus Katowice, Warszawskie Radio Józef, 

Radio Warszawa należące do Diecezji Warszawsko-Praskiej, a po kilku miesiącach 

również rozgłośnie przemianowane na RDN Małopolska, Radio VICTORIA i Radio eR 

z Lublina.

Trudności z utrzymaniem inwestora doprowadziły w października 2005 r. do 

podziału Spółki Producenckiej Plus na Sieć VOX FM związaną z Grupą Radiową Time 

(własność Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych SA) oraz strukturę 

kontynuującą nazwę Radio Plus, z wkładem finansowym grupy Ad.Point504.

O przynależności poszczególnych stacji decydowali biskupi diecezjalni według 

własnego klucza -  8 stacji związało się ze strukturą VOX FM, pozostałe 12 nadal 

reprezentowało Radio Plus.

504 W 2007 r. Ad.Point zostało przejęte przez Eurozet.



Względy ekonomiczne doprowadziły we wrześniu 2010 r. do połączenia VOX 

FM oraz Radia Plus pod szyldem Radio Plus. Umowa dotyczyła jedynie kwestii 

programowych, dlatego w 2013 r. część sieci Radio Plus nadal związana była 

z koncernem Eurozet sp. z o.o., a część z koncernem Time sp. z o.o. Ze struktury VOX 

wyszły jednak stacje: z Warszawy-Pragi (potem Radio Warszawa), z Białegostoku 

(potem Radio i)505.

Po 1999 r. wzrosła aktywność o. T. Rydzyka, ukierunkowana na poszerzenia 

struktur medialnych Radia Maryja. W 2003 r. wydająca „Nasz Dziennik” spółka Spes 

zanotowała pierwszy w historii zysk w wysokości 1 min złotych netto (podczas gdy rok 

wcześniej było to 743 tys. zł straty)506. Należąca do o. Rydzyka fundacja 

Lux Veritatis507 uzyskała od KRRiT koncesję na nadawanie drogą satelitarną programu 

edukacyjno-poradniczego i religijnego508. TV Trwam rozpoczęła regularne nadawanie 

programu w jeszcze w czerwcu. Jednak od przedsięwzięcia odciął się Episkopat509.

Charakterystykę budowanej konsekwentnie przez toruńskiego redemptorystę 

struktury medialnej tak określała M. Grabowska:

O tych przedsięwzięciach nieżyczliw i m ówią jak o medialnym imperium lub holdingu 

ojca Rydzyka. Gdyby przyjąć tę metaforę (a byłoby to uzasadnione, bo m iędzy 

wym ienionym i podmiotami istnieją wyraźne powiązania, przede wszystkim  personalne, 

ale także ekonom iczne), to niewątpliwie za przedsięwzięcie -  „matkę” trzeba by uznać 

R adio M aryja, najstarsze, najbardziej wyraziste i zarazem polityczne dzieło ojca 

Tadeusza Rydzyka510.

Już po powstaniu stacji telewizyjnej okazało się, że prymat radia przełożył się 

również na formułę telewizji. Chociaż TV Trwam nie otrzymała statusu nadawcy 

społecznego, liczba emitowanych przez nią reklam okazała się niewielka. Ojciec 

Rydzyk przyjął, że utrzymanie stacji zapewnią datki zbierane na tej samej zasadzie, 

co środki dla radia. Regularność wpływów oraz identyfikację z rozgłośnią zapewniła 

Rodzina Radia Maryja, organizująca się w parafiach lub w budynkach prywatnych

505 Stan na 31.12.2013.
506 Dane za: K. Piskała, T. Potkaj, W imię ojca. Fenomen Tadeusza Rydzyka, Warszawa 2007, s. 115.
507 Lux Veritatis (łac. światło prawdy) została założona przez o. Tadeusza Rydzyka oraz o. Jana Króla 
w 1998 r. we Wrocławiu. Obecnie jej siedzibą jest Warszawa.
508 Koncesja KRRiT nr 287/203-T
509 Zob. J. Myśliński, Kalendarium..., s. 160.
510 M. Grabowska, Radio Maryja..., s. 13.



na zasadzie Biur Radia Maryja511, Kół Przyjaciół Radia Maryja, Młodzieżowych Kół 

Przyjaciół Radia Maryja oraz Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci.

Gdy na płaszczyźnie akademickiej podjęto próby odpowiedzi na pytania o istotę 

sukcesu rozgłośni, dostrzeżono m.in., że struktura Rodziny Radia Maryja stała się 

na tyle zorganizowaną społecznością, iż przybrała formę ruchu społecznego, ponadto 

„ojcu Rydzykowi udało się skonstruować wyraźną, jednoznaczną tożsamość słuchacza
г  1 Л

Radia Maryja” . Dyrektor rozgłośni ukształtował ją wiążąc model pobożności radio- 

maryjnej z tożsamością narodową513. W ramach tej formuły radio pełniło rolę 

depozytariusza polskich i katolickich wartości514. Dostrzeżono wówczas pewien 

fenomen:

Jednym z paradoksów polskiego życia publicznego po 1989 roku jest fakt, iż żaden inny 

fenomen nie zdaje się wpisywać lepiej w  przytoczoną [...] definicję społeczeństwa  

obywatelskiego niż założona w  1991 roku przez o. Tadeusza Rydzyka katolicka 

rozgłośnia -  Radio M aryja5'5.

Utożsamianie radia z polskością' i katolickością tworzyło jego mandat 

do podpowiadania słuchaczom wyborów politycznych. Rodzinie Radia Maryja 

przypisywano znaczącą rolę polityczną. Prawicowi politycy zaczęli regularnie 

uczestniczyć w wydarzeniach całej Rodziny. Również o. Rydzyk stał się graczem 

na scenie politycznej (sytuacja dotyczyła zwłaszcza okresu 2005-2007 czyli rządów 

sprawowanych przez Prawo i Sprawiedliwość)516. Zaangażowanie polityczne rozgłośni 

doprowadziło wówczas do polaryzacji opinii na temat Radia Maryja wśród biskupów, 

czego odzwierciedleniem był panujący w dyskursie medialnym tamtego okresu podział 

na „Kościół toruński” i „Kościół łagiewnicki”517.

W przypadku prasy periodycznej stabilizacja strukturalna oznaczała 

równocześnie petryfikację polityki redakcyjnej poszczególnych pism. To wówczas 

rozpoczęła się dekada zmian w największych tytułach katolickich tygodników opinii,

511 Zob. E. Szkoła, Radio Maryja..., s. 95.
5121. Krzemiński, Czego nas uczy..., s.121.
513 Zob. tamże, s. 119.
5Ы E. Bobrowska, Świat z  wrogami w tle, „Znak” 2008 nr 9, s. 58.
515 S. Burdziej, Radio Maryja..., s. 20.
516 Zob. E. Nowak, R. Riedel, Radiomaryjna subkultura polityczna -  media katolickie jako podmiot 
systemu politycznego w Polsce, „Studia Medioznawcze” 2009 nr 2, s. 18.
517 Na temat publicystycznego rozróżnienia, wprowadzonego w 2006 r. przez E. Czaczkowską na łamach 
„Rzeczpospolitej” zob. E. K. Czaczkowska, Radio Maryja dzieli episkopat, „Rzeczpospolita” 04.01.2006, 
http://new-arch.rp.pl/artykul/590994.html [dostęp: 10.10.2013].

http://new-arch.rp.pl/artykul/590994.html


prowadząca do uzyskania przez „Gościa Niedzielnego” pozycji niekwestionowanego 

lidera prasy katolickiej, a później także ogólnopolskiego lidera w sprzedaży czasopism 

opinii.

W listopadzie 2003 r. ks. Marek Gancarczyk zastąpił ks. Stanisława Tkocza 

na stanowisku redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”. Spowodowało to zmiany 

w polityce redakcyjnej tytułu: radykalizację poglądów publikowanych na łamach, 

poszerzenie struktury o nowe dodatki diecezjalne, zmniejszenie regionalnego charakteru 

pisma na rzecz bardziej ogólnego wydania ogólnokrajowego518.

Do końca 1999 r. redakcja działała w oparciu o struktury centralne 

w Katowicach oraz mutacje diecezjalne funkcjonujące kolejno od: 1992 r. -  bielsko- 

żywiecka, gliwicka, katowicka, opolska; od 1993 r. -  tarnowska, od 1994 r. -  

koszalińsko-kołobrzeska, krakowska, sandomierska, od 1995 r. -  warszawska, 

wrocławska i od 1998 r. -  lubelska.

W lipcu 2001 r. rozszerzono strukturę Wydawnictwa Kurii Metropolitalnej 

„Gość Niedzielny” o portal internetowy Wiara (www.wiara.pl), zajmujący się aktualną 

tematyką religijną. Od początku portal stanowił również przedłużenie pozostałych 

wydawnictw Kurii Metropolitalnej w Katowicach, a zwłaszcza portalu „Gościa 

Niedzielnego” (www.gosc.pl).

Pod kierownictwem ks. Gancarczyka liczba edycji diecezjalnych wzrosła

o kolejne osiem tytułów. W 2004 r. na obszarze Archidiecezji Gdańskiej ukazał się 

„Gość Gdański”. Do końca 2004 r. mutacja nosiła nazwę „Gwiazda Morza”, 

co nawiązywało do utrwalonego w świadomości diecezjan dawnego dwutygodnika. Od 

maja 2004 r. zaczęto wydawanie edycji świdnickiej, od października 2005 r. -  

legnickiej, od stycznia 2006 r. -  łowickiej, od kwietnia 2006 r. -  radomskiej pod 

lokalnym tytułem „AVE Gość Radomski” oraz zielonogórsko-gorzowskiej, a od lutego 

2009 r. -  płockiej.

Ostatnim z działań wpływających na wzrost pozycji pisma stała się 

radykalizacja jego publicystyki. Obecne na łamach poradniki z zakresu medycyny 

oraz wychowania ustąpiły miejsca materiałom dziennikarskim poświeconym kwestii 

ochrony życia, tj. sprzeciwu wobec aborcji, eutanazji, sztucznego zapłodnienia 

in vitro519. Sam „Gość Niedzielny” stał się również przedmiotem dyskursu medialnego

518 D. Guzek, Prasa Archidiecezji Katowickiej [praca magisterska napisana pod kierunkiem 
M. Jachimowskiego, Katowice 2009], s. 102-103.
519 Tamże.

http://www.wiara.pl
http://www.gosc.pl


w skali ogólnokrajowej -  miało to związek ze sposobem opisywania przez tygodnik 

sprawy Alicji Tysiąc520.

W przypadku częstochowskiej „Niedzieli”, do końca 1999 r. z ogólnym 

wydaniem tygodnika ukazywały się dodatki diecezjalne i archidiecezjalne: od 1992 r. -  

częstochowski (Archidiecezja Częstochowska oraz Diecezja Sosnowiecka), od 1993 r. -  

osobno częstochowski i sosnowiecki oraz łódzki, legnicki, lubelski, od 1994 r. -  

łowicki, przemyski, płocki, toruński („Głos z Torunia”), od 1995 r. -  podlaski oraz 

warszawski, od 1996 r. gnieźnieński, zielonogórsko-gorzowski („Aspekty”), od 1998 r. 

-  rzeszowski („Niedziela Południowa”), włocławski („Ład Boży”), zamojsko- 

lubaczowski oraz szczecińsko-kamieński („Kościół nad Odrą i Bałtykiem”). Dodatkowo 

od 1995 r. „Niedziela” posiadała własne studio radiowe, a od 1997 r. -  stronę 

internetową, która z czasem przerodziła się w rozbudowany portal.

Po roku 2000 działania ks. Ireneusza Skubisia, redaktora naczelnego 

„Niedzieli”, koncentrowały się na wydawaniu pisma w jeszcze większej ilości diecezji. 

Chociaż w styczniu 2002 r. redakcja zamknęła edycję gnieźnieńską, już w lutym 2003 r. 

ukazała się nowa edycja kielecka. Od kwietnia 2004 r. regularnie wydawano edycję 

świdnicką, od sierpnia -  legnicką („Niedziela na Dolnym Śląsku”), a od października -  

sandomierską. W styczniu 2005 r. ukazał się pierwszy numer edycji bielsko-żywieckiej 

(„Niedziela na Podbeskidziu”), w październiku -  wrocławskiej, a w październiku 

2006 r. -  małopolskiej.

Działanie w oparciu o edycje diecezjalne przyjął również „Przewodnik 

Katolicki”, najstarszy wydawany w Polsce tygodnik społeczno-religijny. Liczba 

redakcji edycji diecezjalnych sprowadziła się jednak zaledwie do pięciu: bydgoskiej, 

gnieźnieńskiej, krakowskiej, poznańsko-kaliskiej, włocławskiej („Ład Boży”).

Podjęte tytuły z Katowic, Częstochowy i Poznania funkcjonowały w latach 

dziewięćdziesiątych głównie w oparciu o kolportaż parafialny, dodatkowo w przypadku 

tygodnika „Niedziela” wspierany od roku 1991 r. przez Apostolski Ruch Przyjaciół 

„Niedzieli” -  grupy czytelników pisma, które spotykały się regularnie w bliskim 

otoczeniu parafii aby dyskutować na tematy podjęte na łamach. Każdy z tytułów 

uzyskiwał zgodę lokalnego biskupa na prowadzenie i kolportaż diecezjalnych edycji 

pisma. W konsekwencji lata 1992-2006 stanowiły okres podziału wpływów między



„Gościa Niedzielnego” i „Niedzielę”, przekładającego się na kolportaż czasopism 

oraz liczbę wydań diecezjalnych.

Stabilizującą się strukturę katolickich środków masowego przekazu dopełniły 

media w środowisku sieciowym. Historycznie pierwsze strony internetowe pokroju 

Mateusza czy Opoki, już po roku 2000 natrafiły na dobrze zorganizowaną konkurencję 

w postaci portalu Wiara, należącej do wydawcy „Gościa Niedzielnego”, a następnie 

jezuickiego portalu Deon.

Nieudane przedsięwzięcie katolickiej Telewizji Niepokalanów527 oraz mocne 

sformatowanie TV Trwam pozostawiało lukę w segmencie audiowizualnym. Próbę 

jej zapełnienia podjęły w różnej skali nieliczne internetowe telewizje o profilu 

katolickim, skierowane tematycznie do mieszkańców całej Polski (Boska.tv), 

konkretnych diecezji (Telewizja Rodzina) lub miejscowości (Telewizja Lubaczów).

Strukturalny rozwój mediów katolickich doprowadził do wyłonienia się 

osobnego podsystemu, który w naturalny sposób przyjął za punkt odniesienia kościelna 

doktrynę medialną. Tymczasem w polskim systemie medialnym po 1989 r. dominowały 

założenia modelu odpowiedzialności społecznej oraz modelu liberalnego mediów. 

Taki stan rzeczy zgadza się z czterema teoriami prasy F. S. Sieberta, W. Shramma

i T. Petersona, których naczelne założenie głosi, że media masowe dostosowują się do 

struktur społecznych i politycznych, w których funkcjonują522. W istocie media 

katolickie funkcjonując w środowisku kościelnym koncentrują się na opisie 

rzeczywistości w myśl katolickiej nauki społecznej.

Teorie prasy zdają się wyjaśniać również charakterystyczny rozłam pomiędzy 

niektórymi tytułami kościelnymi. Część tytułów katolickich spotyka się z zarzutem 

zbytniej liberalności, jak w przypadku „Tygodnika Powszechnego” czy miesięcznika 

„Więź”, albo nacjonalizmu, co ma miejsce w przypadku „Naszego Dziennika”. Biorąc 

pod uwagę, że przytoczone tytuły nie posiadają kościelnej asystentury, można postawić 

tezę o stojącym przed nimi dylemacie wyboru doktryny. Przy deklarowanym związku 

z doktryną katolicką w sprawach niezwykłej wagi przyjmują prymat poinformowania 

czytelników, co współgra z podejściem odpowiedzialności oraz podejściem liberalnym.

521 Na temat nieudanego przedsięwzięcia Telewizji Niepokalanów zob. G. Łęcicki, Kościół w eterze. 
W dwadzieścia lat po upadku komunizmu, w: Media i Kościół. Polityka..., s. 112-113; K. Pokoma- 
Ignatowicz, Media katolickie w III RP..., s. 129.
5 Zob. M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, 
tłum. J. Łoziński, W. Łukowski, Warszawa 2000, s. 43.



3.3. Analiza struktury mediów katolickich -  procedura badawcza

Właściwą analizę struktury mediów katolickich umożliwiło zebranie danych 

ilościowych, na temat poszczególnych mediów oraz występujących między nimi 

powiązań. Dane zostały uzyskane za pomocą kwestionariusza ankietowego. Samo 

badanie oparto na trzech następujących po sobie procedurach. Pierwsza sprowadziła się 

do niestrukturalizowanej analizy danych zastanych na temat stanu mediów katolickich. 

Skoncentrowana została na ustaleniu nazwy funkcjonujących środków przekazu oraz 

adresu, który umożliwiał wysyłkę korespondencji do redakcji (badanie przeprowadzono 

w środowisku sieciowym, konieczne było zatem ustalenie adresów e-mail każdej 

z rozpoznanych redakcji).

W określeniu stanu wydawanych tytułów nieocenionym wsparciem okazały się 

internetowe zasoby Krajowego Rejestru Sądowego oraz wydawane po 1989 r. katalogi 

prasy523, które stanowiły również punkt odniesienia w procesie analizy mediów 

katolickich. Procedurę uzupełniła penetracja środowiska sieciowego w celu ustalenia 

nazw nowych tytułów mediów katolickich. Swoistą topografię docierania 

do poszczególnych mediów zapewniła kwerenda portali katolickich oraz witryn 

należących do instytucji kościelnych. Szczególnie istotne okazały się pod tym 

względem strony internetowe diecezji oraz portale zakonów i stowarzyszeń zakonnych. 

Dzięki serwisowi www.zakony.pl autor był w stanie prześledzić wszystkie strony 

internetowe zakonów w Polsce pod względem odwołań do ewentualnych tytułów prasy 

katolickiej lub szerzej mediów katolickich. Katolicka radiofonia oraz telewizja została 

zidentyfikowana na podstawie wydanych przez KRRiT obowiązujących oraz wygasłych 

koncesji na nadawanie.

Lista mediów katolickich została poddana weryfikacji w badaniu ankietowym. 

Właściwy kwestionariusz ankietowy, dotyczący struktury badanego medium 

przeznaczono do samodzielnego wypełnienia w trzech wariantach, stosownych 

do poszczególnych segmentów mediów: prasa, radio i telewizja, podmioty działające 

w sieci524. Ankieta w najpopularniejszym formacie pliku tekstowego pakietu Microsoft 

Office (format .doc) trafiała za pośrednictwem poczty elektronicznej do redaktorów 

naczelnych oraz dyrektorów poszczególnych mediów. W przypadku gdy zlokalizowanie

523 A. Lepa, Katalog..., dz. cyt.; J. Bojarski, A. Gzella, Katalog..., dz. cyt.; Katalog Prasy Polskiej 1994, 
red. S. Dziki i in., Kraków 1994; Katalog mediów polskich 1999/2000, red. W. Chorązki, Kraków 2000.
524 Poszczególne wersje kwestionariusza znajdują się w materiałach dokumentacyjnych badań i zostały 
oznakowane jako Ankieta 1-3.

http://www.zakony.pl


redaktora naczelnego lub dyrektora było niemożliwe, formułowano treść wiadomości 

do całej redakcji. Ankiety zwrotne docierały w tych samych plikach, w jednym 

przypadku zwrot przebiegał w postaci pliku graficznego .jpg, który zawierał skany 

wydrukowanej i wypełnionej ankiety.

W oparciu o metodologię prowadzenia badań społecznych ankietę przesłano 

jako załącznik do wiadomości o treści tożsamej z preambułą:

Szanowna/Szanowny Redaktor Naczelna/Naczelny. Zwracam się do Pani 

Redaktor/Pana Redaktora w  związku z prowadzonymi przeze mnie badaniami 

naukowymi. Jestem asystentem Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego 

w  Katowicach, a z wykształcenia medioznawcą, politologiem  i teologiem. 

Przygotowuję pracę doktorską „Struktura m ediów katolickich jako element systemu 

m edialnego w  Polsce po 1989 roku” . Jej celem  jest zbadanie miejsca mediów  

katolickich w  naszym system ie medialnym i wskazanie jakości strukturalnej jaką media 

katolickie wprowadzają w  centralistyczny system medialny. Dla przebadania problemu 

potrzebuję uzyskać dane redakcji katolickich dlatego zwracam się do Pani Redaktor/ 

Pana Redaktora ze stosowną ankietą. Będę w ielce zobowiązany za jej uzupełnienie

i odesłanie. W razie braku odzewu będę również kontaktował się z redakcją.

Wybór tej formy uzyskiwania danych podyktowany był szybkością, niskim 

kosztem badania oraz możliwością natychmiastowej orientacji w zbiorze danych525. 

W dobie technologii cyfrowych poczta elektroniczna należy bowiem do standardów 

komunikacyjnych instytucji religijnych. Wymiar czasowy badania ankietowego 

sprowadził się do okresu od 1 kwietnia 2013 r. do 1 kwietnia 2014 r. Rozpiętość 

czasowa spowodowana była znaczącym brakiem odzewu pierwszej z wysłanych 

korespondencji. Po ponownej wysyłce ankiet, autor podejmował rozmowy telefoniczne 

z redakcjami skupione na prośbie o ich wypełnienie. Dodatkowo w lipcu 2014 r. autor 

przesłał ankiety do zidentyfikowanych tytułów prasy parafialnej.

Wybór kwestionariusza ankietowego wynikał z samego przedmiotu badań jakim 

jest struktura mediów katolickich. Trudno jest mówić o podsystemie mediów 

katolickich bez uzyskania szczegółowej wiedzy na temat stanu tych mediów 

oraz ich jakości strukturalnych. Do tego konieczne było jednak zebranie oryginalnych 

danych. Badanie ankietowe okazało się przydatne do obserwacji i opisu mediów

525 J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, tłum. 
J. Gilewicz, Kraków 2013, s. 163.



katolickich, których mechanizmów funkcjonowania nie sposób przecież obserwować 

bezpośrednio526.

Zważywszy, że przyjęta procedura badawcza występuje w wariantach opisowym 

oraz analitycznym527, należy doprecyzować, że autor rozprawy przeprowadził swoje 

analizy w nurcie perspektywy opisowej. Uzyskane w badaniu dane pozwoliły 

udokumentować sytuację mediów katolickich z 2013 r. oraz -  na ile pozwoliły dane 

zastane -  dynamikę zmian tych mediów w ostatnich dwóch dekadach.

W segmencie prasowym zidentyfikowano 137 tytułów: 1 dziennik,

10 tygodników, 4 dwutygodniki, 45 miesięczników, 31 dwumiesięczniki, 

33 kwartalniki, 3 półroczniki oraz 7 innych. Dodatkowo należy wspomnieć, 

że dwumiesięcznik „Regina Polonia” przesłał informację o zakończeniu wydawania, 

a dwumiesięcznik „Zdrój” odciął się od formuły pisma katolickiego528. Liczba 

redagowanych tytułów zmalała zatem do 13 5529. Badanie nie objęło pozbawionych 

materiałów dziennikarskich pism urzędowych kurii, które z zasady adresuje się tylko 

do duchowieństwa oraz periodyków naukowych, które nie podejmują treści typowych 

dla prasy periodycznej. W związku z tym, że wcześniejsze katalogi odnotowywały 

część z podanych dwóch grup tytułów, autor ustalił ich liczbę w ówczesnych katalogach 

oraz zidentyfikował zmianę ilościową (44 pism tytułów urzędowych, 156 naukowych 

periodyków recenzowanych ukazujących się w latach 1994-2013). W segmencie 

audiowizualnym badanie objęło 46 mediów: 45 rozgłośni radiowych oraz 1 telewizję 

satelitarną. W środowisku sieciowym badanie objęło 10 podmiotów: 7 telewizji 

internetowych, 3 katolickie portale informacyjne.

Należy doprecyzować, że prezentowana ostateczna liczba 135 tytułów prasy 

oraz 45 mediów audiowizualnych okazuje się szersza jeśli traktować mutacje 

oraz oddziały niektórych mediów jako osobne podmioty. W badaniu przyjęto założenie, 

że dane na temat poszczególnych oddziałów zostaną dostarczone wraz z ankietami 

przesłanymi do siedziby głównej tytułu, poniższą praktykę potwierdziły również zwroty 

z mediów o rozbudowanej strukturze.

526 Zob. E. Babie, Badania społeczne w praktyce, tłum. W. Betkiewicz i in..Warszawa 2004, s. 268.
527 Zob. R. D. Wimmer, J. R. Dominiek, Mass media. Metody badań, tłum. T. Karłowicz, Kraków 2008, 
s. 251.
528 Korespondencja elektroniczna z pismem z 27.01.2014 r. jednoznacznie przeczy konfesyjnemu 
charakterowi tytułu „Zdrój”, który wydawany jest przez Fundację Biuro Służby Krajowej AA w Polsce.
529 Skatalogowana na potrzeby pracy prasa parafialna zamknęła się w 455 tytułach.



W ostatecznym rozrachunku spośród 193 tytułów mediów zwrot wyniósł 

43 (22,2%), odmowy objęły 10 mediów (5,2%), w przypadku 2 medium zaprzestano 

wydawania lub stwierdzono brak związku z katolickim formatem medium (1%). Brak 

odpowiedzi dotyczył 138 mediów (71,5%).

Inny obraz otrzymujemy biorąc pod uwagę poziom partycypacji w badaniu 

różnych rodzajów mediów. W segmencie audiowizualnym procent zwrotów był 

najwyższy i wyniósł 13 odesłanych ankiet (28,8%) i 1 odmowę (2,2%). W segmencie 

prasowym uzyskano 31 zwrotów ankiety (22,9%) oraz 9 odmów (6,7%). W segmencie 

sieciowy zwrot ankiety objął 2 redakcje (20%) oraz 1 odmowę (10%).

Do badacza dotarła zaledwie co piąta ankieta. Przyczyn niskiego poziomu 

zwrotów można dopatrywać się w następujących czynnikach:

1. traktowanie kwestionariuszy badawczych jako wiadomości typu spam 

lub jako druki reklamowe,

2. polityka redakcji polegająca na nieudzielaniu informacji niezależnie 

od celu oraz podmiotu badawczego,

3. niechętny stosunek redaktorów naczelnych oraz dyrektorów 

do wypełniania ankiet,

4. odcięcie się redakcji od terminu prasa katolicka z równoczesnym 

założeniem, że periodyk jest przeznaczony do użytku wewnętrznego 

wspólnoty i jej sympatyków,

5. brak konsekwencji w planowaniu obiegu poczty elektronicznej, co wiąże 

się z brakiem informacji na temat adresu elektronicznego redaktora 

naczelnego oraz potrzebą przesyłki pisma ogólnego do redakcji,

6. obawa o wykorzystanie danych przez konkurencję,

7. obawa o upublicznianie jakichkolwiek danych na temat medium 

katolickiego.

Niski poziom zwrotów sprawił, że dane strukturalne poddane analizie nie były 

w stanie wiernie zrekonstruować całej struktury mediów katolickich oraz zjawisk 

towarzyszących jej funkcjonowaniu. W celu zbliżenia uzyskanych wyników z badanym 

zjawiskiem dodatkowo podjęto działania uzupełniające brakujące elementy oraz służące 

pozyskaniu wiedzy wyjaśniającej wątpliwości. Brakujące dane odnośnie zasięgów, 

nadawców oraz form własności mediów audiowizualnych uzyskano w oparciu o analizy



obowiązujących oraz wygasłych decyzji koncesyjnych530, które KRRiT przyznawała 

radiofonii katolickiej. Dodatkowe informacje przyniosła analiza danych zastanych 

w sieci oraz literaturze przedmiotu. Niezwykle owocne okazały się również wywiady 

telefoniczne przeprowadzone z dyrektorem archidiecezjalnego Radia Fara w Przemyślu 

oraz dyrektorem Radia Plus Gdańsk. Pozwoliły one na rozwianie wątpliwości, 

pojawiających się przy ocenie struktur katolickiej radiofonii.

Ponadto w interpretacji wyników wykorzystano dane ankietowe uzyskane 

w związku z przygotowanym na Kongres Kultury Województwa Śląskiego 2010 

raportem Media Periodyczne w przestrzeni województwa śląskiego53', informacje 

zamieszczane w stopkach redakcyjnych egzemplarzy prasy katolickiej, dane dostępne 

na stronach internetowych poszczególnych wydawnictw. Natomiast z uwagi 

na zawężony charakter danych uzyskanych z wydawnictwa „Gość Niedzielny” autor 

odwołał się do szerszych wyliczeń uzyskanych w 2009 r. w związku z prowadzonymi 

wówczas badaniami na potrzeby pracy magisterskiej zatytułowanej Prasa Archidiecezji 

Katowickiej532.

530 W przypadku wygasłych koncesji możliwy był wgląd jedynie w dokumenty KRRiT wydane 
od początku 2000 r.
531 M. Jachimowski, Raport. Media periodyczne w przestrzeni województwa śląskiego, Katowice 2010, 
ss. 206.
532 D. Guzek, Prasa Archidiecezji Katowickiej... dz. cyt.



3.4. Kluczowe elementy struktury przestrzennej katolickiej prasy periodycznej

Poza podejmowaną tematyką religijną oraz własną doktryną medialną autor 

postuluje, że specyfika mediów katolickich w Polsce wypływa również z ich związku 

z podziałem administracyjnym Kościoła katolickiego, przebiegającym w oparciu

0 41 diecezji i archidiecezji obrządku łacińskiego, 2 grekokatolickiego oraz 1 ordynariat 

połowy. Najbardziej rozległa terytorialnie pozostaje Diecezja Zielonogórsko- 

Gorzowska, najliczniejsza w mieszkańców Diecezja Drohiczyńska, a najwięcej parafii 

posiada Diecezja Tarnowska. Rodzi to uzasadnione pytanie: czy podział 

administracyjny Kościoła determinuje strukturę mediów katolickich? Jednoznaczna 

odpowiedź wymaga uwzględnienia specyfiki każdego typu mediów osobno.

W Polsce prasa periodyczna stanowi największy z segmentów mediów 

katolickich o ugruntowanej strukturze koncentrycznej, na co wskazuje szereg zjawisk 

obserwowanych w latach 1994—2013. W roku 1994 stan katolickiej prasy periodycznej 

opierał się na 1 dzienniku, 10 różnej wielkości tygodnikach, 11 dwutygodnikach, 

78 miesięcznikach, 24 dwumiesięcznikach, 65 kwartalnikach, 14 półrocznikach

1 43 rocznikach, z których wiele stanowiło jednak typowe periodyki akademickie533. 

Kluczowe dla całości segmentu mediów katolickich dziennik oraz tygodniki ukazywały 

się w różnych miejscowościach.

Ustalenia autora na temat stanu prasy katolickiej w 2013 r. wskazują 

na wydawanie 135 tytułów prasy masowej, charakteryzujących się różnym stopniem 

dziennikarskiego profesjonalizmu, 44 organów kurii diecezjalnych (tytuły urzędowe, 

z reguły ograniczone wyłącznie do instytucji oraz duchowieństwa danej diecezji) 

oraz 156 periodyków naukowych (tytuły recenzowane prezentujące jedynie artykuły 

akademickie). Pod względem periodyczności wspomniane 135 tytułów typowej prasy 

dzielimy na: 1 dziennik, 10 tygodników, 4 dwutygodniki, 45 miesięczników, 

31 dwumiesięczników, 33 kwartalniki, 4 półroczniki, 3 roczniki oraz 4 czasopisma 

wydawane nieregularnie.

W odróżnieniu od systematyzacji poczynionych w katalogach prasy z 1994 r. 

autor postanowił znacząco odróżnić typową prasę periodyczną od organów urzędowych 

kurii diecezjalnych oraz czasopism naukowych. Powodem był charakter wydawanych 

tytułów -  użytek wewnętrzny, brak materiałów dziennikarskich, dostępność tylko

533 Wyliczenie za: J. Chrapek, Pięciolecie transformacji..., s. 62-63.



dla wybranych grup społecznych tj. duchowieństwa oraz nauczycieli akademickich. 

Uwzględnienie powyższych tytułów w analizach dotyczących całości prasy katolickiej 

wpłynęłoby na nieadekwatne przedstawienie jej właściwych struktur medialnych.

Wykres 1. Stan ilościowy prasy katolickiej w 2013 r.
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Źródło: badania własne.

Liczba organów urzędowych .kurii pozostaje zależna od obowiązującego 

podziału administracyjnego Kościoła. W praktyce zmiana od 1994 r. do 2013 r. była 

niewielka i wynikała z powołania na mocy bulli papieskiej z 24 lutego 2004 r. Diecezji 

Bydgoskiej oraz Diecezji Świdnickiej. Organy urzędowe pozostałych diecezji 

odnotował co najmniej jeden z trzech katalogów prasy z 1994 г., a ich średni nakład 

wynosił 908 egz.534. Po dwudziestu latach sytuacja tego segmentu nie uległa zmianie 

poza dojściem dwóch dodatkowych tytułów („Świdnickie Wiadomości Kościelne”, 

„Wiadomości Diecezji Bydgoskiej”).

Znacząca zmiana nastąpiła natomiast w przypadku naukowych periodyków 

o kościelnej afiliacji. O ile w 1994 r. katalogi prasy odnotowały 64 takie tytuły, o tyle 

w 2013 r. było ich już 156 czyli prawie 2,5 razy więcej. Spośród czasopism naukowych 

wynotowanych w 1994 r. aż 56 ukazywało się w 2013 r. nadal (87,5%), a zaledwie 

8 tytułów zlikwidowano (12,5%). Równo 100 nowych tytułów naukowych powstało 

wiatach 1994—2013. Nie posiadały one praktycznie żadnego związku z typowym 

czytelnikiem prasy katolickiej, stanowiły raczej wynik aktywności instytucjonalnej 

teologii w Polsce. Zmiany tego segmentu prasy specjalistycznej dowodzą, że w okresie 

dwudziestu lat w kraju nastąpił wzrost struktur edukacji teologicznej oraz formacji



katechetycznej. Poza powołaniem do życia uniwersyteckich wydziałów teologicznych, 

rozrosła się struktura instytucji naukowych, podejmujących badania pod opieką 

Kościoła katolickiego.

Kluczowym obszarem badań nad prasą katolicką sensu stricto są natomiast 

tytuły skierowane do szerokiego grona odbiorców. Charakterystyka tego segmentu 

prasy dokonana w 1996 r. przez ks. S. Tkocza okazuje się nad wyraz pesymistyczna:

Generalny opis sytuacji prasy katolickiej w  Polsce jest niemożliwy. Z jednej strony 

dysponujemy tygodnikami na prawdziwie europejskim poziom ie, z drugiej strony całą 

masą pisem ek skazanych na upadek, które utrzymują się na rynku tylko dzięki 

ambicjom ich w ydaw ców  -  wspartym niemal darmową pracą tych, co je  tworzą535.

Spoglądając na sytuację czasopiśmiennictwa katolickiego z tej perspektywy 

okazuje się, że w 2013 r. diagnoza ks. Tkocza pozostawała aktualna. 

Wśród ukazujących sie tytułów prasowych łatwo dostrzec grupę konsorcjów prasowych

o rozbudowanej strukturze redakcyjnej, stałej grupie czytelników oraz wypracowanym 

sposobie dystrybucji. Nie brakowało jednak efemeryd, które opierały się wyłącznie 

na pracy wolontariuszy oraz kolportażu własnym. Spojrzenie na całość struktury 

w świetle poczynionych ustaleń badawczych pozwala wyciągnąć ogólne wnioski 

na temat katolickiej prasy periodycznej.

Analiza katalogów prasy z 1994 r. pozwoliła zidentyfikować 155 tytułów 

typowej prasy katolickiej, wydawanej na terenie praktycznie wszystkich diecezji536. 

Wśród wyjątków znalazły się Diecezja Drohiczyńska, Diecezja Zamojsko- 

Lubaczowska oraz tereny należące do erygowanych dziesięć lat później Diecezji 

Bydgoskiej i Diecezji Świdnickiej.

535 S. Tkocz, Meandry prasy katolickiej, „W drodze” 2000 nr 8, s. 13.
336 Wszystkie katalogi uwzględniają organy urzędowe kurii oraz część czasopism naukowych, które ze 
względu na swoją specyfikę autor celowo umieścił w osobnych grupach. Ponadto w Katalogu Prasy
i wydawnictw katolickich J. J. Bojarskiego i A. L. Gzelli pojawiło się 18 tytułów wydawanych przez za 
granicą dla Polonii, tymczasowe biuletyny trwających wówczas synodów diecezjalnych, serie 
teologiczne, gazetki szkół katolickich, prasa parafialna, dodatki katolickie do lokalnej prasy świeckiej 
a nawet dwa tytuły innych wyznań („Rocznik Teologiczny” oraz „Samarytanka”).



M apa 1. Miejscowości w których wydawano prasę katolicką w 1994 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie katalogów prasy.

Prasa zyskiwała charakter silnie' diecezjalny. Aż 24 diecezje posiadały swoje 

własne pisma, które podejmowały tematykę życia lokalnego Kościoła. Ich średni łączny 

nakład wynosił 30 000 egz.537 (najmniejszy nakład miał „Biuletyn Kurii Duszpasterskiej 

we Włocławku” 350 egz.; największy „Gość Niedzielny” 170 000 egz.). Pod względem 

periodyczności dzieliły się na tygodniki (6 tytułów), dwutygodniki (6 tytułów), 

miesięczniki (10 tytułów) i kwartalniki (2 tytuły). Ich wydawcami były w większości 

kurie diecezjalne. W nielicznych przypadkach również wydawnictwa diecezjalne. Same 

tytuły wyraźnie różniły się pod względem profesjonalizmu redakcji oraz kształtu 

czasopism.

Tabela 5. Samodzielne czasopisma diecezjalne ukazujące się w 1994.

Tytuł Wydawca Periodyczność
„Aspekty” Kuria Biskupia w Gorzowie miesięcznik
,AVE” Wydawnictwo Diecezji Radomskiej dwutygodnik
„Biuletyn Kurii 
Duszpasterskiej we 
Włocławku”

Kuria Diecezjalna we Włocławku miesięcznik

„Błahowist” Kuria Grekokatolicka w Przemyślu miesięcznik
„Głos Katolicki” Łomżyńska Kuria Diecezjalna tygodnik

„Gość Niedzielny” Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej 
„Gość Niedzielny” tygodnik

537 Obliczenia własne na podstawie: A. Lepa, Katalog . .., dz. cyt.



„Gwiazda Morza” Kuria Metropolitalna Gdańska dwutygodnik
„Kościół nad Odrą i 
Bałtykiem” Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska dwutygodnik

„Kurenda” Kuria Diecezjalna w Elblągu dwutygodnik
„Ład Boży” Kuria Diecezjalna we Włocławku dwutygodnik
„Martyria” Kuria Biskupia Diecezji Ełckiej miesięcznik
„Nasza Służba” Ordynariat Polowy dwutygodnik
„Niedziela” Kuria Metropolitalna w Częstochowie tygodnik
„Nowe Życie” Kuria Metropolitalna Wrocławska miesięcznik
„Pielgrzym” Kuria Diecezjalna Pelplińska dwutygodnik
„Posłaniec Warmiński” Kuria Biskupia w Olsztynie dwutygodnik
,.Przegląd Katolicki” Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej dwutygodnik
„Przewodnik Katolicki” Drukarnia i Księgarnia Sw. Wojciecha tygodnik
„Rok Boży w Rodzinie” Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej kwartalnik
„Słowo” Kuria Metropolitalna w Gnieźnie tygodnik
„Tygodnik Powszechny” Tygodnik Powszechny tygodnik
„Wierzę” Kuria Diecezjalna w Koszalinie dwutygodnik
„Wspólnota” Kuria Diecezjalna w Elblągu miesięcznik
„Zwiastowanie” Kuria Diecezjalna w Rzeszowie kwartalnik

Źródło: opracow anie własne na podstawie katalogów prasy: A. Lepa, K atalog..., dz. cyt.; J. Bojarski,  
A. Gzclla, K ata log ..., dz. cyt.; K ata log  P rasy P olskiej..., dz. cyt.

Tabela 6. Zasięg i nakłady czasopism diecezjalnych ukazujących się w 1994 r.

Tytuł ' Zasięg nakład OBP nakład Lepa nakład Gzella
„Aspekty” diecezjalny 12000 10000
„AVE” diecezjalny 130000 14000 15000
„Biuletyn Kurii Duszpasterskiej 
we Włocławku” diecezjalny 350

„Błahowist” diecezjalny 3000 2850
„Głos Katolicki” diecezjalny 10000 5000
„Gość Niedzielny” ogólnokrajowy 170000 170000 170000
„Gwiazda Morza” diecezjalny 100000 100000 100000
„Kościół nad Odrą i Bałtykiem” diecezjalny 10000 10000 10000
„Kurenda” diecezjalny 200 200
„Ład Boży” diecezjalny 18100 17000 23000
„Martyria” diecezjalny 10000 10000 10000
„Nasza Służba” ogólnokrajowy 12000 12000 12000
„Niedziela” ogólnokrajowy 100000 140000 140000
„Nowe Życie” diecezjalny 15000 1500
, .Pielgrzym” ponaddiecezj alny 18000 20000 26000
„Posłaniec Warmiński” diecezjalny 14000 8300 12500
„Przegląd Katolicki” diecezjalny 20000 18000 16000
„Przewodnik Katolicki” ogólnokrajowy 50000 40000 65000
„Rok Boży w Rodzinie” diecezjalny 7000 7000
„Słowo” diecezjalny 20000 20000
„Tygodnik Powszechny” ogólnokrajowy 40000 40000 60000
„Wierzę” diecezjalny 13000 20000
„Wspólnota” diecezjalny 20000
„Zwiastowanie” diecezjalny 2000 2000



Dane z 1994 r. świadczyły o rozwoju ilościowym wydań diecezjalnych 

redagowanych pod patronatem częstochowskiej „Niedzieli” oraz katowickiego „Gościa 

Niedzielnego”. Możliwe jest wyróżnienie trzech sytuacji ówczesnych wydawnictw 

diecezjalnych:

■ na terenie diecezji redagowano wyłącznie periodyk diecezjalny,

■ na terenie diecezji redagowano periodyk diecezjalny oraz edycję diecezjalną 

„Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli” lub „Źródła”,

■ na terenie funkcjonowała wyłącznie edycja diecezjalna „Gościa 

Niedzielnego”, „Niedzieli” lub „Źródła”.

Z perspektywy 2013 r. przewaga samodzielnych wydawnictw diecezjalnych 

nad edycjami diecezjalnych tygodników z Częstochowy i Katowic wyraźnie 

odwróciła się. Nastąpiło zjawisko zmniejszenia się liczby tytułów diecezjalnych, zanik 

edycji diecezjalnych i lokalnych „Źródła”. Równocześnie powstałą lukę zapełniały 

rywalizujące ze sobą edycje diecezjalne „Gościa Niedzielnego” oraz „Niedzieli” . 

Okazuje się, że chociaż liczba tytułów samodzielnych drastycznie zmalała, a liczba 

wydań diecezjalnych dużych tygodników katolickich wyraźnie wzrosła, średnie łączne 

nakłady czasopism niezależnych i edycji diecezjalnych pozostały w przeciągu ostatnich 

dwudziestu lat na poziomie ok. 690 000 egz.538.

Liczba samodzielnych tytułów diecezjalnych spadła z 24 ukazujących się 

w 1994 r. do 11 wychodzących w 2013 r. Spośród czasopism wydawanych przez tego 

samego wydawcę pod tym samym tytułem pozostało zaledwie 9 periodyków. 

15 tytułów zostało zlikwidowanych, z czego 7 zyskało kontynuację w postaci 

diecezjalnych edycji „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli” lub „Przewodnika 

Katolickiego”, w międzyczasie pojawiły się zaledwie 2 nowe tytuły diecezjalnej 

(„Opiekun. Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej” oraz „Drogi Miłosierdzia. Miesięcznik 

Archidiecezji Białostockiej”) oraz 35 dodatkowych edycji „Gościa Niedzielnego”, 

„Niedzieli” lub „Przewodnika Katolickiego”.



Wykres 2. Zmiany ilościowe samodzielnych tytułów diecezjalnych w latach 
1994-2013.
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Źródło: opracowanie na podstawie badań w łasnych oraz katalogów prasy.

W ykres 3. Zmiany ilościowe wydań diecezjalnych ogólnokrajowych tygodników 
katolickich w latach 1994-2013.
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Źródło: opracowanie  na podstawie badań własnych oraz katalogów prasy.

Tytuły wchłonięte lub wznowione pod szyldem większych tygodników 

katolickich zmieniły swoją periodyczność z dwutygodnika na tygodnik, a w przypadku 

gorzowskich „Aspektów” -  z miesięcznika na tygodnik. Ich nakłady utrzymały się 

lub znacząco spadły, co ilustruje przykład gdańskiej „Gwiazdy Morza” (nakład 

w 1994 r. wynosił 100 000 egz., a nakład kontynuującego go „Gościa Gdańskiego” 

6 235 egz.539), pozwoliły jednak utrzymać wcześniejsze wysokie nakłady dużych 

czasopism. W praktyce „Gość Niedzielny”, który uzyskiwał 170 000 egz. nakładu

Dane edycji gdańskiej uzyskane od redakcji w 2009 r. dla potrzeb pracy magisterskiej Prasa 
Archidiecezji Katowickiej.



przy obecności 8 edycji diecezjalnych w 2013 r., uzyskiwał 200 000 egz. nakładu, lecz 

już przy 19 edycjach -  wskazuje to na ogólną tendencję konsolidacji tytułów 

katolickich oraz ekspansję na nowe diecezje łagodzącą skutki spadku czytelnictwa.

Mapa 2. Miejscowości w których wydawano prasę katolicką w latach 1994-2013.

•  miejscowości wydające prasę

miejscowości, które zaprzestały 
wydawania

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: http:/ /www.nicdzicla .pl/artykul/2813/2/Historia- 
Tygodnika-Katolickiego-Niedziela  [dostęp 15.12.2013 r.].

Między 1994 a 2013 r. liczba miejscowości, w których wydawano prasę 

katolicką wzrosła z 59 do 63. Niewątpliwie wpływ na ten stan posiadały największe 

katolickie tygodniki, regularnie zwiększające w tym okresie liczbę swoich edycji 

diecezjalnych: „Gość Niedzielny” -  z 8 do 19, „Niedziela” -  z 5 do 19 oraz 

„Przewodnik Katolicki”, który nie posiadał edycji diecezjalnych, a w 2013 r. miał 5. 

Równocześnie Krakowski tygodnik „Źródło”, posiadający 4 edycje diecezjalne oraz 

liczne edycje parafialne, skurczył się wyłącznie do jednego wydania. Z mapy tytułów 

katolickich zniknęły jednak bezpowrotnie tytuły ukazujące się w Diecezji Elbląskiej 

oraz Diecezji Łomżyńskiej.

Cechą specyficzną prasy katolickiej, wykształconą w latach 1989-1994 była 

koncentracja tytułów w kilku ośrodkach miejskich. Analiza ilościowa wskazuje, 

że na jedną diecezję przypadały wówczas niecałe cztery czasopisma (średnia 3,6). 

W przypadku Archidiecezji Warszawskiej i Archidiecezji Krakowskiej liczba 

czasopism katolickich przekraczała jednak 30, a w przypadku Archidiecezji 

Poznańskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej 10 tytułów. Co więcej, w samej

http://www.nicdzicla.pl/artykul/2813/2/Historia-


Warszawie wydawano 39 tytułów (31 w Archidiecezji Warszawskiej i 8 w Diecezji 

Warszawsko-Praskiej), co stanowiło 83% prasy ukazującej się w obu diecezjach. 

W Krakowie redagowano 29 tytułów (96,7% prasy archidiecezjalnej), a w Poznaniu

11 tytułów (100% prasy archidiecezjalnej)540. Okazuje się zatem, że dominująca liczba 

wydawnictw kościelnych lokowała się w samych centrach czterech diecezji. 

Zdecydowana większość tytułów katolickich ukazujących się w kraju posiadała zatem 

wyraźnie proweniencję warszawską, krakowską oraz poznańską. Dodatkowo silną 

pozycję uzyskały ośrodki z Częstochowy i Katowic, skoncentrowane na wydawaniu 

dwóch wysokonakładowych tygodników katolickich.

W ykres 4. Zmiany ilościowe prasy katolickiej w trzech głównych ośrodkach 
wydawniczych w latach 1994-2013.
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Źródło: opracowanie  na podstawie badań własnych oraz katalogów’ prasy.

Z perspektywy dwudziestu lat od momentu obserwacji stanu prasy katolickiej 

dostrzegalna była petryfikacja układu opartego na wielu centrach. W 2013 r. najwięcej 

tytułów prasy katolickiej ukazywało się na obszarze Archidiecezji Krakowskiej 

(33 niezależne tytuły oraz 3 edycje największych tygodników katolickich). Dominująca 

przed laty Archidiecezja Warszawska utrzymywała się na drugim miejscu 

z 22 samodzielnymi tytułami prasowymi oraz 2 edycjami największych tygodników 

katolickich. Trzeci pod względem wydawania Poznań posiadał 13 samodzielnych 

tytułów, był również siedzibą „Przewodnika Katolickiego”, wydającego 5 edycji 

w tym 4 z redakcjami w innych diecezjach. Zestawienie z 1994 r. wskazuje również

540 Badania własne.



na rozrost struktury „Gościa Niedzielnego” oraz „Niedzieli”. Tygodniki, które nie dość, 

że wytworzyły rozbudowane struktury ogólnokrajowe i diecezjalne, dodatkowo zajęły 

się redagowaniem innych tytułów prasowych oraz mediów w pozostałych segmentach.

Pierwszy typ prasy periodycznej, który z reguły poddaje się analizie tego 

segmentu stanowią dzienniki. Autor zidentyfikował w segmencie prasy katolickiej 

jeden tytuł codzienny -  „Nasz Dziennik” wydawany przez Spes sp. z o.o., pozostającą 

w strefie wpływów o. T. Rydzyka. Problem w tym, że dziennik nie posiada formalnej 

zgody Kościoła na posługiwanie się terminem katolicki. Chociaż wyraźnie zapełnia 

lukę w zakresie katolickiego tytułu codziennego, w świetle przyjętej definicji mediów 

katolickich należałby go wykluczyć z zestawienia. Okazuje się wówczas, że w Polsce 

brakuje katolickiego tytułu codziennego. Ostatni tego typu periodyk „Słowo. Dziennik 

Katolicki” wydawany w latach 1993-1996 przez stowarzyszenie Civitas Christiana, 

w roku 1994 drukował nakład na poziomie 60 000-120 000 egz.541, w 1996 r. dopłacał 

do swojej działalności około 300 000 zł miesięcznie542, a w 1997 r. przestał się 

ukazywać.

Jak wspomniano, w 2013 r. prasa katolicka redagowana była gównie 

w Krakowie, Warszawie oraz w miejscowościach posiadających silny ogólnokrajowy 

tygodnik, o nakładzie wynoszącym w zależności od tytułu między 40 000 egz. 

(„Przewodnik Katolicki” w Poznaniu), a 200 000 egz. („Gość Niedzielny” 

w Katowicach).

Pod względem wysokości nakładów, sprzedaży, czytelnictwa oraz liczby 

redakcji zdecydowany prym wiódł powstający „Gość Niedzielny”, w Wydawnictwie 

Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny”. Zestawienia nakładów i sprzedaży ZKDP 

wskazują, że w latach 2010-2013 tygodnik uzyskiwał najwyższe średnie nakłady 

oraz sprzedaż w segmencie czasopism opinii543. Natomiast czytelnictwo cyklu 

sezonowego tytułu wynosiło 3,9%544. Dane uzyskane w drodze ankiety, potwierdziły 

wyliczenia ZKDP, podając średnią sprzedaż 140 000 egz. przy nakładzie 200 000 egz.

541 Dane za katalogami prasy: A. Lepa, Katalog..., dz. cyt.; J. Bojarski, A. Gzeila, Katalog..., dz. cyt.; 
Katalog Prasy Polskiej..., dz. cyt.
542 Dane za: S. Tkocz, Meandry..., s. 20.
543 Dane ZKDP za lata 2010-2013. Zob: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-tygodnikow- 
opinii-w-2011-gosc-niedzielny-polityka-i-uwazam-rze [dostęp 20.12.2013].
544 Wyniki Badania PBC za okres czerwiec 2013-listopad 2013. [Czytelnictwo Cyklu Sezonowego], 
Populacja -  Polacy w wieku 15-75 lat, 30 136 052 osoby.

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-tygodnikow-


Konsekwentnie budowana od 1992 r. pozycja pisma stanowiła wynik udziału 

w rywalizacji, w której znaczącą rolę odgrywały aspiracje lokalnych biskupów 

oraz walka z „Niedzielą” o podział wpływów. Marcin Przeciszewski pisał na ten temat:

O tym, czy dana diecezja wpuści do siebie „Gościa” czy „Niedzielę”, decydowała 

nie tyle formuła pisma, co lobbing ich liderów i redaktorów naczelnych [...] o wyborze 

decydowało stanowisko biskupów i m iejscow ego kleru545.

W praktyce w okresie ostatnich dwudziestu lat część biskupów zdecydowała się 

na utrzymywanie własnych tytułów diecezjalnych przy równoczesnym niedopuszczeniu 

do powołania edycji diecezjalnej innego pisma (np. „Martyria. Miesięcznik Diecezji 

Ełckiej”). Na terenie 19 diecezji założono redakcję diecezjalną „Gościa Niedzielnego” 

z czego w 10 diecezjach tytuł zyskał wyłączność (Archidiecezja Gdańska, 

Archidiecezja Katowicka, Archidiecezja Warmińska, Diecezja Gliwicka, Diecezja 

Łowicka, Diecezja Opolska, Diecezja Płocka, Diecezja Radomska, Diecezja 

Tarnowska, Diecezja Zielonogórsko-Lubaczowska).

Od momentu przemian wydawca „Gościa Niedzielnego” funkcjonował 

jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą na rzecz kościelnej osoby prawnej -  

wydzielona jednostka katowickiej Kurii Metropolitalnej, podległa metropolicie 

katowickiemu. W 2013 r. redagował dwa tytuły prasy periodycznej oraz portal 

internetowym. Ks. Gancarczyk, redaktor naczelny tygodnika i dyrektor wydawnictwa 

był równocześnie asystentem kościelnym „Małego Gościa Niedzielnego” oraz prezesem 

zarządu archidiecezjalnej rozgłośni Radio eM sp. z o.o.

Tak szerokie powiązanie struktur medialnych Archidiecezji Katowickiej 

świadczy o dążeniu władz tego Kościoła do wypracowania formuły wspólnego 

diecezjalnego centrum medialnego. Wyraźnie wskazuje również na realizację przez 

Kurię Metropolitalną określonej polityki medialnej. Właściwy kształt struktury 

wydawnictwa na stan z 2013 r. prezentuje diagram 2.

W trzyczłonowym podziale wydawnictwa kluczową rolę odgrywa tygodnik 

„Gość Niedzielny” oraz jego edycje diecezjalne redagowane w Bielsku-Białej, 

Gdańsku, Gliwicach, Gorzowie, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Legnicy, Lublinie, 

Łowiczu, Olsztynie, Opolu, Płocku, Radomiu, Sandomierzu, Świdnicy, Tarnowie, 

Warszawie oraz Wrocławiu.

545 M. Przeciszewski, Wiara..., s. 66.



Ich obecność w poszczególnych diecezjach wynika z formalnej zgody (dekretu) 

lokalnego biskupa, uprawniającego do redagowania edycji diecezjalnej „Gościa 

Niedzielnego”. Ponadto zależność wydań diecezjalnych od lokalnych biskupów wyraża 

się w prawie tych drugich do wyboru składu redakcji oraz udzielania sugestii w zakresie 

treści danej edycji. Sprawy organizacyjne, opłaty związane z funkcjonowaniem redakcji 

oraz pensje pracowników pozostają po stronie centrali pisma w Katowicach.

Diagram 2. S truktura Wydawnictwa Kurii M etropolitalnej 
„Gość Niedzielny” w 2013 r.

Wydawnictwo Kurii 
Metropolitalnej 

„Gość Niedzielny”

(tygodnik) 
„Gość Niedzielny”

(miesięcznik) 
„Mały Gość Niedzielny”

(portal)
Wiara

(edycje diecezjalne)
„Gość Bielsko-Żywiecki” 

„Gość Gdański”
„Gość Gliwicki”

„Gość Katowicki”
„Gość Koszalińsko-Kołobrzeski” 

„Gość Krakowski”
„Gość Legnicki”
„Gość Lubelski”
„Gość Łowicki”
„Gość Opolski”
„Gość Płocki” 

„Posłaniec Warmiński” 
„Gość Radomski AVE” 
„Gość Sandomierski”

„Gość Świdnicki”
„Gość Tarnowski”

„Gość Warszawski”
„Gość Wrocławski”

„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

/ r ó d lo :  opracowanie  w łasne na podstawie: www.gosc.pl [dostęp 10.01.2014].

http://www.gosc.pl


W 2013 r. organizacją pracy i redakcją „Gościa Niedzielnego” zajmowało się 

133 pracowników w centrali oraz oddziałach, spośród których 89 to dziennikarze546. 

Ponadto tygodnik stale współpracował z grupą 100 osób. Biorąc pod uwagę 

rozbudowaną strukturę redakcyjną, stosunek 67% dziennikarzy do 33% reszty 

pracowników okazuje się stosunkowo wysoki. O dobrej kondycji pisma świadczy też 

wynoszący 1,5 stosunek współpracowników do dziennikarzy. Oba wskaźniki 

potwierdzają znaczący stopień profesjonalizacji -  oparcie się w większości 

na dziennikarzach etatowych i niewielkiej liczbie współpracowników.

Podobną formułę przyjmowały również pozostałe z tytułów wydawcy. 

Miesięcznik dla dzieci „Mały Gość Niedzielny” redagowało 3 dziennikarzy

i 10 współpracowników, a portal Wiara 3 dziennikarzy i 3 współpracowników547. 

Poziom profesjonalizmu obu tytułów jest różny, o czym świadczy stosunek 

współpracowników do dziennikarzy 3,3 przypadku „Małego Gościa Niedzielnego”,

1 w przypadku Wiary).

Budowa konkurencyjnej „Niedzieli” posiadała formę rozbudowanego centrum 

medialnego, które na zasadzie konwergencji rozpowszechniało materiały prasowe, 

radiowe i telewizyjne pod wspólnym szyldem. Wydawcą „Niedzieli” jest kościelna 

osoba prawna w postaci Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. W strukturze 

redagowano również dwumiesięcznik dla dzieci „Moje Pismo Tęcza”. Czasopismo 

odróżniało się jednak od pozostałych tytułów „Niedzieli” brakiem konwergencji treści. 

Właściwą budowę wydawnictwa w stanie z 2013 r. prezentuje diagram 3.

Podstawą całości pozostawało ogólnokrajowe wydanie tygodnika „Niedziela” 

razem z 19 edycjami diecezjalnymi, spośród których 8 nie posiadało konkurencji 

w postaci innych tygodników diecezjalnych („Aspekty” z Diecezji Zielonogórsko- 

Gorzowskiej, „Głos z Torunia”, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” z Archidiecezji 

Szczecińsko-Kamieńskiej, „Niedziela Częstochowska”, „Niedziela Kielecka”, 

„Niedziela Łódzka”, „Niedziela Podlaska”, „Niedziela Przemyska”, „Niedziela 

Sosnowiecka”), ponadto 3 tytuły ukazywały się pod nazwami dawnych, samodzielnych 

dwutygodników („Aspekty”, „Głos z Torunia”, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”).

Wewnętrzny kształt wydawnictwa podyktowany był specjalizacją w oparciu 

o produkcję materiałów dla prasy periodycznej, na potrzeby radia oraz telewizji. 

„Niedziela” posiadała bowiem od 1996 r. studio radiowe, a od 2002 r. również studio

546 Badania własne, stan na 31.12.2013.
547 Pracowników administracyjnych całości zapewnia tygodnik „Gość Niedzielny”.



telewizyjne -  oba nastawione na produkcję materiałów audiowizualnych dla potrzeb 

własnych oraz innych mediów, z którymi współpracował tygodnik. Na stronie 

internetowej radia wspomniano o 19 współpracujących rozgłośniach w Polsce 

oraz 1 rozgłośni w Chicago. W portalu Niedziela TY mowa była o współpracy 

z Telewizją Niepokalanów, TVP, TV Puls, Trwam oraz TV Orion548.

Diagram 3. S truktura  „Niedzieli” w 2013 r.

(edycje diecezjalne) 
.Aspekty”

„Głos z Torunia”
„Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 

„Niedziela Częstochowska” 
„Niedziela Kielecka” 
„Niedziela Legnicka” 
„Niedziela Lubelska” 
„Niedziela Łódzka” 

„Niedziela Małopolska” 
„Niedziela na Podbeskidziu” 

„Niedziela Podlaska” 
„Niedziela Przemyska” 

„Niedziela Rzeszowska” 
„Niedziela Sandomierska” 
„Niedziela Sosnowiecka” 

„Niedziela Świdnicka” 
„Niedziela w Warszawie” 
„Niedziela Wrocławska”

„N iedziela Zamoj sko-Lubaczowska”

Źródło: opracowanie w łasne na podstawie: www.niedziela.pl [dostęp 12.12.2013].

548 http://fm.niedziela.pl/on; ashttp://tv.niedziela.pl/onas [dostęp 01.01.2013].

http://www.niedziela.pl
http://fm.niedziela.pl/on
http://tv.niedziela.pl/onas


Ostatnim tygodnikiem katolickim, który posiada swoje edycje diecezjalne jest 

„Przewodnik Katolicki” wydawany przez Drukarnię i Księgarnię św. Wojciecha 

sp. z o.o., należącą do Archidiecezji Poznańskiej. Pod względem struktury redakcyjnej 

oraz potencjalnej siły nabywczej czasopismo wyraźnie odstaje od poprzedników. 

W 2013 r. Poznański tygodnik dysponował 5 edycjami diecezjalnymi, zatem nie był 

w stanie konkurować w zakresie obsługi prasowej diecezji z „Gościem Niedzielnym” 

oraz „Niedzielą”; 19 edycji diecezjalnych, którymi dysponował każdy z tytułów 

zapewniało im szeroki dostęp do czytelnika prasy diecezjalnej.

Deklarowany średni nakład 35 300 egz.549 również nie był w stanie zbliżyć się 

do wyników „Gościa Niedzielnego” (200 000 egz.) oraz „Niedziel” (150 000 egz.550).

O sile wydawnictwa świadczyły jednak jego inne tytuły widoczne w diagramie 4 

oraz duża liczba ogólnokrajowych czasopism prasy katolickiej wydawanych 

w Archidiecezji Poznańskiej.

Diagram 4. S truktura D rukarni i Księgarni św. Wojciecha sp. z o.o.

Zródlo: opracowanie  własne na podstawie danych dostępnych na stronach: http:/ w w w .przew odnik- 
katolicki.pl/;htlp:/ '/www.swietywojciech.pl/pl/o_nas/o_nas.html [dostęp 10 .0 1 .2 0 1 3].

549 Dane ZKDP za 2012, zob. http://www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/40997, Sprzedaz-tygodnikow- 
opinii-w-2012-roku-tylko-Newsweek-poprawil-wynik [dostęp 20.05.2013].
5 Dane za: M. Jachimowski, Raport. .., s. 90.

http://www.swictywojciech.pl/pl/o_nas/o_nas.html
http://www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/40997


Niezaprzeczalnie edycje diecezjalne „Przewodnika Katolickiego” 

funkcjonowały jak pozostałe tygodniki dzięki preferencjom lokalnych biskupów. 

Wspomniana edycja krakowska pisma powstała w wyniku polityki otwartości kard. 

Stanisława Dziwisza na wydawanie w jego archidiecezji lokalnych edycji 

wysokonakładowych tygodników katolickich. W przypadku pozostałych wydań 

„Przewodnika Katolickiego” znaczenie odegrały również bliskość geograficzna 

z Poznaniem oraz utrwalone tradycje czytelnictwa wielkopolskiej prasy katolickiej.

W 2013 r. w Archidiecezji Poznańskiej poza tytułami Drukami i Księgami św. 

Wojciecha ukazywały się również miesięcznik dominikański „W drodze”, miesięcznik 

„Msza Święta”, dwumiesięczniki „Miłujcie się” oraz „Wieczernik”. Podczas gdy 

w Częstochowie i Katowicach wydawane były głównie tytuły sztandarowe dla struktury 

katolickiej prasy tj. „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”, w Poznaniu obok wydawnictw 

„Przewodnika Katolickiego” ukazywały się też inne pisma popularne w kręgach 

katolickich.

W pozostałych dwóch kluczowych ośrodkach wydawniczych prasa katolicka 

posiadała głównie charakter rozproszony. W Archidiecezji Krakowskiej poza trzema 

edycjami „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli” oraz „Przewodnika Katolickiego” 

wydawany był czwarty znaczący ogólnopolski tygodnik katolicki -  „Tygodnik 

Powszechny”. Czasopismo wyraźnie odbiegało od formuły wcześniejszej trójki.

Po pierwsze, tytuł nie posiadał od wielu lat asystenta kościelnego. Sytuując się 

nurcie otwartego katolicyzmu, niejednokrotnie podejmował tematy znacząco 

odbiegając od kościelnej ortodoksji. „Tygodnikowi Powszechnemu” brakowało również 

rozbudowanej struktury, opartej na edycjach diecezjalnych oraz kolportażu parafialnym. 

Pod względem struktury własności tytuł stanowił jedyne wydawnictwo należące 

do Tygodnika Powszechnego sp. z o.o., własności Fundacji Tygodnika Powszechnego.

Formuła pisma adresowana do wyrobionego czytelnika okazała się mniej 

atrakcyjna niż pozostałych tygodników. Wyliczenia na podstawie katalogów prasy 

z 1994 r. oraz dane ZKDP za 2013 r. wskazują na niewielkie zmniejszenie nakładów 

(z 40 000 egz. w 1994 r. do 36 6510 egz. w 2013 r.). „Tygodnik Powszechny” zmagał 

się jednak z trudnościami finansowymi, które wynikały ze stosunkowo słabej 

sprzedaży, wynoszącej średnio 17 469 egz.551 oraz braku poparcia Kościoła 

instytucjonalnego.

551 Dane ZKDP za 2012 r., zob. http://www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/40997, Sprzedaz-tygodnikow- 
opinii-w-2012-roku_-tylko-Newsweek-poprawil-wynik [dostęp 20.05.2013].

http://www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/40997


3.5. Kompozycja struktury własności katolickiej radiofonii

Usytuowanie mediów katolickich w kontekście strukturalnym wymaga również 

analizy segmentu audiowizualnego. W świetle podjętych badań struktura katolickiej 

radiofonii przyjmuje charakter zdecentralizowany z wyraźną przewagą kilku ośrodków 

nadawczych. Ponadto zestawienie ilościowe z lat 1992-2013 wskazuje na częściową 

stabilizację segmentu, wzrostu liczby stacji radiowych, utrzymanie części stacji 

diecezjalnych oraz zaistnienie zjawiska radiofonii sieciowej.

Jak wskazują zestawienia J. Chrapka tuż przed pierwszym procesem 

koncesyjnym liczba rozgłośni katolickich wynosiła 29 w składzie: 24 stacje diecezjalne,

1 zakonna, 3 parafialne, 1 fundacji kościelnej552. W wyniku pierwszego etapu 

koncesyjnego liczba koncesji wzrosła do 47, z czego nadawcami były 43 diecezje 

(dla 41 osobnych programów radiowych), 2 zakony i 2 parafie. Chrapek wyróżniał przy 

tym specyficzny statut koncesji dla stacji diecezjalnych: nadawanie własnego programu 

(17 stacji), dzielenie pasma programu z Radiem Maryja (4 stacje) lub nadawanie 

wyłącznie Radia Maryja (16 stacji)553.

Wykres 11. Zmiany ilościowe rozgłośni katolickich w latach 1994-2013.
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Źródło: badania własne oraz katalogi prasy.

552 Zob. J. Chrapek, Pięciolecie transformacji..., s. 70.
553 Szczegółowe wyliczenie stacji po pierwszym etapie koncesjonowania zob. Aneks, Tabela 29.



W przeciągu dwudziestu lat sytuacja zmieniła się diametralnie. W 2013 r. liczba 

stacji diecezjalnych emitujących własny program lub nadających w ramach sieci 

zwiększyła się z 18 do 39 (wzrost o 116,7%). Towarzyszyła temu dokonana jeszcze 

w 1994 r. zmiana w Radiu Maryja z funkcjonowania na pasmach diecezjalnych 

na formułę stacji ogólnopolskiej z koncesją KRRiT dla zgromadzenia redemptorystów. 

Wzrosła liczba stacji zakonnych z 2 do 3 (wzrost o 50%), natomiast liczba stacji 

parafialnych pozostała niezmieniona -  jednak ze starego zestawienia nadal nadawało 

tylko Radio Katolickie w Zbroszy Dużej.

W 2013 r. radiofonia katolicka obejmowała 45 rozgłośni, które można podzielić 

na kilka grup typologicznych554. W oparciu o kryterium nadawcy wyróżnia się 

wydzielone jednostki diecezji (39 stacji), wydzielone jednostki zakonów i zgromadzeń 

zakonnych (4 stacje) jak i parafie (2 stacje). W oparciu o kryterium prawne wyróżnia się 

kościelne osoby prawne (44 stacje) oraz spółki z .o.o. (Radio eM z Archidiecezji 

Katowickiej). W oparciu o zasięg geograficzny można wyróżnić stacje ogólnopolskie 

(jedynie Radio Maryja), ponaddiecezjalne (16 stacji), diecezjalne (24 stacje), parafialne 

(2 stacje) oraz zakonne (2 stacje). Podział ze względu na status dzieli radiofonię 

katolicką na stacje o charakterze komercyjnym (36 stacji) oraz społecznym (9 stacji).

Wykres 12. Stan ilościowy radiofonii katolickiej w 2013 r. 
w oparciu o kryterium  zasięgu.
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Źródło: opracowanie  własne na podstawie danych KRRiT, stan na 31.12.2013.

Podział w oparciu o kryterium nadawcy analizowany w perspektywie 

dwudziestu lat dostarcza dwóch znaczących faktów. Po pierwsze porównanie stacji 

nadawanych w okresie 1994-2013 wskazuje na utrzymanie się w niezmienionej 

lub nieznacznie zmienionej nazwie aż 10 niezależnych rozgłośni w tym aż 8 należących

554 Szczegółowa typologia radiofonii katolickiej zob. Aneks, Zestawienie 1.



do poszczególnych diecezji. Na tej podstawie możliwe jest wnioskowanie o utrwalonej 

pozycji stacji takich jak Radio Głos, Katolickie Radio Ciechanów czy Katolickie Radio 

Podlasie.

Po drugie zauważalne jest, że część diecezji, które w pierwszym procesie 

koncesyjnym uzyskały częstotliwości na nadawanie Radia Maryja w 2013 r. 

nie posiadało już żadnej stacji. Sytuacja dotyczyła stacji nadawczych Diecezji Ełckiej 

(nadających z Ełku oraz Suwałk), a także stacji nadawczej Diecezji Sandomierskiej 

(nadającej ze Stalowej Woli). Wskazuje to na generalny brak potrzeby posiadania 

własnej radiofonii diecezjalnej i jest tym samym zjawiskiem odwrotnym do generalnej 

tendencji.

Na tle podziałów typologicznych możliwy jest również podział katolickiej 

radiofonii w oparciu o wzajemne zależności między rozgłośniami, co powoduje 

rozróżnienie na trzy grupy: ogólnopolskie Radio Maryja, regionalna sieć Radia Plus 

oraz pozostałe rozgłośnie katolickie, spośród których większość zawiązała Forum 

Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Taki podział opiera się na fundamentalnej 

dla kontekstu strukturalnego problematyki własności mediów. Spojrzenie na każdą 

z wyróżnionych grup pod względem nadawcy, relacji nadawca -  kapitał 

oraz formalnych i nieformalnych powiązań z innymi podmiotami medialnymi prowadzi 

do kilku znaczących konstatacji.

W 2013 r. jedyną ogólnokrajową rozgłośnią katolicką było Radio Maryja, 

funkcjonujące jako jednostka działająca na rzecz kościelnej osoby prawnej tj. Prowincji 

Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów). Zasięg 

społeczny rozgłośni wynosił 31 min czyli 80,6% populacji555 natomiast jej słuchalność 

utrzymywała się na poziomie 2,4%556. W początkach funkcjonowania rozgłośni, 

jako stacji ogólnopolskiej liczba jej nadajników wynosiła 54557. W 2013 r. Radio 

Maryja posiadało 125 nadajników, z których emitowało program na obszarze 80% 

terytorium Polski, co przekładając na podział administracyjny Kościoła katolickiego 

oznaczało obecność w odbiornikach radiowych na terenie każdej diecezji. 

W porównaniu z początkami funkcjonowania liczba nadajników stacji wzrosła ponad 

dwukrotnie. Potwierdza to wieloletni rozwój jej zaplecza technicznego.

555 Zob. KRRiT, Decyzja Nr DK-142/2010-6/003/K, 01.07.2010; Rocznik Statystyczny..., s. 188.
556 Obliczenia własne na podstawie Radio Track, Millward Brown SMG/KRC, Wyniki słuchalności stacji 
ogólnokrajowych i ponadregionalnych, okres 9.2012-11.2013, próba ogólnopolska, wszyscy 15-75 lat 
Jhttp://www. badaniaradiowe.pl/wyniki/].
57 Dane za: J. Chrapek, Pięciolecie transformacji..., s. 69.

http://www.badaniaradiowe.pl/wyniki/


Radio Maryja stanowiło w całości własność zakonu redemptorystów zatem 

struktura kapitału rozgłośni posiadała charakter krajowy. Jako nadawca społeczny 

rozgłośnia utrzymywała się tylko z datków słuchaczy, które regularnie pozyskiwała 

dzięki silnej identyfikacji odbiorców z rozgłośnią, opartej na strukturze Rodziny Radia 

Maryja:

■ Biurach Radia Maryja,

■ Kołach Przyjaciół Radia Maryja,

■ Młodzieżowych Kołach Przyjaciół Radia Maryja,

■ Podwórkowych Kołach Różańcowych Dzieci.

Biura Radia Maryja stanowiły formalne struktury przy parafiach, powoływane 

za zgodą pasterza miejsca (zazwyczaj proboszcza) oraz władz Radia Maryja w Toruniu. 

Zajmowały się zbieraniem datków na utrzymanie rozgłośni, pomocą w zakupie 

zestawów satelitarnych do odbioru TV Trwam, rozprowadzaniem prasy katolickiej, 

organizacją pielgrzymek -  w tym dorocznych spotkań Rodziny na Jasnej Górze. 

Ponadto organizują msze św. za Radio Maryja oraz akcje społeczne.

Koła Przyjaciół Radia Maryja w wielu przypadkach powielały struktury Biur 

Radia Maryja były jednak bardziej nastawione na formację odbiorców toruńskich 

mediów. Młodzieżowe Koła Przyjaciół Radia Maryja koncentrowały się 

na kształtowaniu młodzieży w oparciu o religijny i patriotyczny model wiary 

propagowany przez rozgłośnię. Natomiast Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci, 

powstałe z inicjatywy jednej ze słuchaczek radia, zajmowały się propagowaniem 

modlitwy różańcowej wśród najmłodszych.

Działanie poszczególnych grup Rodziny Radia Maryja przy parafiach 

w znaczącej części kraju znajduje swoje uzasadnienie w prawodawstwie Kościoła 

Katolickiego. Funkcjonowanie poszczególnych składowych Rodziny zazwyczaj stanowi 

wynik potrzeby lokalnych grup wiernych. Kodeks Prawa Kanonicznego jednoznacznie 

staje w takich przypadkach po ich stronie. W Księdze TT Kodeksu zatytułowanej Lud 

Boży w części poświęconej obowiązkom i prawom wszystkich wiernych Kanon 215 

podaje:



Wierni mają prawo swobodnego zakładania stowarzyszeń i kierowania nimi dla celów 

miłości lub pobożności albo dla ożywiania chrześcijańskiego powołania w świecie, 

a także odbywania zebrań dla wspólnego osiągnięcia tych celów558.

Zaangażowanie członków Rodziny Radia Maryja przekłada się również na inne 

media oraz podmioty otoczenia medialnego, skupione w rękach o. Rydzyka, które 

chociaż nie są połączone w sposób bezpośredni kapitałem z Radiem Maryja, działają 

z nimi w ścisłej symbiozie, zagwarantowanej przez osobę dyrektora.

Ojciec T. Rydzyk zarządza rozgłośnią z ramienia zakonu redemptorystów. 

Jest równocześnie prezesem Fundacji Lux Veritatis -  nadawcy TY Trwam, która 

od października 2012 r. posiada delegata KEP559, co nadaje jej w Kościele status stacji 

katolickiej. W segmencie prasowym kluczowy dla struktury imperium okazuje się 

„Nasz Dziennik”. Nazwisko redemptorysty nie figuruje jednak w danych sądowych 

dotyczących zarządu wydającej gazetę spółki Spes sp. z o.o. Sieci powiązań radia, 

telewizji i gazety są jednak ewidentne. W ramach struktury funkcjonuje jeden ogólny 

newsroom zatrudniający ponad 20 osób, który obsługuje wszystkie media związanej 

z Radiem Maryja. W efekcie, część audycji TV Trwam pokrywa się z Radiem Maryja. 

Obecność każdego z podmiotów w sieci pozostaje wyraźnie sprzężona z resztą 

za pomocą linków i odwołań w obszarze „naszych mediów” tj. mediów wchodzących 

w skład struktury560.

Ojciec T. Rydzyk posiada również silne związki z innymi podmiotami 

w obszarze otoczenia medialnego. Redemptorysta jest prezesem i dyrektorem 

zarządzającym Fundacji Nasza Przyszłość, która wydaje książki katolickie 

oraz miesięcznik „w Naszej Rodzinie”. Ponadto pracuje na stanowisku profesorskim 

w założonej przez siebie Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej -  uczelnia 

posiada dodatkowo dobrze wyposażoną rozgłośnię studencką SIM Radio. Powiązania 

redemptorysty dotyczą również sieci komórkowej wRodzinie, prowadzonej przez 

spółkę Polskie Sieci Cyfrowe sp. z o.o., w której wiceprezesem reprezentującym 

interesy struktury radiomaryjne jest o. Jan Król, równocześnie wiceprezes Fundacji 

Lux Veritatis.

KPK, Kan. 215.
559 Delegatem Episkopatu ds. TV Trwam został abp Sławoj Leszek Głódź.
560 www.radiomaryja.pl;www.tv-trwam.pl;naszdziennik.pl [dostęp 20.12.2013].



Diagram 5. S truktura podmiotów związanych 
z ojcem Tadeuszem Rydzykiem w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: htlp://naszdziennik.pl; http :/ /w ww .fnp.pl; http://www.krs- 
online.com.pl fundacja-lux-vcritaiis-ki\s-l 3303 8.html;http://www.krs-onl ine.com.pl/fundacja-naszaprzysz 
lo sc-k rs -86691 .html;http://www.krs-online.com.pl/polskie-sieci-cyfrowe-sp-z-o-o-krs302825.html; 
http: www .krs-online.com .pl spes-sp-z-o-o-krs-673 1 3.html;http:/ /www.luxveritaiis .pl/:littp://www.radio 
maryja.pl; hltp:/ /w w w .lv- irw am .pl; [dostęp 20.12.2013].

Media należące do struktury powstałej wokół Radia Maryja są powiązane 

w sposób, który zapewnia im funkcjonowanie na zasadach konwergencji treści. 

Równocześnie Radio Maryja podejmuje regularną współpracę z innymi niezależnymi 

stacjami katolickimi, polegającą na wymianie treści programowych oraz wsparciu 

technicznym m.in. przez konserwację nadajników radiowych rozgłośni diecezjalnych 

po preferencyjnych cenach561.

Do drugiej z wyróżnionych przez autora grup katolickiej radiofonii zaliczają się 

rozgłośnie funkcjonujące pod wspólną nazwą Radio Plus. W przyjętej przez autora 

cezurze, którą wyznacza opis stanu radiofonii katolickiej dokonany w 1994 r. 

przez J. Chrapka, nie było mowy o funkcjonowaniu radiowej sieci562. Rozgłośnie 

należące obecnie do Radia Plus (z wyjątkiem zakonnego Radia Plus Bydgoszcz)

561 Informacja uzyskana w rozmowie telefonicznej z ks. Krzysztofem Rzepką, Dyrektorem Radia Fara 
z Przemyśla [data rozmowy 09.12.2013].
562 Zob. J. Chrapek, Pięciolecie transformacji..., s. 60-71.

http://www.lnp.pl
http://www.krs-
http://www.krs-online.com.pl/fundacja-naszaprzysz
http://www.krs-online.com.pl/polskie-sicci-cyfrowe-sp-z-o-o-krs302825.html
http://www.krs-online.com.pl
http://www.luxveritatis.pl/:http://www.radio
http://www.lv-irwam.pl


funkcjonowały wówczas zarówno jako stacje nadające własny program (15 stacji), 

jako stacje nadające program Radia Maryja (2 rozgłośnie), jak też jako stacje z pasmem 

łączonym (1 stacja). Mimo różnorodnych zmian w późniejszej strukturze Radia Plus 

liczba jego stacja pozostała zbliżona.

W 2013 r. Radio Plus zrzeszało grupę 20 stacji563 o łącznym zasięgu 

społecznym, który obejmował 14,8 min osób czyli 38,5% populacji kraju564 

oraz o słuchalności na poziomie 0,9%565. Nadawcami rozgłośni były diecezje oraz jedno 

zgromadzenie zakonne. Stacje funkcjonowały w sieci w oparciu o umowy zawierane 

między nadawcami, a jedną z dwóch spółek kapitałowych reprezentujących sieci 

Eurozet sp. z o.o. oraz Grupę Radiową Time SA.

Występowały dwie formy przynależności do struktury: operacyjna 

oraz firanczyzowa. Pierwsza polegała na bezpośredniej zależność od danej grupy 

kapitałowej, co gwarantuje stronie kościelnej format i treść zgodną z formułą radia 

katolickiego oraz zapewnia jej dostęp do czasu antenowego. Strona kościelna 

udostępniała w zamian na preferencyjnych warunkach miejsce dla siedziby rozgłośni 

oraz potwierdzała jej katolicką formułę.. W przyjętym wariancie zysk oraz koszty stacji 

pozostały po stronie grupy kapitałowej, która zatrudniała również pracowników 

redakcji.

Składowe sieci, należące w zdecydowanej większości do Eurozetu, 

funkcjonowały na wspomnianych zasadach w oparciu o podział struktury kapitału. 

Radio Plus Polska Zachód sp. z o.o. obejmujące stacje w Bydgoszczy, Gdańsku, 

Głogowie, Gnieźnie, Gorzowie i Zielonej Górze opiera się w 80% na kapitale spółki 

Radio Plus Polska oraz w 20% na równo dzielonym kapitale Archidiecezji Gdańskiej, 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Polskiej 

Prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi. 

Tymczasem Radio Plus Centrum sp. z o.o., które obejmowało rozgłośnię z Warszawy 

należało w 100% do Eurozetu.

563 Sieć Plus tworzą: Radio PLUS Bydgoszcz, Radio PLUS Gdańsk, Radio PLUS Głogów, Radio PLUS 
Gniezno, Radio PLUS Gorzów, Radio PLUS Gryfice, Radio PLUS Kielce, Radio PLUS Koszalin, Radio 
PLUS Kraków, Radio PLUS Legnica, Radio PLUS Lipiany, Radio PLUS Łódź, Radio PLUS Olsztyn, 
Radio PLUS Opole, Radio PLUS Podhale, Radio PLUS Radom, Radio PLUS Szczecin, Radio PLUS 
Śląsk, Radio PLUS Warszawa, Radio PLUS Zielona Góra.
564 Obliczenia własne na podstawie danych koncesyjnych KRRiT.
565 Źródło: Departament Monitoringu KRRiT, Wskaźniki słuchalności..., s. 3.



Stacje działające w ramach Porozumienia Radiowego Plus sp. z o.o., powstałego 

na bazie dawnej sieci VOX (obejmujące rozgłośne z Krakowa, Podhala, Łodzi, 

Koszalina, Olsztyna) należały w 51% do Grupy Radiowej Time SA oraz w pozostałych 

49% do Archidiecezji Krakowskiej, Archidiecezji Łódzkiej oraz Diecezji Koszalińsko- 

Kołobrzeskiej. Składowe sieci Radio Plus prezentuje diagram 6.

Diagram 6. S truktura sieci Radio Plus w 2013 r.

Zródlo: opracowanie własne na podstawie w yw iadów  telefonicznych oraz danych dostępnych 
na stronach: http:/ ' inedia2.pl/media/3X90-Ustalono-strukture-udzialowcow-Radia-I>lus-Polska.html:
http: ' w ww .curozet.p l /F irm a; http:// www.wirlual nemedia.pl/artykuł -'vox-fm-i-radio-pl us-zamicm ly-sie- 
formata mi-i-zespolami; [dostęp 21.12.2013).

http://www.curozct.pl/Firnia
http://www.wirlualncmedia.pl/artykul''vox-fm-i-radio-plus-7amicmly-sie-


Przynależność do sieci w oparciu o umowę franczyzową opierało się 

na wykorzystaniu wspólnego logotypu oraz materiałów do emisji. Zyski z działalności, 

opłaty związane z emisją programu oraz zatrudnienie pracowników pozostawały 

po stronie franczyzobiorcy tj. diecezji. W 2013 r. w całej sieci funkcjonowało na tych 

zasadach 8 stacji. Umowę z Radiem Plus Polska sp. z o.o. reprezentowanym przez 

Eurozet posiadały stacje w Kielcach, Legnicy, Opolu, Radomiu i Zabrzu (chodzi

o Radio Plus Śląsk wcześniej nadające z Gliwic)566. Natomiast umowę franczyzową 

z Porozumieniem Radiowym Plus należącym do Grupy Time, posiadały stacje 

w Szczecinie, Gryficach i Lipianach. Przyszłość partnerów franczyzowych w tym 

kształcie sieci pozostawała niepewna w związku z planowanym odejściem 

z porozumienia w marcu 2014 r. Radia Plus Kielce i Radia Plus Opole oraz w czerwcu 

Radia Plus Śląsk567.

Trzecią wyszczególnioną grupą struktur katolickiej radiofonii były stacje 

wchodzące w skład Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Forum współtworzyło

21 stacji diecezjalnych, 2 zakonne i 1 parafialna568. Stacje działały wspólnie 

na podstawie statutu zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu w październiku 

2013 r.569. Wszyscy członkowie posiadali autonomię w prowadzeniu swoich rozgłośni. 

Celem struktury była wymiana audycji oraz budowa mechanizmów tworzenia jednej 

oferty reklamowej. Działanie Forum koncentrowało się również na wypracowania 

formuły, która odróżniałaby strukturę od Radia Maryja oraz sieci Radio Plus. 

Rozgłośnie tworzące Forum nie wykluczały jednak współpracy z tymi podmiotami 

w zakresie wymiany informacji i audycji.

Struktura własności członków sieci była dość prosta. Forum nie posiadało 

wspólnego kapitału. Każda ze stacji oparta była w 100% na krajowym kapitale 

nadawcy. Jedna ze stacji funkcjonowała w postaci spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością (Radio eM sp. z o.o.). Oznaczało to przeniesienie zawężonej 

odpowiedzialności prawno-finansowej nadawcy Kurii Metropolitalnej Archidiecezji 

Katowickiej na prezesa zarządu radia, ks. Gancarczyka.

566 Stan na 31.12.2013.
567 http://www.wirtualnemedia.pI/artykul/tvs-przejniuje-radio-plus-slask#; [dostęp 21.12.2013].
568 Stan na 31.12.2013 г.
569 Cześć dostępnych danych wykazuje 20 stacji, co poparte jest łącznym liczeniem Radia RDN 
Małopolska oraz Radia RDN Nowy Sącz -  rozgłośnie posiadają wspólną strukturę i są reprezentowane 
na Forum przez wspólnego dyrektora, ks. J. Miszczaka.

http://www.wirtualnemedia.pI/artykul/tvs-przejinuje-radio-plus-slask%23


Pozostałe stacje zarejestrowane były jako kościelne osoby prawne, co wiązało 

się zarówno z bezpośrednią odpowiedzialnością prawno-finansową kurii, prowincji 

lub parafii za działalność rozgłośni, jak też ze zwolnieniami dla katolickich rozgłośni 

społecznych, które nie prowadziły działalności gospodarczej. Składowe Forum 

Niezależnych Rozgłośni Katolickich prezentuje diagram 7.

Diagram 7. S truktura Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w 2013 r.

Źródło: opracowanie w łasne na podstawie w yw iadów  te lefonic/nych ora'/ danych dostępnych 
na simnach: http:/ radiokatolickie.pl : htip://vvww.radiovictoria.pl aktualnosci/5883 [dostęp 2 1 . 12.2013].

Wśród stacji zrzeszonych w Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich 

popularne okazało się zjawisko „radiowych rodzin”. Powodów zaistnienia zjawiska 

można doszukiwać się w kilku przyczynach:

http://www.radiovictoria.pl


1. słuchacze poszczególnych rozgłośni organizowali się w grupy miłośników 

swoich stacji,

2. do poszczególnych rozgłośni docierały regularne propozycje i prośby 

słuchaczy dotyczące otwarcia radiowej rodziny,

3. przykład Rodziny Radia Maryja potwierdzał funkcjonalność modelu 

współfinansowania radia katolickiego przez zaangażowanych słuchaczy,

4. pogarszająca się sytuacja finansowa samodzielnych katolickich rozgłośni 

komercyjnych wymagała nowych formuł pozyskiwania słuchaczy 

oraz nielicznych reklamodawców,

5. reklamodawcy rzadko decydowali się na działania w radiach katolickich,

6. stale niepewna sytuacja radiostacji społecznych wymagała trwale 

angażujących form wspierania tych rozgłośni przez ich słuchaczy.

Wykres 13. Zmiany procentowe „rodzin radiowych” w latach 1994-2013.
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Źródło: badania własne, katalogi prasy, dane K RRiT stan na 31.12.2013 r.

W 2013 r. 6 rozgłośni zrzeszonych w Forum posiadało swoje rodziny. 

Po dodaniu do tego Rodziny Radia Maryja zjawisko w skali kraju dotyczyło 15,6% 

rozgłośni katolickich, niezależnie od komercyjnego czy społecznego statusu stacji. 

Każda ze struktur opierała się na filozofii wsparcia stacji przez jej zaangażowane 

audytorium. Nie wszystkie rodziny powstawały jednak jak ich pierwowzór z inicjatywy 

samych słuchaczy. Część była wynikiem planów kierownictwa rozgłośni.

Formuła działania „radiowych rodzin” była różnorodna. W przypadku 

Katolickiego Radia Podlasie oraz Katolickiego Radia Rodzina mowa jest



o organizacjach pożytku publicznego (Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe 

oraz Zdrowa Rodzina), które posiadały możliwość uzyskiwania 1% z rocznych 

rozliczeń podatkowych obywateli. Nietypowym pomysł w tym zakresie prezentowało 

komercyjne Radio Warszawa -  jego Bank Słuchacza nastawiony był na utrzymanie 

audytorium regularnie wspierającego radio, wydając członkowskie karty słuchacza, 

uprawniające do zniżek na towary i usługi partnerów rozgłośni oraz do zniżek na płatne 

wydarzenia radiowe.

Tabela 14. S truktury wsparcia niezależnych stacji katolickich w 2013 r.

Stacja Radiowa Struktura Wsparcia Rozgłośni
Diecezjalne Radio NADZIEJA Bank Nadziei
Katolickie Radio Podlasie Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe
Katolickie Radio Rodzina Zdrowa Rodzina
Katolickie Radio Zamość Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość
Radio FARA -  Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej Koło Przyjaciół Radia Fara
Radio Warszawa Banku Słuchaczy Radia Warszawa

Źródło: ppracowanie własne na podstawie w yw iadów  telefonicznych oraz danych dostępnych 
na stronach: http:/ /radionadzieja.pl/ index.plip/naszc-akcjc/i tcm/622-bank-nadziei; h ttp :/ /radiowarszawa. 
com.pl/bank-slnchac7y; http: ' /w ww .radiofara .pI '?pagc_id;’2185 6 ; http://www.radiozaiiiosc.pl/; http:// 
w w w . zdrowa-rodzina.org.pl/ [dostęp 01.01.2014 r.].

Formuła Banku Nadziei powołanego przez Diecezjalne Radio Nadzieja 

pod koniec 2013 r. była zbliżona do Rodziny Radia Maryja. Słuchacze deklarowali stałą 

kwotę wpłaty, w zamian uzyskując zestaw honorowego abonenta, zawierający 

upominki radiowe, pozdrowienia okolicznościowe oraz imienne zaproszenia 

na wydarzenia dla darczyńców. Zasadnicza różnica pomiędzy rodzinami polegała na 

źródle oraz celu pomysłu -  Bank Nadziei stanowił projekt dyrekcji radia, zorientowany 

na potrzeby rozgłośni. Inaczej było w przypadku Koła Przyjaciół Katolickiego Radia 

Zamość, które powstało z inicjatywy wiernych oraz Koła Przyjaciół Radia Fara, 

zorganizowanego przez dyrekcję rozgłośni, jako odpowiedź na liczne indywidualne 

prośby słuchaczy. W momencie powołania struktury powstał również regulamin 

porządkowy, który zobowiązywał członków do czterech form aktywności:

■ stałej modlitwy za Radio, za osoby w nim pracujące, podejmowane inicjatywy 

oraz w bieżących intencjach radiowych,

■ tworzenia grupy współpracowników, wolontariuszy i korespondentów Radia w celu 

informowania redakcji Radia o ważnych wydarzeniach religijnych, patriotycznych

i lokalnych w swoich społecznościach,

http://radionadzieja.pl/index.php/naszc-akcjc/itcm/622-bank-nadziei
http://radiowarszawa
http://www.radiofara.pl/?page_id;=21856
http://www.radiozamosc.pl/
http://www.zdrowa-rodzina.org.pl/


■ zgłaszania sugestii program ow ych oraz pom ocy w  przedsięw zięciach 

podejm ow anych przez R adio,

■ stałego w spierania finansow ego R adia (regularne ofiary w  dobrow olnej kw ocie

i częstotliw ości)570.

Rozgłośnie, które nie wytworzyły własnej „radiowej rodziny” utrzymywały się 

z pozyskiwania reklam, a w przypadku stacji społecznych z innych form aktywizacji 

słuchaczy oraz wsparcia instytucjonalnego. Za przykład może posłużyć Radio Anioł 

Beskidów z Diecezji Bielsko-Żywieckiej, które zamieszczało na swojej stronie 

internetowej (www.aniolbeskidow.pl) listę darczyńców z ostatnich trzech miesięcy. 

Realizowany w ten sposób model okazywał się jednak nieadekwatny do potrzeb innych 

stacji.

Jeżeli wziąć pod uwagę, że pięć spośród na siedmiu „radiowych rodzin” 

powstało po 2010 r. (Podlaskie Centrum Radiowe w 2010 r., Bank Słuchaczy 

oraz Zdrowa Rodzina w 2011 r., Bank Nadziei oraz Koło Przyjaciół Radia Fara 

w 2013 г.), a trend nie dotyczy jedyne radiostacji społecznych i przyjmuje charakter 

działania administracyjnego, oznacza to niewydolność dotychczasowych modeli 

finansowania. Model chmury zakładający działanie stacji w otoczeniu „radiowej 

rodziny” zdaje się wyjściem racjonalnym i korzystnym z pozycji zacieśniania relacji 

rozgłośni z jej odbiorcami. Równocześnie otwiera pole do konkurencji o przynależność 

zaangażowanego słuchacza -  nie sposób na tym etapie potwierdzić jednak, 

że wykształca się coś na kształt diecezjalnej alternatywy dla ogólnopolskiej Rodziny 

Radia Maryja.

570 Regulamin Koła Przyjaciół Radia Fara, pkt. 5, http://www.radiofara.pl/?page_id=21899; [dostęp
22.12.2013].

http://www.aniolbeskidow.pl
http://www.radiofara.pl/?page_id=21899


3.6. Struktura mediów katolickich w warunkach cyfrowej rewolucji

Analiza struktury katolickich środków przekazu koncentrowała się do tej pory 

na tradycyjnych formach komunikowania. Tymczasem w dobie rewolucji cyfrowej 

funkcjonowanie mediów katolickich przybiera nowego wymiaru, kształtowanego 

przez zjawiska takie jak cyfryzacja, interaktywność, konwergencja czy tabletyzacja.

W porządku chronologicznym pierwszym wymiarem rewolucji cyfrowej 

okazuje się funkcjonowanie w środowisku sieciowym. Już w pierwszej połowie 

lat dziewięćdziesiątych Kościół katolicki w Polsce interesował się możliwościami 

wykorzystania informatyki w pracach kurii diecezjalnych, seminariów i parafii571, 

wejście w środowisko sieciowe następowało jednak z oporami. Wyraźnym prekursorem 

okazywały się media świeckie oraz działania komunikacyjne Stolicy Apostolskiej. 

Sprawy nabrały tępa gdy Episkopat Polski powołał w 1998 r. Fundację Opoka 

redagującą serwis Opoka572 (www.opoka.org.pl). Jak grzyby po deszczu zaczęły 

powstawać strony internetowe diecezji, zakonów i zgromadzeń zakonnych oraz parafii. 

Pojawiło się kilka kościelnych portali informacyjnych oraz katolickich telewizji 

internetowych.

Na podstawie uzyskanych danych ankietowych wyraźnie widać przewagę 

mediów katolickich funkcjonujących tradycyjnie oraz w sieci nad tymi, które działają 

wyłącznie w sposób tradycyjny. Spośród przebadanych tytułów prasowych 

27 periodyków tj. 87,1% wykazało obecność w intemecie. Rozkład periodyczności 

tych tytułów był zróżnicowany i dotyczył nawet czasopism ukazujących się 

nieregularnie. W segmencie prasowym wyraźnie widać zatem, że poza nielicznymi 

kwartalnikami wydanie internetowe należało do standardowego elementu wydawnictw 

katolickich.

571 Zob. W. Iwaniec, J. Kloch, Informatyka w służbie Kościołowi. Możliwości zastosowania komputerów 
w kurii diecezjalnej, seminariach oraz parafiach, w: Internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa 2011, 
s. 142-145.
572 Zob. I. S. Fiut, M. Tabisz, Polskie i polskojęzyczne media wyznaniowe w Intemecie, w: Media 
wyznaniowe..., s. 49.

http://www.opoka.org.pl


W ykres 16. Badane media katolickie według funkcjonowania w środowisku 
sieciowym w 2013 r.

12,9%

obecne w sieci 

nieobecne w sieci

Źródło: badania własne, stan na 3 1. 12.201 3.

Interesujący okazuje się stopień obecności prasy katolickiej w środowisku 

sieciowym. Na podstawie badania specyfiki wydania internetowego można wskazać 

następujące rodzaje powiązań prasy katolickiej z intemetem:

■ strona internetowa jest sygnalizacją wydania drukowanego,

■ strona internetowa jest okrojoną wersją wydania drukowanego,

■ strona internetowa jest tożsama z wydaniem drukowanym,

■ strona internetowa jest rozszerzeniem wydania drukowanego.

Myśląc o stronie internetowej, jako sygnalizacji danego tytułu kluczowa okazuje 

się zawartość wydrukowanego egzemplarza czasopisma. Pod adresem internetowym 

można odnaleźć wybrane fragmenty lub całe artykuły, które zapowiadają temat 

i pobudzają użytkowników sieci do sięgnięcia po tytuł drukowany. Przykładem 

jest krakowski miesięcznik „Wychowawca”.

Gdy zawartość strony internetowej w znacznym stopniu odpowiada zawartości 

wydania drukowanego, pozbawiona jest jednak nieznacznych elementów 

np. okolicznościowych insertów, spotyka się wówczas drugą z wyróżnionych grup, 

reprezentowaną przez dwumiesięcznik „Czas Serca”. Natomiast w przypadku trzeciej 

z omawianych grup, na stronie internetowej umieszczone są kompletne wydania 

czasopism w pełni odpowiadające ich formie drukowanej. Internetowa wersja 

periodyku dostępna jest w zależności od wydawnictwa w formacie PDF, EPUB, MOBI



i nadaje się do urządzeń mobilnych -  zwłaszcza tabletów. Zdecydowanie przeważają 

pliki w najbardziej popularny formacie PDF, który sprawdza się również 

w tradycyjnych komputerach oraz tabletach. Za przykład służy dwumiesięcznik 

„Misjonarze Kombonianie”.

Najbardziej interesująca okazuje się grupa tytułów, których wydania internetowe 

stanowią rozszerzenia wydań drukowanych. Strony internetowe takich czasopism 

zyskują charakter rozbudowanych witryn lub portali zawierających nie tylko wybrane 

materiały pisane, lecz również multimedia, dodatkowe zdjęcia, elementy angażujące 

użytkowników (np. konkursy redakcyjne). Typem redakcji funkcjonującej w ten sposób 

w 2013 r. był „Mały Gość Niedzielny”.

Przedstawione do tej pory wyliczenia potwierdzają, że w wyniku rewolucji 

cyfrowej, część prasy katolickiej publikują materiały równocześnie za pomocą wielu 

„platform odbiorczych”. Stanowi to przejaw kulturowej konwergencji mediów, którą 

Henry Jenkins określa jako:

przepływ  treści pom iędzy różnym i platform am i m edialnym i, w spółpracę różnych 

przem ysłów  m edialnych oraz m igracyjne zachow ania odbiorców  m ediów , którzy dotrą 

niem al w szędzie, poszukując takiej rozryw ki, na jak ą  m ają ochotę. ( . . . )  konw ergencja 

reprezentuje raczej zm ianę kulturow ą, polegającą na zachęcaniu konsum entów  

do w yszukiw ania now ych inform acji i tw orzenia połączeń pom iędzy treściam i 

rozproszonym i w  różnych środkach p rzekazu573.

Jest kilka znaczących konsekwencji tego faktu. Po pierwsze następuje zmiana 

z czytelnika na użytkownika mediów. Dzięki interaktywności przekazy wytworzone 

przez redakcje katolickie poddawane są natychmiastowej ocenie użytkowników 

mediów. Równocześnie drastycznie maleje panowanie redakcji nad ostatecznym 

kształtem przekazu, który dociera do użytkowników. Redakcja traci też kontrolę 

nad liczbą miejsc, w których potencjalna publikacja sygnowana jest jej nazwą. 

Dla przykładu na stronie najpopularniejszego portalu informacyjnego Onet 

niejednokrotnie pojawiają się artykuły publikowane na stronach katolickich tygodników 

opinii, takich jak „Tygodnik Powszechny” czy „Gość Niedzielny”.

573 H. Jenkins, Kultura konwergencji..., s. 9.



Sytuacja zaczyna odpowiadać znanej konstatacji Hanny Arendt: „autorytet 

zniknął ze współczesnego świata”574. Profesjonalizm redakcji oraz jej funkcjonowanie 

w oparciu o pryncypia katolickiej doktryny medialnej narażone są na krytykę 

odbiorców -  również osób, które nie sięgnęłyby po tradycyjny egzemplarz prasy 

katolickiej. Z drugiej strony, konwergencja niezwykle ożywia zawartość tytułów 

katolickich, nadaje im dynamiki oraz sprzyja rywalizacji o potencjalnych 

reklamodawcó w.

W prasie katolickiej doskonale widać zależność stopnia konwergencji 

od zaplecza technicznego oraz zasobów finansowych redakcji. Sytuację precyzuje 

studium przypadku dwóch przebadanych tytułów prasy katolickiej „Rycerza 

Niepokalanej” oraz „Gościa Niedzielnego”. Pierwszy funkcjonuje na zasadzie 

tożsamości wydania internetowego z drukowanym. Tytuł papierowy dostępny jest 

równocześnie dla użytkowników komputerów i tabletów dzięki wyświetlanemu 

na stronie internetowej plikowi wydania papierowego w formacje PDF. Dodatkowo 

w sieci widnieje archiwum poprzednich numerów czasopisma oraz ogólna przestrzeń 

na komentarze. Liczba postów wskazuje jednak na znikomą aktywność użytkowników 

sieci. Posty przyjmują charakter podziękowań i laudacji w kształcie „Dziękuję RN 

za to że jest, trwa, czuwa! Jesteście dla mnie ogromnym wsparciem!” (zamieszczony 

17.04.2012.) czy „Dziękuję za wersję elektroniczną RN” (zamieszczony 

22.01.2014.)575.

Inaczej prezentuje się charakter zjawiska z perspektywy „Gościa Niedzielnego”, 

a nawet szerzej tytułów redagowanych przez Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej 

„Gość Niedzielny”. Tygodnik posiada e-wydanie, jak również rozbudowaną stronę 

internetową. W przypadku wydania elektronicznego różnica między tytułem 

papierowym, a wersją na tablet polega jedynie na nośniku. Tymczasem strona 

internetowa www.gosc.pl nie zawiera wszystkich tekstów z numeru papierowego. 

Co prawda, po tygodniu umieszczane są na niej pełne wydania edycji diecezjalnych 

w formacje PDF, brakuje jednak wydania ogólnego -  funkcjonuje ono w formie 

niezależnej. W zamian pojawiają się wybrane teksty oraz dodatkowe spoza wydania 

papierowego.

574 Cyt. za: P. Ricoeur, Paradoks autorytetu, tłum. J. Migasiński. w: Oświecenie dzisiaj. Rozmowy 
w Caste! Gandolfo. red. K. Michalski. Kraków-Warszawa 1999, s. 32.
575 http://rycerzmepokalanej.pl/page_rycerz-niepokalanej-najnowszy-numer_2 [dostęp 03.02. 2014].

http://www.gosc.pl
http://rycerzniepokalanej.pl/page_rycerz-niepokalanej-najnowszy-numer_2


Treści tytułu nie ograniczają się wyłącznie do wersji papierowej, tabletowej 

oraz internetowej. Wiele z materiałów prasowych obecnych na stronie tygodnika 

ukazuje się równolegle w portalu Wiara. Różnicuje je wyłącznie szata graficzna witryn. 

Ponadto cześć tekstów opatrzona jest multimediami. Zwłaszcza „Gość Niedzielny” 

oferuje przekaz z nagraniami audio. Przy czym część z materiałów dźwiękowych 

stanowi własność rozgłośni diecezjalnej Radio eM, której zależności strukturalne 

z „Gościem Niedzielnym” sprowadzały się w 2013 r. do funkcji pełnionych w obu 

podmiotach przez ks. M. Gancarczyka.

Wyraźny kontrast procesów konwergencyjnych w „Rycerzu Niepokalanej” 

oraz „Gościu Niedzielnym” należy wiązać przede wszystkim ze strategią wydawniczą 

obu tytułów. „Rycerz Niepokalanej” od wielu lat funkcjonował w formule pisma 

dewocyjnego. W obliczu drastycznie zmniejszających się nakładów (spadek 

z 300 000 egz. w 1994 r. do 64 000 egz. w 2013 r.) czasopismo nie było w stanie 

utrzymać dotychczasowych czytelników, ani pozyskać nowych. Tytuł nie inwestował 

również w utrzymanie swojej pozycji w segmencie. Tymczasem „Gość Niedzielny” 

wyraźnie realizował strategię opartą na ekspansji tytułu na nowe diecezje 

oraz na szybkim dostarczaniu aktualnej informacji.

Szeroki zakres konwergencji nie jest oczywiście zjawiskiem charakterystycznym 

wyłącznie dla Wydawnictwa Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny” oraz Radia eM. 

Do innych wydawców podejmujących tego typu praktyki zalicza się m.in. struktury 

medialne skupione wokół o. T. Rydzyka oraz struktury tygodnika „Niedziela”. 

W przypadku tego pierwszego widać, że strony internetowe Radia Maryja, TV Trwam 

oraz „Naszego Dziennika” funkcjonują na zasadzie wspólnych materiałów 

oraz wzajemnych odwołań. Ponadto rozgłośnia radiowa i stacja telewizyjna nadają 

wspólnie transmisje z uroczystości państwowych i kościelnych.

Treści tygodnika „Niedzieli” znajdują swoje odzwierciedlenie w nagraniach 

dźwiękowych oraz telewizyjnych, które emitowane są przez szereg współpracujących 

z tytułem podmiotów. W oparciu o dane zamieszczane w stopce czasopisma możliwe 

jest wyliczenie następujących 20 rozgłośni: Katolickie Radio Ciechanów, Katolickie 

Radio Fiat, Katolickie Radio Płock, Katolickie Radio Zamość, Radio Ain Karim 

Skomielna Czarna, Radio eR, Radio Fara, Radio Głos Pelplin, Radio Jasna Góra, Radio 

Maryja, Radio Niepokalanów, Radio WPNA w Chicago, Radio Opatów, Radio PLUS



Legnica, Radio Podlasie, Radio Pomost, Radio Rodzina, Radio Via, Radio Warszawa, 

Radio Ziemi Wieluńskiej.

Środowisko sieciowe pozwoliło na zaistnienie wielu podmiotom związanym 

z Kościołem katolickim. Z perspektywy systemu medialnego interesujące okazują się 

zjawiska takie, jak ogólnoinformacyjne portale katolickie oraz katolicie telewizje 

internetowe.

Okazuje się, że środowisko sieciowe charakteryzuje stosunkowo uboga oferta 

portali katolickich, podejmujących się stałej obsługi dziennikarskiej. Na liście tytułów 

znajdziemy zaledwie kilka redakcji: Deon, Opoka, Wiara. Pozostałe z tytułów -  w tym 

jeden z pierwszych szerzej rozpoznawalnych tego typu portali, Mateusz -  pozostają 

skupione na treściach formacyjnych. Tymczasem wspomniane trzy prezentują formułę 

formacji oraz aktualnej informacji.

Jak wskazują dane ankietowe z 2013 r. największy z całej grupy portal Wiara 

odwiedzało miesięcznie średnio 700 000 użytkowników, z czego 300 000 stanowili 

użytkownicy unikatowi (42,9%)576. Stosując porównanie z najpopularniejszym portalem 

informacyjno-rozrywkowym Onet (14,2 min użytkowników miesięcznie577) okazuje sie, 

że różnica jest ponad dwudziestokrotna. W skali systemu znaczenie portalu pozostało 

zatem marginalne.

Podstawowe źródło informacji o Kościele nadal pozostawało w domenie 

tradycyjnych mediów elektronicznych oraz tradycyjnej prasy katolickiej. Formuła 

portali zyskiwała jednak dwiema charakterystycznymi cechami: aktualną informacją -  

o treściach z życia Kościoła w Polsce i na świecie można dowiedzieć się od ręki -  

elementem formacji nastawionej na użytkownika żyjącego w biegu i dobrze 

odnajdującego się w środowisku sieciowym.

Szczególny przypadek katolickich portali informacyjno-formacyjnych stanowią 

katolickie telewizje internetowe, których autor rozprawy zidentyfikował siedem 

w skali całego kraju. Należy zaznaczyć, że zjawisko internetowej telewizji katolickiej 

jest w Polsce stosunkowo młode, wyraźnie nastawione jednak na uzupełnienie treści 

zapewnianych przez TV Trwam oraz programy realizowane przez redakcje katolickie 

w mediach publicznych.

Telewizje internetowe stanowiły w większości własność fundacji (57,1%) i były 

inicjatywami wiernych zaangażowanych w określone ruchy religijne np. Ruch Światło-

576 Badania własne.
577 Dane za Megapanel PBI/Gemius, maj 2013, grupa: 7+.



Życie. Funkcjonowały za pośrednictwem dwóch głównych kanałów dostępu do treści: 

własnej strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook. Przy 

czym nie sposób było jednoznacznie wskazać, który z kanałów dominował. Dane 

uzyskane od Boska.tv wskazały, że dostęp użytkowników może być wyższy 

za pośrednictwem profilu społecznościowego niż przez stronę internetową.

Niezaprzeczalnie skutki cyfrowej rewolucji wpłynęły na katolicką radiofonię. 

Wszystkie przebadane stacje radiowe deklarowały posiadanie własnej strony 

internetowej, za pośrednictwem której można będzie odbierać ich program. Analiza 

pozostałych rozgłośni katolickich wskazywała również na przesył programu radiowego 

za pośrednictwem strony WWW, jako standard charakterystyczny dla wszystkich typów 

radia katolickiego. Równocześnie, jak wskazał uzyskany materiał badawczy, żadna 

ze stacji radiowych nie podejmowała się nadawania nagrań wideo. Chociaż radio 

katolickie funkcjonowało w środowisku sieciowym, działało jednak na zasadzie 

przedłużenia radioodbiornika na komputer czy telefon komórkowy.

Ostatnią kwestią z obszaru udziału mediów katolickich w cyfrowej rewolucji 

pozostaje kontrowersyjna sprawa cyfrowej transmisji TV Trwam, która gwarantowała 

obecność stacji na tzw. multipleksie -  pakiecie nadawanym do odbiorcy w jednym 

kanale częstotliwości. Od 15 lutego 2014 r. TV Trwam miało funkcjonować 

na pierwszym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej, zajmując miejsce wcześniej 

przyznane TVP. Wiązało się to ze znaczącym kosztem koncesji równocześnie 

zapewniając jednak dostęp do szerokiego grona odbiorców telewizji cyfrowej.



ROZDZIAŁ IV.

MEDIA KATOLICKIE W RAMACH POLSKIEGO 

SYSTEMU MEDIALNEGO



W dotychczasowej refleksji nad układem przestrzennym mediów katolickich 

nie uwzględniano relacji kompozycji układu poszczególnych segmentów mediów 

katolickich, a następnie konkretnego poziomu tych mediów do reszty obecnych 

tam mediów periodycznych. Tymczasem stosunek mediów katolickich do ogółu 

mediów funkcjonujących w systemie zmienia się w zależności od tego, czy mamy 

do czynienia ze środowiskiem lokalnym, regionalnym czy ogólnokrajowym. W każdym 

z rozpatrywanych przypadków należy zatem zadać pytanie o obecność mediów 

katolickich oraz charakter ich występowania na poszczególnych poziomach systemu.

Spojrzenie na prasę katolicką w perspektywie kluczowych pięciu ośrodków 

wydawniczych, które organizowały porządek całego segmentu okazało się niepełne. 

Poza Częstochową, Katowicami, Krakowem, Poznaniem i Warszawą podsystem prasy 

katolickiej współtworzyły również miejscowości z kilkoma lub zaledwie jedną 

katolicką redakcją prasy periodycznej. Spojrzenie na cały segment prasy katolickiej 

w świetle przeprowadzonych badań dostarcza kolejnych ciekawych wniosków.

Struktura własności prasy katolickiej opierała się na kapitale krajowym. 

Wydawcy poszczególnych tytułów funkcjonowali w czterech formach prawnych: 

kościelna osoba prawna, fundacja, stowarzyszenie oraz spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Najbardziej powszechną praktyką było funkcjonowanie 

jako jednostka wykonująca zadania na rzecz kościelnej osoby prawnej 

(np. wydawnictwo diecezjalne) lub bezpośrednio kościelna osoba prawna (np. kuria 

diecezjalna, kuria prowincjonalna) -  formuła dotyczyła aż 74,2% przebadanych 

tytułów. Było to wyjście o tyle proste, że umożliwiało wydawnictwom katolickim 

traktowanie ich jako część struktury wybranej instytucji Kościoła. Rozwiązanie tego 

typu okazało się przydatne z perspektywy prowadzenia przez diecezję lub prowincję 

zakonną własnej polityki medialnej.

Rzadziej występowały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,1% 

badanego materiału), stowarzyszenia (6,5%) oraz fundacje (3,2%). Wszystkie trzy 

stanowiły odrębny, tj. autonomiczny podmiot prawa, który w zależności od przyjętej 

formy prawnej charakteryzował się określonymi prawami i obowiązkami. Najbardziej 

restrykcyjne zasady działania odnosiły się do fundacji, należy to wiązać również 

z dodatkowymi uprawnieniami np. możliwością uzyskiwania 1 % z odpisów 

podatkowych na organizacje pożytku publicznego.



W ykres 5. Forma praw na podmiotów redagujących prasę katolicką w 2013 r.

kościelna osoba prawna 
fundacja 
stowarzyszenie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

74,2%

Źródło: badania własne, stan na 31.12.2013.

Struktura podmiotów wydających prasę katolicką pozostała zdominowana 

przez instytucje kościelne. Liczba inicjatyw wiernych, które uzyskały zgodę 

na wydawanie pod nazwą zawierającą przymiotnik „katolicki”, zajmowała zaledwie 

12,9% przebadanych tytułów. W pozostałej grupie tytułów 22,6% zajmowały instytucje 

jako bezpośredni wydawcy, 45,2% prasy stanowiły wydawnictwa diecezjalne 

lub zakonne, a 19,3%. inne instytucje afiliowane przez struktury administracyjne 

Kościoła. Fakt zdecydowanej dominacji wydawnictw kościelnych w przekroju 

podmiotów wydających prasę katolicką należy wiązać z praktyką posiadania 

przez diecezje własnej oficyny.

W ykres 6. Podmioty wydające prasę katolicką w 2013 r.

inicjatywy wiernych 
inne instytucje Kościoła 
kurie i powincje
wydawnictwa diecezjalne lub zakonne

Źródło: badania własne, stan na 31.12.2013.

Asymetrię, jaka wystąpiła między katolickimi wydawnictwami kościelnymi 

a katolickimi wydawnictwami ludzi świeckich -  stosunek 0,2 -  należy rozpatrywać 

też z perspektywy pogarszającej się sytuacji wydawnictw periodycznych. Spadek 

nakładów prasy odbija się w pierwszej kolejności zawsze na tej grupie tytułów.

12,9%

19,3%



Tytuł Wydawca Forma prawna

„Animator” Referat Misyjny Seminarium Duchownego Księży 
Werbistów kościelna osoba prawna

„Anioł Stróż” Wydawnictwo Sióstr Loretanek kościelna osoba prawna
„Apostolstwo
Chorych” Polski Sekretariat Apostolstwa Chorych kościelna osoba prawna

„Biblioteka
Kaznodziejska” Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha sp. z o.o.

„Być dla innych” Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. 
Pedro Arrupe kościelna osoba prawna

„Caritas” Fundacja Pro Caritate fundacja

„Chiny Dzisiaj”

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Polska Prowincja 
Zgromadzenia Słowa Bożego, Polska Prowincja 
Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego

kościelna osoba prawna

„Civitas
Christiana” Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana stowarzyszenie

„Czas Serca” Wydawnictwo Księży Sercanów „Dehon” kościelna osoba prawna
„Dominik idzie do 
I Komunii Świętej” Wydawnictwo AZ sp. z o.o.

„Franciszkański
Świat”

Prowincja św. Franciszka z Asyżu Braci Mniejszych 
Franciszkanów kościelna osoba prawna

„GONG” Świdnicka Kuria Diecezjalna kościelna osoba prawna
„Gość Niedzielny” Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny” kościelna osoba prawna
„Horyzonty
Misyjne”

Pallotyński Sekretariat Misyjny Prowincji Zwiastowania 
Pańskiego kościelna osoba prawna

„Idziemy” Wydawnictwo Diecezji Warszawsko-Praskiej kościelna osoba prawna
„Katecheta” Drukarnia i Księgrania Sw. Wojciecha sp. z o.o.
„Mały Gość 
Niedzielny” Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny” kościelna osoba prawna

„Mały Rycerzyk 
Niepokalanej” Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów kościelna osoba prawna

„Meteor” Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży 
Misjonarzy kościelna osoba prawna

„Misjonarze
Kombonianie” Misjonarze Kombonianie kościelna osoba prawna

„Nasza Służba’ Ordynariat Polowy kościelna osoba prawna
„Pas tores” Wydawnictwo Bemardinum sp. z o.o.
„Pielgrzym” Wydawnictwo Bemardinum sp. z o.o.
„Posłaniec Serca 
Jezusowego” Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici kościelna osoba prawna

„Res Sacra Miser” Caritas Archidiecezji Warszawskiej kościelna osoba prawna
„Rycerz
Niepokalanej” Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów kościelna osoba prawna

„Służka” Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanej kościelna osoba prawna

„W drodze” Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W 
drodze kościelna osoba prawna

Wychowawca Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców Stowarzyszenie
„Ziemia Święta” Fundacja Komisariat Ziemi Świętej kościelna osoba prawna

„Życie Duchowe” Prowincja Polski Południowej Towarzystwa 
Jezusowego, Wydawnictwo WAM kościelna osoba prawna



Do istotnych rozstrzygnięć prowadzi również spojrzenie na poszczególne typy 

prasy pod względem zmian w jej periodyczności oraz nakładach między 1994 a 2013 r. 

Dane prezentowane w tabeli 8 obejmują tytuły przebadane przez autora i jednocześnie 

odnotowane w katalogach prasy. Na ich podstawie można wnioskować o niewielkich 

zmianach w periodyczności. „Czas Serca” oraz „Katecheta” zwiększyły swoją 

periodyczność z kwartalnika do miesięcznika, równocześnie zmniejszając swój nakład 

(„Czas Serca” o 50%, „Katecheta” o 28,6%).

Tabela 8. Nakładów badanych tytułów prasy katolickiej w latach 1994-2013.

Tytuł
Periodyczność Nakłady

1994 2013 1994
OBP

1994 
A. Lepa

1994
A.Gzella 2013

„Animator” kwartalnik kwartalnik 2000 2000 450
„Apostolstwo
Chorych” miesięcznik miesięcznik 50000 52000 50000 37000

„Biblioteka
Kaznodziejska” miesięcznik miesięcznik 7800 7600 7600 4000

„Caritas” kwartalnik kwartalnik 10000 10000
„Czas Serca” kwartalnik dwumiesięcznik 11000 11000 11000 5500
„Gość
Niedzielny” tygodnik tygodnik 170000 170000 170000 200000

„Katecheta” kwartalnik miesięcznik 2800 2800 2000
„Mały Gość 
Niedzielny” miesięcznik miesięcznik 40000 40000 40000 100000

„Meteor” kwartalnik kwartalnik 700 700 1500
„Misjonarze
Kombonianie” dwumiesięcznik dwumiesięcznik 15000 20000 6000

„Nasza Służba” dwutygodnik dwutygodnik 12000 12000 12000 6000
„Pielgrzym” dwutygodnik dwutygodnik 18000 20000 26000 8800
„Posłaniec Serca 
Jezusowego” miesięcznik miesięcznik 22000 70000 20000 4000

„Rycerz
Niepokalanej” miesięcznik miesięcznik 250000 300000 300000 68000

„W drodze” miesięcznik miesięcznik 10000 6200 7000 7600
„Wychowawca” miesięcznik miesięcznik 50000 15000 6000

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych oraz katalogów prasy.

Pozostałe tytuły utrzymały swoją periodyczność, zdecydowana większość 

zmniejszyła jednak swój nakład. Spośród 15 przebadanych tytułów, które ukazywały się 

również w 1994 r. aż 10 obniżyło swój nakład w znaczący sposób. Średnio nakład 

podjętych czasopism zmalał 2,7 raza, przy czym największy spadek zanotował „Rycerz 

Niepokalanej” (z 300 000 egz. do 68 000 egz. czyli 4,4 razy). Tymczasem silny wzrost 

dostrzegalny był w tytułach, które należały do Wydawnictwa Kurii Metropolitalnej 

„Gość Niedzielny” w Katowicach: „Mały Gość Niedzielny” (z 40 000 egz.



do 100 ООО egz. nakładu czyli 2,5 razy) oraz „Gość Niedzielny” (z 170 000 egz. 

do 200 000 egz. nakładu czyli 0,8 razy). Prezentowane zjawisko stanowiło wyraz 

dostosowania do realiów kurczącego się rynku oraz walki o utrzymanie stałego 

czytelnika.

O sile nabywczej tytułów katolickich świadczy relacja średnich nakładów 

do średniej sprzedaży. Spośród 31 redakcji, które udostępniły wypełnione ankiety 

21 sprzedawało egzemplarze czasopisma. Pozostałe 10 rozprowadzało tytuł bezpłatnie 

lub za dowolną kwotę. Wnioskowanie na temat tytułów płatnych dotyczy zaledwie 

15,4% całości badanego segmentu, przynosi jednak wyjaśnienie kilku kwestii.

W ykres 7. Formy rozprowadzenia badanych tytułów prasy katolickiej w 2013 r.

płatne według ustalonej ceny 
bezpłatne lub dostępne za dowolną kwotę

67,4%

Źródło: badania własne, stan na 31.12.2013.

W ykres 8. Średnie nakład, sprzedaż, zwroty oraz inne formy rozprowadzenia 
badanych tytułów prasy katolickiej w 2013 r.
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Tabela 9. Średnie nakłady, sprzedaż i zwroty badanych tytułów 
prasy katolickiej w 2013 r.

Tytuł Średni nakład Średnia Sprzedaż Średnie zwroty Sprzedaż/
nakład

„Animator” 450 250 0 56%
„Anioł Stróż” 11000 9000 500 82%
„Biblioteka Kaznodziejska” 4000 4000 0 100%
„Być dla innych” 1200 1100 100 92%
„Caritas” 10000 9700 0 97%
„Czas Serca” 5500 5000 500 91%
„Dominik idzie do I Komunii Świętej” 7000 6500 500 93%
„Gość Niedzielny” 200000 140000 60000 70%
„Idziemy” 16000 15200 800 95%
„Katecheta” 2000 1800 50 90%
„Mały Gość Niedzielny” 100000 70000 30000 70%
„Mały Rycerzyk Niepokalanej” 12000 10000 10 83%
„Pastores” 4000 1500 2500 38%
„Pielgrzym” 8800 6000 2000 68%
„Posłaniec Serca Jezusowego” 4000 3900 100 98%
„Rycerz Niepokalanej” 68000 67000 80 99%
„W drodze” 7600 6100 1500 80%
„Wychowawca” 6000 5000 1000 83%
„Ziemia Święta” 3800 1800 0 47%
,Życie Duchowe” 3000 - - -

Źródło: badania własne, slan na 31.12.2013.

Zsumowany nakład badanych tytułów rozprowadzanych płatnie w stałej cenie
• 578wynosił w 2013 r. 471 350 egz. , średnia sprzedaż 363 850 egz., a deklarowane 

zwroty 99 640 egz., okazuje się zatem, że aż 77,2% wydawanego nakładu było 

sprzedawane. Spojrzenie na poszczególne tytuły pokazywało jednak, że sytuacja 

stanowiła wynikową kilku prawidłowości. Prasa dużych wydawców sprzedawała 

w granicach 68-100% nakładu. Natomiast tytuły małe, o średnim nakładzie 

nie przekraczającym 800 egz., sprzedawały w okolicach połowy nakładu, co oznacza, 

że są deficytowe.

Relatywnie wysoki poziom sprzedaży przy trendzie ograniczania nakładów 

wskazywał na coraz słabszą pozycję prasy katolickiej. Wymuszało to gospodarowanie 

na zasadzie unikania nieuzasadnionych kosztów, np. w postaci dodatkowego nakładu. 

Obraz niskiego poziomu zwrotów (21,1%) oraz innych form rozprowadzenia (1,7%) 

uzupełniało zjawisko prasy rozprowadzanej bezpłatnie lub za dobrowolną opłatą. 

W przebadanym materiale aż 33,3% tytułów prezentowało właśnie taką formułę.

578 W zestawieniu pominięto miesięcznik „Civitas Christiana” oraz kwartalnik „Życie Duchowe” z racji 
braku pełnych danych, niezbędnych do przeprowadzenia obliczeń -  redakcje obu tytułów wykazały 
w przesłanych ankietach średnie nakłady, pominęły jednak średnią sprzedaż oraz zwroty.



Sama prasa katolicka pozostała poza zainteresowaniem szerokiego grona 

reklamodawców. Dominująca liczba tytułów uzyskiwała małe nakłady, co przenosiło 

się również na niski procent zamieszczanych w tych pismach reklam -  badanie 

wskazywało, że w przypadku tytułów zamieszczających reklamy ich powierzchnia 

reklamowa nie przekraczała 5% pisma. Dominująca liczba tytułów deklarowała 

nie umieszczanie żadnych reklam. Sytuacja tego typu dotyczyła aż 58,1% badanych 

tytułów. Pozostała liczba rozkładała się kolejno na tytuły z powierzchnią reklamową 

poniżej 5% (12,9% badanej prasy), tytuły z 5% powierzchni reklamowej (19,3% 

badanej prasy) oraz nieliczną grupę tytułów, które przeznaczały na reklamy średnio 

10% swojej powierzchni (9,7%).

Tabela 10. Powierzchnia prasy katolickiej przeznaczana na reklamy w 2013 r.

Tytuł Periodyczność Reklama w %
„Anioł Stróż” miesięcznik 0%
„Animator” kwartalnik 5%
.Apostolstwo Chorych” miesięcznik 0%
„Biblioteka Kaznodziejska” miesięcznik mniej niż 5%
„Być dla innych” kwartalnik 0%
„Caritas” kwartalnik 5%
„Chiny Dzisiaj” kwartalnik 0%
„Civitas Christiana” miesięcznik 0%
„Czas Serca” dwumiesięcznik 5%
„Dominik idzie do I Komunii Świętej” tygodnik 0%
„Franciszkański Świat” kwartalnik 0%
„GONG” miesięcznik 0%
„Gość Niedzielny” tygodnik 10%
„Horyzonty Misyjne” kwartalnik 0%
Jdziem y” tygodnik 5%
„Katecheta” miesięcznik 5%
„Mały Gość Niedzielny” miesięcznik mniej niż 5%
„Mały Rycerzyk Niepokalanej” miesięcznik 0%
, ,Meteor” kwartalnik 0%
„Misjonarze Kombonianie” dwumiesięcznik 0%
„Nasza Służba” dwutygodnik 0%
„Pastores” kwartalnik 0%
,»Pielgrzym” dwutygodnik 10%
„Posłaniec Serca Jezusowego” miesięcznik 1,5%
„Res Sacra Miser” nieregularne 0%
„Rycerz Niepokalanej” miesięcznik 0%
„Służka” kwartalnik 0%
„W drodze” miesięcznik 5%
„Wychowawca” miesięcznik 10%
„Ziemia Święta” kwartalnik 0%
„Życie Duchowe” kwartalnik 3,5%



W ykres 9. Reklama w badanych tytułach prasy katolickiej w 2013 r.

Źródło: badania własne, stan na 31.1 2.2013.

Kluczowym elementem funkcjonowania prasy katolickiej pozostaje 

jej kolportaż. W odróżnieniu od szerokiej gamy periodyków niekonfesyjnych 

czasopisma katolickie rozprowadzane były na trzy sposoby: za pośrednictwem firm 

wyspecjalizowanych w kolportażu prasy (np. Ruch, Kolporter), przez kolportaż własny 

(prenumerata, wysyłka egzemplarzy bezpłatnych), przez kolportaż parafialny. 

W zależności od tytułu spotykamy się z jedną lub z wieloma formami rozprowadzania.

W 2013 r. dystrybucją prasy zajmowały się przedsiębiorstwa takie jak: Garmond 

Press SA, Kolporter sp. z o.o. SKA, Poczta Polska SA, Polperfect sp. z o.o. 

(dla salonów EMPIK) oraz Ruch SA. Współpraca prasy katolickiej z co najmniej jedną 

z powyższych firm kolportażowych dotyczyła 51,6% przebadanych tytułów.

Tabela 11. Zestawienie przedsiębiorstw kolportujących prasę katolicką.

Tytuł Firmy kolportażowe
„Anioł Stróż” Polperfect
„Biblioteka Kaznodziejska” Polperfect
„Civitas Christiana” Poczta Polska
„Czas Serca” Poczta Polska, Polperfect
„Gość Niedzielny” Garmond Press, Kolporter, Ruch
„Idziemy” Garmond Press, Kolporter, Polperfect, Ruch
„Katecheta” Polperfect, Ruch
„Mały Gość Niedzielny” Garmond Press, Kolporter, Ruch
„Mały Rycerzyk Niepokalanej” Poczta Polska
„Meteor” Poczta Polska
„Nasza Służba” Poczta Polska
„Pastores” Polperfect
„Posłaniec Serca Jezusowego” Polperfect
„Rycerz Niepokalanej” Poczta Polska, kolportaż własny (prenumerata)
„W drodze” Garmond Press, Kolporter, Polperfect, Poczta Polska, Ruch

Źródło: badania własne, stan na 3 1. 12.2013.



Do specyfiki tytułów katolickich należała ich sprzedaż przy parafiach. Obecność 

tytułu zależała od proboszcza oraz jego ewentualnej podatności na sugestie lokalnego 

biskupa. Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych kolportaż w parafiach zapewniały spółki 

kolporterskie poszczególnych tytułów (np. spółka Redag należąca do „Gościa 

Niedzielnego”). W 2013 r. formuła tego typu ostała się tylko w nielicznych 

czasopismach, m.in. w wydawanym w Krakowie miesięczniku „Dominik idzie 

do I Komunii Świętej”. Tytuły docierały do parafii bezpośrednio od kolporterów. 

Dodatkowo część prasy katolickiej pojawiała się w kościołach w wyniku dystrybucji 

z udziałem struktur diecezjalnych, dekanalnych czy prowincjonalnych. Tego typu 

praktykę potwierdzał m.in. wydawany w Archidiecezji Poznańskiej miesięcznik 

dla ministrantów „GONG”.

Wśród elementów charakteryzujących segment prasy katolickiej niezwykle 

ważny jest stopień profesjonalizmu, którego kondycję ujawniają dane związane 

ze strukturą zatrudnienia. W okresie transformacji stopień profesjonalizmu prasy 

katolickiej określano jako bardzo niski. Odpowiedź na pytanie o ewentualną zmianę 

wymaga rozpatrzenia dwóch kwestii.

W ykres 10. S truktura zatrudnienia uśrednionej redakcji prasy katolickiej 
na podstawie badanych tytułów w 2013 r.

17, 1%

66,7%  J

16,3% dziennikarze
pracownicy administracyjni 
współpracownicy

Źródło: badania własne, stan na 31.12.2013.

Dane uśrednione dla całego segmentu nie dały jednoznacznej odpowiedzi 

czy poziom profesjonalizmu prasy katolickiej zmienił się na lepsze. Przy uśrednionej 

liczbie 8 pracowników statystycznej redakcji, 4 osoby (dokładnie 55%) to dziennikarze. 

Natomiast liczba współpracowników oscylowała w granicy 16 osób (66,7%). 

Powiązanie szerokiego udziału współpracowników z relatywnie słabym odsetkiem 

dziennikarzy w strukturze zatrudnienia redakcji wskazywał zatem na niski poziom



profesjonalizacji prasy katolickiej. W niektórych przypadkach był jednak wynikiem 

procesów cyfryzacji, konwergencji i pracy w środowisku sieciowym.

Tabela 12. Ogólna struk tura  zatrudnienia w prasie katolickiej w 2013 r.

Tytuł Pracownicy Dziennikarze Reszta
pracowników Współpracownicy

Lb % Lb % Lb Lb
„Animator” 1 100 0 0 1 20
„Anioł Stróż” 5 100 0 0 5 10
„Apostolstwo Chorych” 5 100 3 60 2 7
„Biblioteka Kaznodziejska” 2 100 0 0 2 50
„Być dla innych” 2 100 1 1 8
„Chiny Dzisiaj” 4 100 0 0 4 15
„Civitas Christiana” 4 100 3 75 1 20
„Czas Serca” 3 100 0 0 3 12
„Dominik idzie do I Komunii 
Świętej”

2 100 1 50 1 9

„Franciszkański Świat” 3 100 2 67 1 3
„GONG” 1 100 1 100 0 24
„Gość Niedzielny” 133 100 89 67 44 100
„Horyzonty Misyjne” 1 100 1 100 0 nieokreślona
„Idziemy” 8 100 5 63 3 80
„Katecheta” 2 . 100 0 0 2 25
„Mały Gość Niedzielny” 3 100 3 100 0 10
„Mały Rycerzyk Niepokalanej” 6 100 0 0 6 15
„Meteor” 7 100 0 0 7 4
„Misjonarze Kombonianie” 1 100 0 0 1 4
„Nasza Służba” 4 100 4 100 0 1
„Pastores” 6 100 0 0 6 0
„Pielgrzym” 5 100 3 60 2 4
„Posłaniec Serca Jezusowego” 4 100 1 25 3 25
„Res Sacra Miser” 2 100 0 0 2 0
„Rycerz Niepokalanej” 2 100 2 100 0 20
„Służka” 0 100 0 0 0 5
„W drodze” 9 100 7 78 2 1
„Wychowawca” 8 100 3 38 5 6
„Ziemia Święta” 2 100 1 50 1 15
„Zycie Duchowe” 1 100 0 0 1 14

Źródło: badania własne, stan na 3 1. 12.2013.

Z drugiej strony, struktura zatrudnienia w pismach o różnej periodyczności 

wskazywała na wyraźną dysproporcję. W grupie tygodników średnia liczba 

pracowników wynosiła 48, w tym 31 dziennikarzy (64,7%) i 17 pracowników personelu 

administracyjno-technicznego (35,3%). Niepokojące okazało się jednak, że na jednego 

dziennikarza przypadało średnio dwóch współpracowników.



Tytuł Lb N= 178 Dziennikarze/
pracownicy

Współpracownicy
/dziennikarze

„Animator” 0 0% - -

„Anioł Stróż” 0 0% - -

„Apostolstwo Chorych” 3 60% 0,6 0,4
,3iblioteka Kaznodziejska” 0 0% — —

„Być dla innych” 1 50% 1 8,0
„Caritas” - -

„Chiny Dzisiaj” 0 0% -

„Civitas Christiana” 3 75% 0,75 6.7
„Czas Serca” 0 - - -
„Dominik idzie do I Komunii 
Świętej”

2 50% 1 9

„Franciszkański Świat” 2 67% 2 1,5
„GONG” 1 100% - 24
„Gość Niedzielny” 133 67% 2 1,1
„Horyzonty Misyjne” 1 100% 1
„Idziemy” 8 63% 1,7 16
„Katecheta” 0 0% - -
„Mały Gość Niedzielny” 3 100% - 0,3
„Mały Rycerzyk Niepokalanej” 0 0% - -
„Meteor” 0 0% -
„Misjonarze Kombonianie” 0 - -
„Nasza Służba” 4 100% - 0,3
.J* as tores” 0 0% - -
„Pielgrzym” 3 60% 1,5 1,3
„Posłaniec Serca Jezusowego” 1 25% 0,3 25
„Res Sacra Miser” 0 - - -
„Rycerz Niepokalanej” 2 100% - 10
„Służka” 0 0% -
„W drodze” 7 78% 0,8 0,1
„Wychowawca” 3 38% 0,6 0,5
„Ziemia Święta” 1 50% 1 15
„Życie Duchowe” 0 0% - -

Żróilło: badania własne, stan na 3 1.12.2013.

Odmiennie wyglądała sytuacja dwutygodników, miesięczników, 

dwumiesięczników i kwartalników, w których zatrudniano średnio 4 pracowników, 

w tym średnio 2 dziennikarzy. Przy średniej współpracowników wynoszącej 10 osób 

możliwe jest wnioskowane o znacznie niższym stopniu profesjonalizacji tych pism.

Spojrzenie w perspektywie dwudziestu lat na przestrzeń profesjonalizacji prasy 

katolickiej pozwala na wyciągniecie wniosków, że poziom profesjonalizmu 

dziennikarskiego w segmencie dużych wydawnictw katolickich o tygodniowej 

periodyczności okazuje się bardzo wysoki. Tymczasem w przypadku pozostałych 

typów prasy katolickiej jest on słaby, o czym świadczy fakt, że na jednego dziennikarza 

tych tytułów przypada aż pięciu współpracowników.



4.2. Katolicka radiofonia i telewizja w układzie strukturalno-przestrzennym

Podstawowy dylemat, jaki wyłania się z analizy katolickiej radiofonii wiąże się 

z odpowiedzią na pytanie: czy radiofonia katolicka posiada charakter diecezjalny, 

czy tylko go deklaruje? Autor rozprawy rozstrzyga ten problem za pomocą analizy 

układu strukturalno-przestrzennego radia katolickiego w oparciu o jego parametry 

techniczne. Uzasadnia to fakt, że „przestrzenie mediów mają charakter 

technologiczny”579.

Sama analiza opiera się na czynnikach takich jak: liczba diecezjalnych stacji 

radiowych w poszczególnych diecezjach oraz ich oddziały, liczba stacji katolickich 

nienależących bezpośrednio do diecezji, lecz emitujących na jej obszarze, liczba 

nadajników stacji diecezjalnych na terenie diecezji, liczba nadajników radiowych spoza 

diecezji ulokowanych na jej terenie czy moc częstotliwości, na jakich nadają 

poszczególne stacje. Prześledzenie wszystkich rozgłośni pod tym kątem prowadzi 

do prezentacji radiofonii katolickiej w układzie przestrzenno-strukturalnym 

oraz prezentacji uśrednionych danych rozgłośni katolickich.

Wykres 14. Zmiany ilościowe w radiofonii diecezjalnej w latach 1994-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych K R R iT  za 2013 r. oraz zestawień Jana Chrapka [zob. 
J. Chrapek, Pięciolecie..., s. 67 -70].

W perspektywie 2013 r. widać, że diecezje różniły się pod względem liczby 

własnych rozgłośni. Na 44 diecezje aż 12, czyli (27,27%), nie posiadało swojej 

diecezjalnej rozgłośni. Pominąwszy marginalne w skali zasięgu społecznego struktury



kościoła greko-katolickiego oraz ordynariatu polowego liczba ta wynosiła 9 diecezji 

(21,95% struktury), przy czym na obszarze Diecezji Bydgoskiej oraz Diecezji 

Toruńskiej swoje siedziby posiadały stacje nadawane przez zgromadzenia zakonne 

(Radio PLUS Bydgoszcz, Radio Maryja).

Tabela 15. Liczba rozgłośni należących do poszczególnych diecezji.

Nazwa
Liczba

własnych
stacji

Nazwa
Liczba

własnych
stacji

Archidiecezja Białostoska 1 Diecezja Kielecka 1
Archidiecezja Częstochowska 1 Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska 1
Archidiecezja Gdańska 1 Diecezja Legnicka 1
Archidiecezja Gnieźnieńska 1 Diecezja Łomżyńska 1
Archidiecezja Katowicka 1 Diecezja Łowicka 1
Archidiecezja Krakowska 2 Diecezja Opolska 1
Archidiecezja Lubelska 1 Diecezja Pelplińska 1
Archidiecezja Łódzka 1 Diecezja Płocka 2
Archidiecezja Poznańska 1 Diecezja Radomska 1
Archidiecezja Przemyska 1 Diecezja Rzeszowska 1
Archidiecezja Szczecińsko- 
Kamieńska 3 Diecezja Sandomierska 0

Archidiecezja Warmińska 1 Diecezja Siedlecka 1
Archidiecezja Warszawska 1 Diecezja Sosnowiecka 0
Archidiecezja Wrocławska 1 Diecezja Świdnicka 0
Archieparchia Przemysko- 
Warszawska 0 Diecezja Tarnowska 2

Diecezja Bielsko-Żywiecka 1 Diecezja Toruńska 0
Diecezja Bydgoska 0 Diecezja Warszawsko-Praska 1
Diecezja Drohiczyńska 0 Diecezja Włocławska 0
Diecezja Elbląska 0 Diecezja Zamojsko-Lubaczowska 1
Diecezja Ełcka 0 Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska 3
Diecezja Gliwicka 1 Eparchia Wrocławsko-Gdańska 0
Diecezja Kaliska 1 Ordynariat Polowy Wojska Polskiego 0
Całość 39

Źródło: opracowanie własne na podstawie koncesji KRRiT, stan na 31.12.2013.

Wszystkie archidiecezje rzymskokatolickie posiadały co najmniej jedną 

rozgłośnię diecezjalną, dodatkowo Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska posiadała 

3 rozgłośnie, a Archidiecezja Krakowska -  2. Wśród diecezji 3 stacje posiadała 

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska, a po 2 -  Diecezja Płocka oraz Diecezja 

Tarnowska. Dostrzegalne zróżnicowanie w wykorzystaniu radia katolickiego 

przebiegało zatem wyraźnie w oparciu o rangę kościołów lokalnych -  to archidiecezje, 

jako stolice metropolii kościelnych i struktury nadrzędne w stosunku do diecezji 

prowadziły bardziej rozbudowaną działalność w obszarze radiofonii.



Rozgłośnie katolickie charakteryzowały się stosunkowo prostą strukturą. 

Jedynie Radio VICTORIA z Łowicza oraz Radio Fara z Przemyśla funkcjonowały 

w oparciu o redakcję główną oraz oddziały lub studia zamiejscowe. W przypadku 

rozgłośni przemyskiej obecność studio nagrań w Jarosławiu i Krośnie wynikała 

z historycznych procesów konsolidacji dawnych lokalnych rozgłośni katolickich. 

Natomiast oddziały terenowe Radia VICTORIA w Skierniewicach, Kutnie, Rawie 

Mazowieckiej oraz Żyrardowie pozwalały rozgłośni na regularną obsługę dziennikarską 

w skali praktycznie pokrywającej się z podziałem administracyjnym diecezji.

M apa 3. Miejscowości, z których nadawały rozgłośnie radia katolickiego 
w Polsce w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie koncesji KRRiT. stan na 31.12.2013.

Spoglądając na stacje z perspektywy umiejscowienia ich nadawców w strukturze 

metropolitalnej, okazało się, że przy ogólnokrajowej średniej 2,6 stacji przypadających 

na jedną metropolię wyróżniały się Metropolia Szczecińsko-Kamieńska z 7 stacjami 

diecezjalnymi oraz Metropolia Krakowska z 6 stacjami. Natomiast słabo wypadały 

Metropolia Gnieźnieńska i Metropolia Warmińska posiadające po 1 stacji oraz 

Metropolia Przemysko-Warszawska obrządku grekokatolickiego, która nie posiadała 

rozgłośni.

W Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej nie można było mówić o szczególnym 

zagęszczeniu strukturalno-przestrzennym stacji katolickich. Okazuje się bowiem, 

że liczba stacji przypadających na prowincję odbiegała od średniej w związku



z ich małym zasięgiem technicznym. Żadna ze stacji nie obejmowała swoim zasięgiem 

w pełni macierzystej diecezji, z kolei rozgłośnie z Głogowa, Gryfic, Gorzowa 

oraz Koszalina nadawały na obszarze od jednej do sześciu gmin poza teren swojej 

diecezji.

Tabela 16. Liczba rozgłośni diecezjalnych 
w obrębie poszczególnych metropolii w 2013 r.

Nazwa liczba stacji własnych diecezji objętych metropolią
Metropolia Białostocka 2
Metropolia Częstochowska 2
Metropolia Gdańska 2
Metropolia Gnieźnieńska 1
Metropolia Katowicka 3
Metropolia Krakowska 6
Metropolia Lubelska 2
Metropolia Łódzka 2
Metropolia Poznańska 2
Metropolia Przemyska 3
Metropolia Przemysko-Warszawska (grekokatolicka) 0
Metropolia Szczecińsko-Kamieńska 7
Metropolia Warmińska 1
Metropolia Warszawska 4
Metropolia Wrocławska 2
Całość 39

Źródło: opracowanie własne na podstawie koncesji KRRiT. stan na 31.12.2013.

Zasięg techniczny, zasięg społeczny oraz fakt nadawania na terytorium 

przekraczającym granice macierzystej diecezji świadczył właśnie o rozmiarze 

przestrzenno-strukturalnym stacji. Kombinacja powziętych czynników pozwalała 

również zweryfikować związek struktur katolickiej radiofonii z podstawowym 

podziałem administracyjnym Kościoła, czyli diecezjami.

O diecezjalności nie sposób mówić w przypadku Radia Maryja, którego zasięg 

na obszarze 80,6% kraju sprawia, że Radio dociera do wszystkich Kościołów lokalnych. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że dominacja rozgłośni nie pozostała bez wpływu 

na struktury mediów tych Kościołów. Rozgłośnia ulokowana na terenie Diecezji 

Toruńskiej nie posiadała bowiem konkurencji w postaci radiostacji diecezjalnej. 

Jej dominację w miejscu emisji wzmacniał fakt, że emitowane z sąsiedniej diecezji 

Radio Plus Bydgoszcz obejmowało swoim zasięgiem tylko nieliczne parafie Diecezji 

Toruńskiej, położone na terenie zaledwie dwóch gmin580.

580 Obliczenia własne na podstawie danych koncesyjnych KRRiT, stan na 31.12.2013.



Kolejnym po szczeblu ogólnokrajowym, reprezentowanym przez Radio Maryja, 

typem stacji katolickich była grupa pięciu rozgłośni ponaddiecezjalnych -  w tym jedna 

rozgłośnia zakonna -  określanych w ten sposób z racji zasięgu słuchalności 

przekraczającej granice macierzystych diecezji lub diecezji, na terenie których mieściła 

się siedziba rozgłośni. Zgodnie z porządkiem od największej do najmniejszej były to: 

Radio eM, Radio Plus Warszawa, Radio Plus Gdańsk, Radio Jasna Góra, Radio Plus 

Kraków.

Kryterium wyróżnienia stacji stanowił w tym przypadku znaczący udział gmin 

w całości lub w części pokrytych sygnałem rozgłośni (co najmniej 76 gmin)

o relatywnie dużym udziale gmin położonych w macierzystej diecezji (min. 26; maks. 

65 gmin) oraz sporej ilości gmin poza własną diecezją (min. 30; maks. 106 gmin). 

Co ważne, wyliczenie pomijało zakonne Radio Niepokalanów, które chociaż nadawało 

w całości lub części na teren 56 gmin to równocześnie wykazywało zerowy udział 

w zasięgu diecezji, na terenie której miało siedzibę581.

Tabela 17. Rozgłośnie diecezjalne i zakonne o najszerszym zasięgu ponaddie- 
cezjalnym w 2013 r. Podział według gmin w całości lub części objętych zasięgiem.

Nazwa Liczba gmin 
w obrębie diecezji582

Liczba gmin 
poza diecezją

Liczba 
wszystkich gmin

Radio PLUS Kraków 40 36 76
Radio Jasna Góra 57 36 93
Radio PLUS Gdańsk 26 67 93
Radio PLUS Warszawa 32 86 118
Radio eM 39 106 145

Źródło: opracowanie własne na podstawie koncesji KRRiT. stan na 31.12.2013.

Pierwsze w wyróżnionej strukturze Radio eM, należące do Kurii Metropolitalnej 

w Katowicach nadawało program na terytorium Archidiecezji Katowickiej 

oraz 7 innych diecezji, które łącznie przynależały do trzech prowincji kościelnych 

(Częstochowskiej, Katowickiej, Krakowskiej). W przełożeniu na strukturę 

administracyjną państwa Radio eM docierało w całości lub części do 145 gmin, w tym 

106, których parafie nie należą do Kościoła katowickiego. Fakt, że Archidiecezja 

Katowicka obejmowała zaledwie 36,7% zasięgu technicznego stacji, a zasięg społeczny

581 Obliczenia własne na podstawie danych koncesyjnych KRRiT, stan na 31.12.2013.
582 W przypadku stacji zakonnej liczba gmin w obrębie diecezji/ poza diecezją, na terenie której znajduje 
się siedziba stacji.



stacji przekraczał o 2,5 min583 liczbę ludności archidiecezji, miało odzwierciedlenie 

również w nadawanych przez nią treściach czyli szerszej śląskiej formule programu.

M apa 4. Diecezje w całości lub części pokryte zasięgiem rozgłośni 
Archidiecezji Katowickiej Radio eM w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie koncesji K RR iT , stan na 31.12.2013.

Mapa 5. Diecezje w całości lub części pokryte zasięgiem rozgłośni 
Archidiecezji W arszawskiej Radio Plus W arszaw w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie koncesji K RR iT , stan na 31.12.2013.

583 Populacja Archidiecezj Katowickiej obejmuje 1 496 300 mieszkańców, natomiast zasięg społeczny 
Radia eM wynosi 4 072 500 mieszkańców.



Radio Plus Warszawa, należące do Warszawskiej Kurii Metropolitalnej, 

nadawało na terenie Archidiecezji Warszawskiej, a także 7 innych diecezji. Przestrzeń 

wyznaczana zasięgiem rozgłośni należała do 5 prowincji (Białostockiej, 

Częstochowskiej, Lubelskiej, Łódzkiej, Warszawskiej) i obejmowała w całości 

lub części parafie położone na terenie 118 gmin w tym 33 należące do Archidiecezji 

Warszawskiej. Obszar Archidiecezji zamieszkiwało 1,5 min ludzi, natomiast zasięg 

stacji obejmował 3,17 min ludzi. Dokładnie 48,5% całego zasięgu stacji pokrywało się 

z granicami Archidiecezji nadawcy. W naturalny sposób nadajniki Radia Plus 

emitowały program również na prawobrzeżną część miasta, która należy do Diecezji 

Warszawsko-Praskiej oraz silnie powiązane ze stolicą rejony graniczne wyznaczane 

równolegle do linii Białystok-Lublin oraz w linii prostej w kierunku na Łódź.

Mapa 6. Diecezje w całości lub części pokryte zasięgiem rozgłośni 
Archidiecezji Gdańskiej Radio Plus Gdańsk w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie koncesji KRRiT. stan na 3 1. 12.2013.

Należące do Archidiecezji Gdańskiej Radio Plus Gdańsk poza własną diecezją 

nadawało na teren Diecezji Pelplińskiej należącej do Metropolii Gdańskiej 

oraz Archidiecezji Warmińskiej i Diecezji Elbląskiej, wchodzących w skład Metropolii 

Warmińskiej. Zasięg radia obejmował w całości lub w części parafie położone 

na terenie 93 gmin, w tym 26 w Archidiecezji Gdańskiej. Analogicznie do dwóch 

poprzednich przypadków, Archidiecezja Gdańska stanowiła tylko 51,4% zasięgu



społecznego stacji -  przy zaludnieniu Archidiecezji rzędu 965 tys. zasięg stacji 

obejmował 1,87 min ludzi.

Interesująco prezentuje się sytuacja Radia Jasna Góra, które jest rozgłośnią 

zakonną o wyraźnie lokalnym zakresie obsługi dziennikarskiej oraz ponadregionalnym 

zasięgu technicznym, obejmującym aż 8 diecezji: Archidiecezję Częstochowską, 

Archidiecezję Łódzką, Archidiecezję Katowicką, Diecezję Gliwicką, Diecezję Kaliską, 

Diecezję Opolską, Diecezję Radomską i Diecezję Sosnowiecką. W 2013 r. stacja 

formalnie nie stanowiła konkurencji dla należącego do Archidiecezji Częstochowskiej 

Radia FIAT. W praktyce docierała do dwukrotnie większej liczby słuchaczy 

niż rozgłośnia diecezjalna, na co wskazywał stosunek zasięgu społecznego Radia Jasna 

Góra w liczbie 1,04 min do 550 tys. Katolickiego Radia FIAT.

M apa 7. Diecezje w całości lub części pokryte zasięgiem 
Radia Jasna Góra w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie koncesji KRRiT, stan na 3 1. 12.201 3.

Ostatnią stacją, która w świetle podjętych analiz należała do grupy o wyraźnie 

ponaddiecezjalnym zasięgu oddziaływania była rozgłośnia Archidiecezji Krakowskiej 

Radio Plus Kraków. Poza 40 gminami na terenie własnej archidiecezji sygnał radia 

docierał w całości lub w części do 36 gmin położonych na terenie 3 innych diecezji 

(Diecezji Kieleckiej, Diecezji Sosnowieckiej, Diecezji Tarnowskiej). 

W przeciwieństwie do poprzednich stacji nie sposób jednoznacznie wykazać w jakim



przedziale procentowym zasięg przestrzenny krakowskiego Radia Plus wykraczał poza 

liczbę prawie 1,6 min ludności zamieszkującej obszar Archidiecezji Krakowskiej. 

Wynika to z faktu, że stacja nadawała tylko na część Kościoła krakowskiego, a resztę 

obsługiwało Radio Plus Podhale z siedzibą również w Krakowie. Archidiecezja 

Krakowska była zatem nadawcą dwóch rozgłośni, których zasięg społeczny się 

nie pokrywał i liczy sumarycznie 2 min ludzi.

M apa 8. Diecezje w całości lub części pokryte zasięgiem rozgłośni 
Archidiecezji Krakowskiej Radio Plus Kraków w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie koncesji KRRiT, stan na 31.1 2 .2 0 1 3.

Poza Radiem Maryja oraz pięcioma wspomnianymi rozgłośniami struktura 

przestrzenna radiofonii katolickiej opierała się na stacjach diecezjalnych i zakonnych, 

które należały do jednej z czterech kategorii:

■ stacje obejmujące zasięgiem więcej niż macierzystą diecezję,

■ stacje obejmujące macierzystą diecezję, ale nie wykraczające poza jej 

obszar,

■ stacje obejmujące tylko w części macierzystą diecezję,

■ stacje nieobejmujące w pełni macierzystej diecezji ale znacząco 

wykraczające poza jej obszar.



Podział dodatkowo determinowany jest przynależnością części stacji do sieci 

Radia Plus. Dane uzyskane w badaniu ankietowym tej struktury, pozyskanym z 15% 

zwrotów, wskazały wyraźnie na tendencje przekraczania granic diecezji. W oparciu

o analizy zasięgów wszystkich stacji katolickich udostępnione przez KRRiT można 

wnioskować, że w całej strukturze Radia Plus tylko 6 stacji (30% sieci) nadawało na 

terenie nie większym niż diecezja (Kielce, Lipiany, Olsztyn, Radom, Szczecin, Zielona 

Góra). Natomiast pozostałe 14 emitowało program radiowy w parafiach należących 

do 277 gmin osadzonych poza macierzystą diecezją. Oczywiście w strukturze 

znajdowały się podmioty o różnym stopniu ekspansji, począwszy od stacji marginalnie 

obecnych w innych diecezjach (Bydgoszcz, Głogów, Gniezno, Gryfice, Koszalin, 

Legnica, Łódź, Opole, Podhale, Śląsk), a skończywszy na tych, które zaopatrywały 

w informację znaczącą część sąsiednich diecezji (wyróżnione przez autora Radio Plus 

Gdańsk, Radio Plus Kraków i Radio Plus Warszawa).

Mapa 9. Zasięg sieć Radio PLUS według podziału na diecezje w 2013 r.

zasięg w  macierzystej diecezji

ponad 10 gmin zasięgu poza 
macierzystą diecezją

1-10 gmin zasięgu poza 
macierzystą diecezją

0 gmin zasięgu poza 
macierzystą diecezją

Źródło: opracowanie  własne na podstawie koncesji KRRiT, stan na 31.1 2.201 3.

W przypadku stacji diecezjalnych i zakonnych wchodzących w skład Forum 

Niezależnych Rozgłośni Katolickich zaledwie 4 rozgłośnie diecezjalne (18,1%) 

emitowały swój program wyłącznie na obszarze macierzystej diecezji (Katolickie Radio 

Ciechanów, Radio i, Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, RDN Nowy Sącz). Najszersza 

była grupa 9 stacji (40,9%) o zasięgu przekraczającym macierzystą diecezję w liczbie



od 1 do 10 gmin: Diecezjalne Radio Nadzieja, Katolickie Radio FIAT, Katolickiej 

Radio Płock, Katolickie Radio Zamość, Radio Emaus, Radio Anioł Beskidów, Radio 

Głos z Pelplina, Radio VICTORIA, RDN Małopolska. Również liczna grupa 7 stacji 

(31,8%) uzyskiwała zasięg przekraczający o co najmniej 10 gmin obszar diecezji, 

z której nadawała: Radio eR, Radio FARA z Przemyśla, Radio Warszawa, Katolickie 

Radio Rodzina, VIA -  Katolickie Radio Rzeszów, Katolickie Radio Podlasie, Radio 

Niepokalanów).

Mapa 10. Zasięg stacji diecezjalnych i zakonnych zrzeszonych w Forum 
Niezależnych Rozgłośni Katolickich według podziału na diecezje w 2013 r.

zasięg w  macierzystej diecezji

ponad 10 gmin zasięgu poza 
macierzystą diecezją

1-10 gmin zasięgu poza 
macierzystą diecezją

0 gmin zasięgu poza 
macierzystą diecezją

Źródło: opracowanie  własne na podstawie koncesji KRRiT. slan na 31.1 2.201 3.

W ostatniej z grup, wydzielonej w oparciu o kryterium zasięgu, interesujące są 

dwa zjawiska. Przypadek Radia Niepokalanów wskazuje, że rozgłośnia może uzyskać 

koncesję nie obejmującą miejscowości, z której nadaje. W 2013 r. stacja 

nie posiadała pozwolenia na nadawanie na terenie żadnej z gmin położonych 

w Archidiecezji Warszawskiej -  w tym gminy swojej siedziby. Zapisy koncesji 

zezwalały stacji nadawać sygnał na obszar Archidiecezji Łódzkiej, Diecezji Łowickiej 

oraz Diecezji Włocławskiej. Tymczasem Radio Niepokalanów informowało na stronie 

internetowej, że obejmuje zasięgiem przestrzeń kończącą się aż na zachodnich 

dzielnicach Warszawy584.

584 http://www.radioniepokalanow.pl/o-nas/zasieg.html [dostęp 27.12.2013].

http://www.radioniepokalanow.pl/o-nas/zasieg.html


Po drugie grupa stacji katolickich nadawała swój program szczególnie na jedną 

z sąsiednich diecezji. Zasięg techniczny radia był zatem o wiele szerszy od zasięgu 

obsługi dziennikarskiej. Przypadek tego typu dotyczył 4 stacji. Katolickie Radio 

Rodzina należące do Archidiecezji Wrocławskiej nadawało w całości lub części na 

terenie 21 gmin zaliczanych do Diecezji Świdnickiej. Przemyskie Radio FARA obecne 

było na falach eteru w 9 gminach przynależących do Diecezji Rzeszowskiej. Rozgłośnia 

Diecezji Warszawsko-Praskiej Radio Warszawa nadawało na 14 gmin Archidiecezji 

Warszawskiej, natomiast Katolickie Radio VIA z Rzeszowa obecne było 

w odbiornikach 17 gmin na terenie Archidiecezji Przemyskiej.

Kolejnym parametrem, który opisuje media elektroniczne w przestrzeni 

medialnej jest liczba nadajników oraz częstotliwości jakimi dysponują stacje nadając 

swój program oraz obecność nadajników w granicach lub poza granicami własnej 

diecezji. Prezentacja radia katolickiego w Polsce z tej perspektywy uzupełnia 

dotychczasowe ustalenia o kilka znaczących faktów.

Radio Katolickie w Polsce nadawane było w 2013 r. za pośrednictwem 

212 nadajników naziemnych, a w przypadku Radia Jasna Góra przez sygnał 

dostarczany za pośrednictwem satelity Eutelsat Hot Bird 7A. W „uśrednionej diecezji” 

w przestrzeni medialnej liczba nadajników stacji katolickich wynosiła 5,2, a uśredniona 

moc ERP -  6,7 kW. Dominująca liczba 125 nadajników (59%) stanowiła własność 

Radia Maryja, 5 nadajników (2,4%) należało do innych rozgłośni zakonnych, 80 

do diecezji (37,7%), a 2 do parafii (0,9%). W ramach podanego wyliczenia 1 nadajnik 

należący do grupy zakonnej i 34 do diecezjalnej nadawały sygnał Radia Plus.

W zestawieniu aż 52,3% stanowiły stacje posiadające zaledwie jeden nadajnik, 

którego uśredniona moc ERP wynosiła 12,7 kW (min. 0,2 kW, maks. wykazana wartość 

120 kW). Stacje posiadające 2 nadajniki zajęły 27,3%, a moc uśredniona tych 

nadajników wynosiła 5,1 kW (min. 0,1 kW, maks. 35,4 kW). Tylko jedna stacja 

katolicka posiadała 3 nadajniki (Radio Głos z Pelplina) co stanowiło 2,3% całości. 

Stacje posiadające 4 nadajniki z uśrednioną mocą 1,4 kW (min. 0,1 kW, maks. 2 kW) 

oraz 5 nadajników z uśrednioną mocą 2,5 kW (min. 0,1 kW, maks. 20 kW) stanowiły 

kolejno po 6,8% całości, natomiast stacje z więcej niż 5 nadajnikami zajmowały 4,5%, 

a ich uśredniona moc wynosiła 8,3 kW (min. 0,1 kW, maks. 120 kW).



Moc nadajników ERP [kW] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1 2 2,5 3 5 7,5 10 20 30 60 120
Liczba nadajników 13 8 4 10 1 32 4 1 4 9 1 29 3 1 1 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie koncesji KRRiT. stan na 31.12.2013.

Spoglądając na stacje katolickie wyłącznie z perspektywy liczby nadajników 

posiadanych w granicach własnej diecezji (w przypadku stacji zakonnych chodzi

o diecezję, w której mieści się redakcja) oraz tych umiejscowionych poza jej granicami 

okazuje się, że zdecydowana większość 88,9% rozgłośni emitowała program wyłącznie 

z nadajników na terenie podlegającym pod jurysdykcję własnej kurii. Wyłom z tego 

stanowiły jedynie dwie stacje nadawane przez zgromadzenia zakonne (Radio Maryja, 

Radio Plus Bydgoszcz), stacja zakonna emitowana z wykorzystaniem satelity (Radio 

Jasna Góra) oraz rozgłośnia archidiecezjalna (Katolickie Radio Rodzina z Wrocławia).

Stacje zakonne podlegają jurysdykcyjnie władzom swoich prowincji, co ułatwia 

im działanie z pominięciem podziałów diecezjalnych. Natomiast obecność nadajników 

radia Archidiecezji Wrocławskiej na obszarze Diecezji Świdnickiej posiadała 

uzasadnienie historyczne. Diecezja Świdnicka została erygowana przez papieża Jana 

Pawła II 24 lutego 2004 r. w większości z dekanatów należących wcześniej 

Archidiecezji Wrocławskiej, ponadto nowa diecezja znalazła sie w granicach Metropolii 

Wrocławskiej.

Relacja zasięgów, mocy nadawczych do lokalizacji nadajników prowadzi 

do ciekawych wniosków. Liczba nadajników diecezjalnego Radia Maryja okazała się 

nieporównywalna z żadną inną rozgłośnią katolicką w Polsce -  stacja posiadała 

aż 4 nadajniki o mocy 120 kW i 1 o mocy 60 kW. Podobne warunki emisji wykazały 

jedynie Radio Plus Gdańsk z 1 nadajnikiem (120 kW), Radio eM z 1 nadajnikiem 

(60 kW). Jednak lokalizacja tych nadajników wskazała, że emitowały program 

wyłącznie z terenu macierzystej diecezji. W istocie poza rozgłośniami zakonnymi 

wszystkie stacje diecezjalne nadawały ściśle z terenu swojej diecezji. Działo się 

tak niezależnie od tego, czy ich obecność w przestrzeni medialnej pokrywała się, 

czy wykracza poza podziały administracyjne Kościoła.

Sytuacja dobrze oddaje dwoistość zarządu instytucji Kościelnych. Z jednej 

strony możliwe jest, aby funkcjonowały struktury takie jak Radio Plus, będące wyrazem 

współpracy części diecezji. Z drugiej strony -  kwestia instalacji nadajników wskazuje



na ścisłe przestrzeganie zależności jurysdykcyjnych oraz działania aparatów kurialnych 

wyłącznie w granicach własnych Kościołów lokalnych.

W działalności Kościoła w Polsce możliwe jest łatwe odnalezienie sytuacji 

analogicznych, które spełniają schemat, według którego diecezja posiada satelicki 

ośrodek lub sprzęt na obszarze innej diecezji. Najbardziej powszechnym tego 

przykładem jest funkcjonowanie ośrodków wychowawczych Caritas jednej diecezji 

w miejscowościach o walorach klimatycznych, należących do innych diecezji. 

W radiofonii brakuje takich przypadków. Ta dysproporcja między omawianym 

medium, a innymi obszarami życia Kościoła świadczy o specjalnej randze radia.

W literaturze przedmiotu nie brak przykładów zaangażowania biskupów 

w okresie transformacji na rzecz posiadania własnej radiofonii585. Po przeszło 

dwudziestu latach współpraca między biskupami diecezjalnymi, a ich diecezjalnymi 

rozgłośniami przenosi się również na pole nowych mediów. Należy zatem przyjąć, 

że biskupi diecezjalni oraz podległe im stacje radiowe celowo pozostają w ramach 

sztywnych granic swoich diecezji -  ma to uzasadnienie w ewentualnej polityce 

komunikowania danej diecezji.

Wykres 15. S truktura zatrudnienia uśrednionej redakcji radia katolickiego 
na podstawie badanych tytułów w 2013 r.

Źródło: badania własne, sian na 31.12,2013.

Kwestią nieporuszaną do tej pory jest struktura wewnętrzna poszczególnych 

rozgłośni. Charakter działań w przestrzeni medialnej oraz specyfika tematyczna 

w znaczącym stopniu zależą bowiem od zaplecza organizacyjnego poszczególnych 

stacji, w tym liczby pracowników etatowych, liczby dziennikarzy, liczby

585 Por. J. Myszor, Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999, s. 599.
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współpracowników oraz wewnętrznych zależności strukturalnych w przypadku redakcji 

posiadających studia zamiejscowe.

Dane ankietowe badania wskazały, że w 2013 r. jedną rozgłośnię katolicką 

tworzyły średnio 22 osoby, na co składało się 18 pracowników etatowych, w tym

7 dziennikarzy oraz 4 współpracowników. Stosunkowo wysoki procent dziennikarzy 

(dokładnie 39,9%) w strukturze osób pracujących wskazał na znaczące zapotrzebowanie 

redakcji na materiały prasowe. Równocześnie przeczyło to formule radia katolickiego, 

jako rozgłośni o charakterze stricte formacyjnym. Założenie, że model formacyjny 

przynależy bardziej do stacji społecznych, potwierdził się tylko w części przypadków. 

Radio FARA z Przemyśla -  jedyna stacja społeczna, która wzięła udział w badaniu -  

funkcjonowała w oparciu o 12-osobowy zespół, w którym zatarty był tradycyjny 

podział na dziennikarzy, pracowników technicznych, pracowników administracji. 

Rozgłośnia nie posiadała regularnych serwisów informacyjnych, prezentowała jednak 

ad hoc ważne z jej punktu widzenia wiadomości. Stacja emitowała również materiały 

dziennikarskie.

Uśredniona liczba pracowników i współpracowników nie oddaje w pełni 

struktury zatrudnienia poszczególnych rozgłośni. Tymczasem różnica między 

najmniejszym i największym zespołem pracowników była aż pięciokrotna. Spośród 

wszystkich przebadanych rozgłośni liderem pod względem zatrudnienia było Katolickie 

Radio Podlasie z liczbą 65 pracowników, w tym 19 dziennikarzy. Wskaźnik 

zatrudnienia pozwala uwydatnić specyfikę stacji, która poza stosunkowo silnym 

zasięgiem cechowała się również formułą centrum medialnego. Na obszarze swojego 

zasięgu rozgłośnia nie spotykała bowiem innej stacji będącej źródłem informacji 

lokalnej.

Współczynnik liczby dziennikarzy do ogółu zatrudnionych pracowników 

wynosił w Katolickim Radiu Podlasie 0,3 co nieznacznie odbiegało od średniej 

wynoszącej 0,5 Rozgłośnia była monopolistą w emisji programu radiowego 

w subregionie siedleckim -  fakt ten lokował ją w najlepszej pozycji wśród wszystkich 

stacji katolickich pod względem rynku reklamy. Przyjęty przez nią model 

funkcjonowania okazał się zatem optymalny dla warunków subregionu. Przemawiał 

za nim również fakt, że ramach struktury redagowany był największy regionalny portal 

informacyjny Podlasie24 oraz gazeta informacyjno-reklamowa „Radio-Gazeta”.



Podejmując kwestię personelu rozgłośni katolickich nie sposób pominąć jeszcze 

dwóch zjawisk. Po pierwsze, spośród przebadanych stacji tylko franciszkańskie Radio 

Niepokalanów nie zatrudniało dziennikarzy. Sytuacja była o tyle dziwna, że rozgłośnia 

posiadała w swojej ramówce wiadomości ogólnopolskie oraz wiadomości z życia 

Kościoła. W radiofonii katolickiej w nieznacznych ilościach (7,6%) obecny był zatem 

nadal nieprofesjonalny model „robienia radia”, tak charakterystyczny dla okresu 

transformacji.

Po drugie, radio katolickie było niejednorodne pod kątem zatrudnienia. Istnieją 

dysproporcje w stosunku pracowników do współpracowników oraz ogółu pracowników 

do zatrudnionych dziennikarzy. Na średnią liczbę 7 dziennikarzy przypadało 10 innych 

pracowników rozgłośni (stosunek 0,7), co może świadczyć o braku prymatu 

informacyjnego w rozgłośniach. Chociaż nie brakowało stacji, które nie wykazywały 

współpracowników (Radio Plus Śląsk, Radio VICTORIA), to jednak średnio 

na 7 dziennikarzy w redakcji przypadało nieco ponad 4 współpracowników (dokładny 

stosunek wynosi 2,5). To potwierdza spory udział materiałów przygotowywanych przez 

osoby luźniej związane z redakcją.



4.3. Media katolickie w ramach komunikacji lokalnej

Kryterium podziału mediów ze względu na zasięg geograficzny należy 

do jednego z najczęściej wskazywanych podstaw klasyfikacji586, posiada uniwersalny 

zasięg przestrzenny, pozwalający wydzielić poszczególne tytuły w ramach danego 

segmentu mediów. Klasyfikacja tego typu okazuje się niezwykle pomocna zarówno 

w analizie poziomu komunikacji lokalnej, w spojrzeniu na media z perspektywy 

regionów medialnych, jak również w próbie uchwycenia zależności na poziomie 

ogólnokrajowym.

Za M. Gierulą można przyjąć, że media lokalne dzielą się na mikroregionalne 

oraz sublokalne587. Przy czym pod pojęciem mediów mikroregionalnych należy 

rozumieć te wszystkie media, które funkcjonują na obszarze większym niż powiat, 

a mniejszym niż region medialny. Tymczasem media o charakterze sublokalnym 

nie przekraczają jednego powiatu. W przypadku mikroregionu mówimy zatem o sześciu 

możliwych grupach mediów periodycznych:

1. m edia d iecezjalne -  obejm ują teren diecezji K ościoła katolickiego,

2. m edia daw nych w ojew ództw  -  obejm ują teren  w ojew ództw a z lat 1975-1998,

3. m edia m iejsko-terenow e -  obejm ują m iasto, które je s t siedzibą m ikroregionu 

oraz tereny bezpośrednio przyległe do tego m iasta i zw iązane z nim  kulturow o, 

gospodarczo itp,

4. m edia pow iatow e -  obejm ują jeden  pow iat ziem ski,

5. m edia kilku w iększych m iast -  obejm ują grupę m iast ściśle pow iązanych 

gospodarczo, kulturow e, kom unikacyjnie,

6. m edia m iejskie dużych m iast -  obejm ują duże m iasto (200 -500  tys. ludności), 

lub kilka dzielnic w ielkiego m iasta (np. część W arszaw y)588.

W przypadku subregionu mówimy o dziewięciu możliwych grupach mediów 

periodycznychJ :

586 Zob. M. Gierula, Polska prasa..., s. 99-100.
587 Chociaż klasyfikacja M. Gieruli dotyczy bezpośrednio prasy periodycznej, odpowiada również 
ogólnym podziałom mediów periodycznych. Na temat szczegółowego kształtu tej klasyfikacji zob. M. 
Gierula, Polska prasa..., s. 102-104.
588 Zob. tamże.
589 Zob. tamże.



1. m edia zakładow e -  obejm ują zakłady przem ysłow e, urzędy, instytucje,

2. m edia zakładow o-m iejskie -  obejm ują zakłady przem ysłow e, urzędy, instytucje 

oraz osiedla, dzielnice, m iasta,

3. m edia osiedlow e -  obejm ują jedno  lub kilka osiedli,

4. m edia dzielnicow e -  obejm ują jed n ą  dzielnicę w ielkiego lub dużego m iasta,

5. media parafialne -  obejmują jedną parafię,

6. m edia dekanalne -  obejm ują cały dekanat,

7. m edia gm inne -  obejm ują jed n ą  lub kilka gmin,

8. m edia m iejskie -  obejm ują m ałe lub średnie m iasto,

9. m edia m iejsko-gm inne -  obejm ują m ałe lub średnie m iasto oraz gm iny w iejskie 

położone w  jeg o  otoczeniu.

W ramach przedstawionej klasyfikacji wydzielone zostają trzy grupy mediów

o proweniencji katolickiej: media diecezjalne, media dekanalne oraz media parafialne. 

W takim ujęciu pojawia się jednak problem wynikający ze specyfiki strukturalnej 

mediów katolickich. Fakt zakwalifikowania mediów diecezjalnych w obszar 

komunikacji lokalnej, wyraźnie kłóci się ze specyfiką podziałów kościelnych, co widać 

zwłaszcza w spojrzeniu na media diecezjalne w perspektywie ich regionalnych funkcji. 

Autor postanowił zatem przenieść media diecezjalne do poziomu analizy regionalnej 

komunikacji medialnej, co uzasadnia strukturą podsystemu mediów katolickich.

Media Kościoła katolickiego na poziomie lokalnym charakteryzują się kilkoma 

znaczącymi cechami, które pozwalają na określenie ich miejsca w przestrzeni 

komunikacji lokalnej, a następnie wartości jaką wnoszą w strukturę systemu 

medialnego. Wśród wspomnianych cech są przede wszystkim: efemerydalność, 

informacja lokalna, współwystępowanie z innymi mediami w przestrzeni komunikacji 

lokalnej lub samodzielne podtrzymywanie komunikacji medialnej na poziomie 

lokalnym.

Zjawisko prasy parafialnej wydawanej w języku polskim datuje się na II połowę 

XIX w. Prawdziwy jej rozkwit przypadał jednak na okres międzywojenny -  jak podaje 

Zygmunt Zieliński prasa parafialna liczyła wówczas ok. 200 tytułów590. Okres PRL 

stanowił wyraźną przerwę w funkcjonowaniu prasy katolickiej. Po przemianach 1989 r. 

można było mówić jednak o odrodzeniu tytułów parafialnych oraz powstawaniu 

katolickich mediów elektronicznych o zasięgu lokalnym.

590 Zob. Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce. 1918-1944, red. Z. Zieliński, Lublin 
1981.



Proces zakładania mediów przez lokalne instytucje Kościoła katolickiego od 

początku cieszył się sporym poparciem hierarchii, która „chciała stworzyć alternatywny 

system środków przekazu wobec publicznego i prywatnego systemu 

komunikowania”591.

Od początku też media parafialne -  a zwłaszcza prasa periodyczna -  posiadały 

charakter efemerydalny. Powstawały w sposób spontaniczny, jako wyraz aktywności 

proboszczów, wikariuszy lub liderów grup parafialnych. Ich żywotność uzależniona 

została zatem nie tyle od potrzeb czytelników, co od możliwości redagowania 

przez dysponentów. Ich funkcje były mimo to mocno zdefiniowane592:

■ in tegracja w spólnoty lokalnej,

■ form acja czytelników ,

■ reaktyw acja czytelnictw a parafialnego,

■ kształcenie przyszłych redaktorów  i dziennikarzy katolickich,

■ budow a dem okracji.

Tabela 19. Liczba tytułów prasy parafialnej w katalogach prasy oraz badaniach 
własnych.

Źródło danych Rok Liczba tytułów
Katalog Bojarskiego i Gzelli 1994 101
Katalog OBP 1994 34
Katalog OBP 2000 142
Badania własne 2013 453

Źródło: badania własne oraz katalogi prasy.

Wskazany w tabeli 19 stan tytułów prasy parafialnej w 1994 r. wyraźnie 

pokazuje trudność w ocenie jej liczby. Zasadniczym powodem jest różnorodny stosunek 

twórców tej prasy do obecności w szerszym obiegu. Z jednej strony tytuły te 

od początku podejmowały głównie tematy lokalne. Z drugiej strony były redagowane 

w bardzo zróżnicowany sposób -  od kilkustronicowych czarnobiałych wydruków, 

po profesjonalne wielostronicowe kolorowe periodyki.

591 M. Gierula, Prasa parafialna..., s. 139.
592 Tenże, Polska prasa lokalna..., s. 116-117.



Tabela 20. Liczba zidentyfikowanych tytułów prasy parafialnej w 2013 r. 
-  podział według diecezji.

Diecezja Liczba tytułów Liczba parafii/liczba tytułów
Archidiecezja Białostocka 3 38
Archidiecezja Częstochowska 3 104
Archidiecezja Gdańska 12 16
Archidiecezja Gnieźnieńska 2 133
Archidiecezja Katowicka 84 4
Archidiecezja Krakowska 41 11
Archidiecezja Lubelska 15 18
Archidiecezja Łódzka 8 27
Archidiecezja Poznańska 20 20
Archidiecezja Przemyska 5 78
Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska 20 14
Archidiecezja Warmińska 7 37
Archidiecezja Warszawska 21 10
Archidiecezja Wrocławska 16 19
Diecezja Bielsko-Żywiecka 36 6
Diecezja Bydgoska 8 19
Diecezja Drohiczyńska 2 49
Diecezja Elbląska 2 79
Diecezja Ełcka 3 50
Diecezja Gliwicka 33 4
Diecezja Kaliska 5 56
Diecezja Kielecka 3 101
Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska 6 37
Diecezja Legnicka 5 48
Diecezja Łomżyńska 2 91
Diecezja Łowicka 2 83
Diecezja Opolska 8 50
Diecezja Pelplińska 4 73
Diecezja Płocka 2 124
Diecezja Radomska 0 0
Diecezja Rzeszowska 13 19
Diecezja Sandomierska 3 81
Diecezja Siedlecka 3 82
Diecezja Sosnowiecka 16 10
Diecezja Świdnicka 3 62
Diecezja Tarnowska 8 56
Diecezja Toruńska 5 39
Diecezja Warszawsko-Praska 7 26
Diecezja Włocławska 6 39
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska 3 62
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska 8 33

Źródło: badania własne, stan na 31.12.2013.



W świetle ustaleń autora rozprawy w 2013 r. w kraju wydawano 453 tytułów 

prasy parafialnej593 o periodyczności tygodniowej, dwutygodniowej, miesięcznej, 

dwumiesięcznej, kwartalnej oraz nieregularnej594. Tytuły te ukazywały się 

w zdecydowanej większości na terenach macierzystych parafii. W trzech przypadkach 

stanowiły jednak pismo dekanalne, a w jednym gminno-parafialne.

Ustalenia autora pozwalają na wskazanie, że średnio na jedną diecezję 

przypadało 11 tytułów prasy parafialnej. Wyraźnie należy jednak zaznaczyć, 

że w Diecezji Radomskiej nie zidentyfikowano żadnego tytułu595. Co istotne, tylko 

w przypadku czterech diecezji ulokowanych na południu kraju odnotowano wyraźnie 

wybiegającą ponad średnią krajową liczbę tytułów parafialnych (w Archidiecezji 

Katowickiej -  84, w Archidiecezji Krakowskiej -  41, w Diecezji Bielsko-Żywieckiej -  

36, w Diecezji Gliwickiej -  33).

Dane prezentowane w tabeli 20 wskazały na ogólnie słabą obecność prasy 

parafialnej w ramach komunikacji lokalnej w Polsce. Owszem, zjawisko nie jest w pełni 

rozpoznane, brakuje również danych, które pozwoliłyby spojrzeć na ten typ prasy 

w perspektywie czasowej. W oparciu o wskazane ustalenia widać jednak, że średnio 

tylko 1 na 45 parafii w Polsce posiadała prasę parafialną. Wyraźnie przodują pod tym 

względem Archidiecezja Katowicka i Diecezja Gliwicka gdzie średnia wynosiła 1 na 4 

parafie oraz Diecezja Bielsko-Żywiecka ze średnią 1 na 6 parafii.

Źródeł znaczącego nasycenia przestrzeni medialnej w tytuły parafialne 

w diecezjach z południa Polski można doszukiwać się w specyficznym typie 

duszpasterstwa, które już od czasów zaborów wiązało prasę parafialną z troską

o podtrzymywanie w środowisku lokalnym polskich i katolickich tradycji. W tym 

można dopatrywać się źródeł opinii wyrażanej przez slogan, w myśl którego Polak 

równał się katolik596.

Znacząca obecność periodyków parafialnych w południowych diecezjach kraju 

wskazuje na wartość jakościową mediów katolickich w ogóle, jaką jest zjawisko

593 Wszystkie zidentyfikowane tytuły znajdują się w  prezentowanym na końcu rozprawy Katalogu 
mediów katolickich w polskim systemie medialnym.
594 Badania własne.
595 Powodów może być kilka, w  tym zwłaszcza brak tradycji wydawania prasy parafialnej oraz rosnąca 
liczba stron internetowych parafii, które przejmują rolę prasy periodycznej.
5% Zob. F. A. Marek, Najdawniejsze czasopisma polskie na Śląsku 1789-1854, Wrocław -  Opole 1972, 
s. 131; J. Wycisło, Ks. Jan Alojzy Ficek. Zarys działalności religijno-społecznej, Katowice 1992, s. 84; 
J. Wycisło, ,,Tygodnik Katolicki" -  pierwsze religijne czasopismo na Górnym Śląsku, „Przegląd 
Powszechny” 1986 nr 10, s. 100; M. Pater, Uniwersalne i narodowe wartości w prasie polskiej 
na Górnym Śląsku, „Zeszyty Prasoznawcze” 1991 nr 3-4, s. 155.



współwystępowania z tytułami świeckimi. Tymczasem na obszarach o wyraźnie 

rzadszej ilości tytułów parafialnych mowa jest o zjawisku monopolu informacyjnego 

prasy parafialnej w środowisku lokalnym. Oba przypadki wymagają jednak odrębnego 

omówienia.

Zjawisko współwystępowania prasy parafialnej razem z innymi tytułami prasy 

lokalnej sytuuje tę pierwszą w roli medium uzupełniającego. Przypadek tego typu 

ilustruje miasto Katowice -  centrum administracyjnego województwa śląskiego 

oraz kulturowe i polityczne centrum regionu górnośląskiego.

Tabela 21. Prasa parafialna Katowic w 2013 r.

Nazwa Wydawca Periodyczność
„Arka” Parafia Opatrzności Bożej tygodnik
„Ave Maria” Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych tygodnik
„Bogucka Rodzina” Parafia św. Szczepana miesięcznik

„Być Bliżej” Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej 
Uzdrowienia Chorych tygodnik

„Głos św. Ludwika” Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny miesięcznik

„Królowa Polski” Parafia Matki Bożej-Częstochowskiej tygodnik
„Miriam” Parafia Matki Bożej Różańcowej miesięcznik
„Pielgrzym” Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny miesięcznik
„Podpora Rodzin” Parafia św. Franciszka i św. Klary miesięcznik
„Posłaniec św. 
Antoniego” Parafia św. Antoniego miesięcznik

„Przyjaciel” Parafia św. Jana i Pawła Męczenników miesięcznik
„Przystanek Józefowiec” Parafia św. Józefa Robotnika dwumiesięcznik
„Razem z Jackiem” Parafia św. Jacka tygodnik
„Trinitas” Parafia Trójcy Przenajświętszej miesięcznik
„U Oblatów” Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa dwumiesięcznik
„Wiadomości
Katedralne” Parafia Chrystusa Króla tygodnik

„Wiadomości Parafialne” Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy tygodnik

Źródło: badania własne, stan na 31.12.2013.

Badania stanu mediów periodycznych w przestrzeni medialnej województwa 

śląskiego z 2010 r. wskazywały, że w Katowicach ukazywały się 92 tytuły prasy 

periodycznej w tym 14 tytułów redagowanych przez parafie katolickie 

oraz 1 redagowany przez parafię ewangelicko-augsburską597. Liczba tytułów katolickiej 

prasy parafialnej wynosiła zatem 16,3% ogólnej liczby ukazujących się w mieście 

periodyków. Ustalenia autora rozprawy za 2013 r. wskazały 17 tytułów katolickiej

597 Zob. M. Jachimowski, Raport..., s. 115-129.



prasy parafialnej w mieście, weryfikacja stanu sprzed trzech lat dowiodła zatem 

istnienia większej liczby rozpatrywanych tytułów.

Na terenie Katowic funkcjonowało 38 parafii rzymskokatolickich, z czego 

prawie połowa redagowała własny periodyk. Jak wskazuje tabela 21, w strukturze tych 

periodyków dominowały tygodniki (zajmujące 41,1% tytułów) oraz miesięczniki, 

których było 47%. Fakt jest o tyle znaczący, że społeczność Katowic liczyła 307 200
cqo

mieszkańców'’ \  W praktyce na 1000 mieszkańców przypadały średnio 2 tytuły prasy 

parafialnej.

Prasa parafialna uzupełniała pozostałe z tytułów informacyjnych Katowic 

pełniąc zasadniczo dwie funkcje. Po pierwsze dostarczała informacji lokalnej

i środowiskowej, która w perspektywie wpływa na integrację lokalnej społeczności. 

Przykłady miesięcznika „Głos św. Ludwika” z Katowic Panewnik o średnim nakładzie

1 700 egz. wskazuje na uzupełnianie przestrzeni informacyjnej mediów Katowic

o informacje z rejonu parafii i dzielnicy.

Struktura jego treści przebiegała w oparciu o popularny w tego typu prasie układ 

dychotomiczny, tj. treści religijne i świeckie599. Zawartość tytułu skupiała się na życiu 

opisywanej wspólnoty: kronice wydarzeń, zapowiedziach wydarzeń społecznych oraz 

celebracji liturgicznych, statystykach, ludziach parafii600. Zatem periodyk regularnie 

uzupełniał media samorządowe oraz media komercyjne, których zadaniem było 

dostarczenie aktualnej informacji na temat miasta. Zachęcając do działania w obszarze 

parafii oraz nagłaśniając określone wydarzenia lokalne aktywizował parafian, zatem 

pełnił funkcję integracyjną.

Współwystępowanie tytułów parafialnych z mediami komercyjnymi oraz 

samorządowymi w systemie komunikacji lokalnej następowało szczególnie 

w przypadku miejscowości małych i średnich. Przykład tego typu prasy stanowią 

Tarnowskie Góry, należące do Diecezji Gliwickiej oraz Nowy Targ, znajdujący się 

na terenie Archidiecezji Krakowskiej.

Tarnowskie Góry to miasto powiatowe w województwie śląskim liczące 84 000 

mieszkańców601, do dyspozycji których pozostawały: dodatek tygodniowy 

do „Dziennika Zachodniego”, komercyjny tygodnik „Gwarek Górnośląski”,

598 Zob. Rocznik Statystyczny. . ., s. 206.
599 Zob. M. Gierula, Polska prasa lokalna..., s. 118.
600 Analiza własna. Ponadto zob. www.parafia.panewniki.pl/index.php/gos-w-ludwika.html [dostęp
10.01.2014]
601 Zob. Rocznik Statystyczny..., s. 206.

http://www.parafia.panewniki.pl/index.php/gos-w-ludwika.html


2 tematyczne dwumiesięczniki („Montes Tamovicensis” oraz „Okręty Wojenne”),

1 tytuł ogólnokrajowy prasy zakonnej „Kamilianie”, 9 tytułów prasy parafialnej,

1 lokalna telewizja TG Stacja oraz 3 portale internetowe -  Serwis Informacyjny Urzędu 

Miasta Tarnowskie Góry, portal Tg.net.pl oraz telewizja internetowa Gwarek*502.

Tabela 22. Prasa parafialna Tarnowskich Gór w 2013 r.

Nazwa Wydawca Periodyczność
„Apostoł” Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła tygodnik
„Filary Wiary” Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła miesięcznik
„Gazetka Parafialna” Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej nieregularny
„Głos św. Jana Chrzciciela” Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Kamila miesięcznik
„Królowa Pokoju” Parafia Matki Bożej Królowej Pokoju tygodnik
„List do Matki” Parafia Matki Bożej Uzdrowienia Chorych miesięcznik
„Nasza Rodzina” Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej tygodnik
„Przemienienie” Parafia Przemienienia Pańskiego kwartalnik
„U Nas w Parafii św. Józefa Robotnika” Parafia św. Józefa Robotnika tygodnik

Źródło: badania własne, slan na 31.12.2013.

W otoczeniu 7 tytułów mediów komercyjnych oraz 1 medium samorządowego 

Tarnowskie Góry posiadały aż 10 tytułów katolickich (55,6% mediów tamogórskich), 

w tym 9 periodyków parafialnych (50%). Prasa parafialna ukazywała się w 8 z 14 

parafii co stanowiło 57,1%, a dodatkowo w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła 

wydawane były 2 tytuły -  tygodnik „Apostoł” oraz miesięcznik „Filary Ziemi”.

Ukazujące się w mieście tytuły parafialne oparte były na dychotomicznym 

układzie treści, co pozwalało na umieszczanie na łamach informacji z parafii lub 

dzielnicy. Dodatkowo 44,4% tytułów posiadało periodyczność tygodniową, dzięki 

czemu informacje uzyskiwanie za pośrednictwem tej prasy były w miarę aktualne.

W przypadku Nowego Targu, miejscowości w powiecie nowotarskim 

w województwie małopolskim, na 33 809 mieszkańców603 przypadały: „Gazeta 

Podhalańska” (tygodniowa 4-6 stronnicowa wkładka do „Gazety Krakowskiej”), 

redagowany w Zakopanem „Tygodnik Podhalański”, 2 bezpłatne miesięczniki 

informacyjno-reklamowe („Głos Podhalański” i „Kurier Nowotarski”), 2 tytuły 

parafialne, NtvK Nowotarska Telewizja Kablowa, 2 portale komercyjne (Podhale24.pl,

602 Badania własne, stan na 31.12.2013.
603 Zob. Nowy Targ. Statystyczne vademecum samorządowca 20J3. oprać. Urząd Statystyczny 
w Krakowie, Kraków 2013, s. 1.



Goral.info.pl) oraz 2 strony samorządowe. W samym mieście redagowano

8 z 11 tytułów z czego liczba tytułów parafialnych wynosiła 25%604.

Aktualną informację lokalną miasta zapewniały komercyjne portale oraz tytuły 

tygodniowe („Tygodnik Podhalański” z pobliskiego Zakopanego czy wkładka 

do „Gazety Krakowskiej”). Prasa parafialna, na łamach której funkcjonowała również 

informacja lokalna, przyjmowała charakter uzupełniający w stosunku do tytułów 

regularnie obsługujących miasto. Wynikało to nie tyle z periodyczności, co z nasycenia 

periodykami parafialnymi. Wspomniane tytuły ukazywały się w 2 z 6 nowotarskich 

parafii (33,4%) ze średnią periodycznością 500 egz.605, redagowane były przez 

kilkuosobowe zespoły redakcyjne i drukowane w profesjonalnych drukarniach. 

W efekcie do czytelnika docierały atrakcyjne tytuły parafialne, zawierające artykuły 

formacyjne oraz informację o charakterze sublokalnym.

Tabela 23. Prasa parafialna Nowego Targu w 2013 r.

Nazwa Wydawca Periodyczność
„Głos Serca” Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa miesięcznik
„U Świętej Katarzyny” Parafia św. Katarzyny miesięcznik

/ ro d ło :  badania własne, stan na 31.1 2.201 3.

Krajobraz mediów lokalnych w ramach systemu medialnego jest niezwykle 

zróżnicowany. Nasycona przestrzeń medialna wielkich ośrodków miejskich funkcjonuje 

niejako w sąsiedztwie obszarów o wyraźnym deficycie struktur medialnych. To właśnie 

na tych rejonach najwyraźniej uwidacznia się wkład mediów katolickich, jako mediów 

współwystępujących obok tytułów komercyjnych lub samorządowych. W znaczącej 

liczbie małych miejscowości podtrzymywanie lokalnej przestrzeni medialnej, czyli rola 

podstawowych źródeł informacji lokalnej, pozostaje wyłącznie na barkach tytułów 

katolickich. W nielicznych przypadkach sytuacja tego typu odnosi się również 

do całych gmin.

Przykładem występowania tylko mediów katolickich w systemie komunikacji 

lokalnej jest rozgłośnia radiowa Ain Karim nadająca z Parafii Nawiedzenia NMP 

w Skomielnej Czarnej w Archidiecezji Krakowskiej606. W 2013 r. Radio Ain Karim 

było jedną z dwóch rozgłośni parafialnych, które nadawały w oparciu o koncesję

604 Badania własne, stan na 31.12.2013.
605 Średni nakład „Głosu Serca” wynosił 700 egz., a „U Świętej Katarzyny” 300 egz.
606 Skomielna Czarna należy do gminy Tokarnia w powiecie myślenickim w województwie małopolskim.



KRRiT. Wyliczenia KRRiT wskazały, że zasięg społeczny rozgłośni obejmował 

zaledwie 2 900 mieszkańców gminy Tokarnia607 -  nadajnik stacji o mocy 0,1 ERP był 

w stanie emitować program w promieniu 1,5 km608.

W godz. 6.00-22.00 stacja nadawała audycje własne uzupełniane magazynami 

Radia Watykańskiego oraz transmisjami z Jasnej Góry609. W okolicy brakowało innych 

mediów tradycyjnych. Użytkownicy sieci posiadali dostęp do lokalnego serwisu 

samorządowego oraz portalu internetowej telewizji powiatu myślenickiego Myślenice 

iTV. Jedynym źródłem informacji lokalnej, dostępnym dla wszystkich mieszkańców 

była zatem stacja parafialna.

Kolejny przykład monopolu parafialnego wskazuje na wyraźny podział 

na dewocyjny tytuł prasy parafialnej oraz informacyjno-dewocyjną stronę parafii. 

W toku identyfikacji mediów parafialnych autor dostrzegł taki przypadek w parafii św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika w miejscowości Topczewo w Diecezji 

Drohiczyńskiej610. Ukazujący się tam w 2013 r. kwartalnik „Gazetka Parafii Topczewo” 

podejmował jedynie treści o charakterze formacyjnym: rozmyślania na Wielki Post 

czy refleksje na Adwent. Treści typowo informacyjne pojawiały się natomiast na stronie 

internetowej parafii w zakładce „Aktualności”611. Dychotomiczny podział pisma okazał 

się istotny z perspektywy lokalnej społeczności. Gmina Węgrów, do której zalicza się 

sołectwo Topaczewo pozbawiona była mediów samorządowych. Jedynym źródłem 

informacji było zatem medium parafialne.

W nowych warunkach funkcjonowania mediów również tytuły parafialne 

podlegają procesom digitalizacji oraz konwergencji. Znacząca liczba tytułów 

pozostawała do dyspozycji za pośrednictwem stron internetowych parafii -  zazwyczaj 

numery archiwalne czasopism parafialnych dostępne były w formacie PDF. Bardziej 

znaczące pisma o wyraźnie profesjonalnej formie redagowania ukazywały się jednak 

wyłącznie w tradycyjnej wersji papierowej -  za przykład może posłużyć przywoływany 

„Głos św. Ludwika”. Powodów takiego działania należy szukać w ustalonej cenie 

egzemplarza, która pozwalała na opłacenie druku, w kosztach pracy redaktorów 

lub sporych rozmiarach plików PDF poszczególnych czasopism.

607 Zob. KRRiT, Koncesja Nr 199/K/2013-R, 26.03.2013.
ft08 Obliczenia własne na podstawie danych KRRiT, stan na 31.12.2013.
604 Zob. radioainkarim.pl/page.php?14.
610 Topczewo znajduje się w gminie Wyszki, w powiecie bielskim, w województwie podlaskim.
611 Zob. www.parafiatopczewo.pl [dostęp 02.01.2014].

http://www.parafiatopczewo.pl


W świetle poczynionych ustaleń prasa parafialna nie była jedyną dostępną 

formułą informowania o życiu lokalnej wspólnoty kościelnej. W toku penetracji 

środowiska sieciowego autor rozprawy zauważył, że kilkanaście stron internetowych 

parafii funkcjonowało w formule zapewniającej przekaz audiowizualny z kościoła. 

W przypadku parafii św. Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej612 znajdującej się na terenie 

Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, na stronie internetowej funkcjonowała zakładka 

„Transmisja z Kościoła”, w której dostępny był przekaz audio i wideo z aktualnych 

celebracji liturgicznych613.

Niektóre parafie posiadały również archiwum swoich nagrań. Widać 

to na przykładzie katolickiej parafii neounickiej obrządku bizantyjsko-słowiańskiego 

pod wezwaniem św. Nikity w Kostomłotach614 na terenie Diecezji Siedleckiej. Na 

stronie internetowej parafii w zakładce „TV Kostomłoty” dostępne były nagrania 

z poszczególnych celebracji liturgicznych oraz wydarzeń parafialnych. Wszystkie 

nagrania zostały jednak wcześniej upublicznione za pośrednictwem portalu YouTube615.

Analiza przypadków audycji z kościoła za pośrednictwem strony internetowej 

wskazuje na jedną zasadniczą prawidłowość. Parafie nieredagujące tradycyjnej prasy 

parafialnej decydują się na transmisje mszy oraz archiwa nagrań z uroczystości. 

Tym samym użytkowanie intemetu sprawia, że parafie w których brakowało własnych 

źródeł informacji angażują się coraz bardziej w multimedialną obecność w sieci. 

Za dobry przykład tej praktyki służy strona internetowa parafii św. Marii Magdaleny 

z Biłgoraju w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej616.

Wśród badaczy brakuje zgody na temat faktycznych funkcji, jakie prasa lokalna
f t  1 7pełni w systemie komunikacji lokalnej . Przytoczone przykłady mediów parafialnych 

wskazują jednak na potrzebę spojrzenia na problem z pozycji ich struktury. Okazuje się 

bowiem, że funkcje pełnione przez media parafialne są następstwem aktywności 

określonej szerszej struktury medialnej.

W zależności od miejscowości, media parafialne funkcjonują w przestrzeni 

medialnej w sposób samodzielny lub też uzupełniają przestrzeń medialną

612 Basznia Dolna znajduje się w gminie Lubaczów w powiecie lubaczowskim w województwie 
podkarpackim.
613 Zob. www.parafiabasznia.pl/index.php?mode=live [dostęp 30.12.2013]
6N Kostomłoty znajdują się w gminie Kodeń w powiecie bialskim w województwie lubelskim.
615 Zob. www.kostomloty.com/tv-kostomloty [dostęp 30.12.2013].
616 Biłgoraj, miasto w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim. Zob. www.maria- 
magdalena.zamojskolubaczowska.pl [dostęp 30.12.2013].
617 Zob. P. Szostok, Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych? Komu służą periodyki 
finansowane z łokałnych budżetów?, Katowice 2013, s 34-35.

http://www.parafiabasznia.pl/index.php?mode=live
http://www.kostomloty.com/tv-kostomloty


podtrzymywaną przez media komercyjne i samorządowe. Formacja obecna w mediach 

parafialnych może wpływać wówczas na stopień identyfikacji odbiorców z daną 

wspólnotą. Natomiast informacja obecna na łamach staje się dobrym uzupełnieniem 

dla pozostałych źródeł wiedzy -  zwłaszcza o wydarzenia o charakterze sublokalnym.

Media parafialne w warunkach współwystępowania z mediami świeckimi 

przyjmują zatem rolę aktywnego uczestnika systemu komunikowania lokalnego, który 

realizuje takie funkcje, jakie gwarantują mu osiągnięcie swoich celów strategicznych. 

Większa liczba dysponentów informacji przyczynia się zatem do większej cyrkulacji 

określonych faktów i opinii w lokalnej przestrzeni medialnej.

W sytuacji braku mediów współwystępujących, tytuły parafialne uzyskują 

kolejną doniosłą rolę -  zastępstwo pozostałych źródeł informacji. Okazuje się to trudne 

z perspektywy godzenia zawartości informacyjnej z materiałami formacyjnymi. 

Jak jednak dowodzą wskazane przez autora przykłady prasy parafialnej o strukturze 

dychotomicznej, można je realizować z powodzeniem.



Analizowane struktury mediów katolickich wskazują na ich znaczącą obecność 

w przestrzeni regionów medialnych. Przed autorem pozostaje zatem do rozstrzygnięcia 

problem charakteru współwystępowania mediów katolickich z innymi regionalnymi 

środkami przekazu oraz pozycji mediów katolickich w strukturze mediów 

poszczególnych regionów. Analiza strukturalno-przestrzenna poszczególnych regionów 

medialnych pod względem występowania w nich mediów katolickich przynosi zatem 

nowy obraz funkcjonowania zjawiska, który pozwala na jego racjonalną ocenę.

Chociaż regiony medialne nie pokrywają się z granicami województw 

oraz diecezji, autor zdecydował, że dla potrzeb przejrzystości wywodu podejmuje 

ich charakterystykę w odniesieniu do podziału administracyjnego kraju. Zgodnie 

z założeniami obranego podejścia teoretycznego pozwala to uwidocznić „stabilność 

strukturalno-przestrzenną obszaru rdzeniowego regionu”618.

Pierwszy z badanych obszarów współwystępowania mediów to wrocławski 

region medialny (województwo dolnośląskie), oparty na Wrocławiu jako ośrodku 

węzłowym oraz wspomagających ośrodkach strukturalnych w Jeleniej Górze, 

Wałbrzychu i Legnicy. Obejmuje on swoim zasięgiem stolice trzech diecezji: 

Archidiecezji Wrocławskiej, Diecezji Legnickiej oraz Diecezji Świdnickiej. Natomiast 

jego przestrzeń konstytuują media periodyczne ulokowane w ośrodku węzłowym:

■ „Gazeta Wrocławska” ze średnim nakładem 30 806 egz. i nasyceniem

11 egz. na 1000 mieszkańców619,

■ Polskie Radio Wrocław z 8 nadajnikami o łącznej mocy 211,1 ERP (kW)620,

■ TVP Program 3 Wrocław z 7 nadajnikami o łącznej mocy ERP 

800,4 (kW)621.

W 2013 r. regionie medialnym możliwy był odbiór 4 programów radiofonii 

katolickiej w tym 3 z główną siedzibą redakcji w granicach regionu. Na tle kluczowych 

mediów regionu tytuły katolickie były zróżnicowane. Katolickie Radio Rodzina

618 M Jachimowski, Regiony...., s. 294.
619 Opracowanie własne w oparciu o zestawienia miesięczne ZKDP za 2013.
620 Obliczenia własne na podstawie wykazu lokalizacji stacji nadawczych wg województw. 
Zob. www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacj e-nadawcze.
621 Tamże.

http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacj


nadawało w regionie z 8 nadajników o łącznej mocy 9,8 ERP (kW)622 (Kudowa Zdrój, 

Międzygórze, Milicz, Nowa Ruda, Strzelin, Świdnica, Wołów, Wrocław). 

Porównywalny zasięg uzyskiwało sieciowe Radio Plus Legnica, które emitowało 

pośrednictwem 5 nadajników o łącznej mocy 26,3 ERP (kW)623. O wiele słabiej 

wypadało jednak Radio Plus Głogów, nadające z mocą 0,2 ERP (kW)624.

Możliwości techniczne nadajników stacji katolickich odbiegały od mediów 

konstytuujących region. W efekcie tylko Radio Maryja z 9 nadajnikami o łącznej mocy
625 / .140,7 ERP (kW) uzyskało parametry porównywalne z mediami konstytuującymi 

region. Struktura rozgłośni katolickich w regionie wrocławskim nie była zatem w stanie 

konkurować z Radiem Wrocław.

Periodyki katolickie o zasięgu diecezjalnym przyjmowały w regionie charakter 

uzupełniający dla struktury mediów, o czym świadczyła ich liczba oraz nasycenie 

wśród odbiorców. Miesięcznik „Nowe Życie” ukazujący się wyłącznie na terenie 

Archidiecezji Wrocławskiej wydawany był w średnim nakładzie 9 500 egz. '  , 

co dawało 8 egz. na 1000 mieszkańców Archidiecezji Wrocławskiej. Obszar regionu 

obsługiwały również 4 edycje diecezjalne tygodników katolickich („Gość Legnicki”, 

„Gość Świdnicki”, „Gość Wrocławski”, „Niedziela Świdnicka”), w stosunku do których 

istniały przesłanki o słabym potencjale nabywczym627.

W bydgoskim regionie medialnym (w województwie kujawsko-pomorskim) 

ośrodek węzłowy stanowi Bydgoszcz, a ośrodki strukturalne Toruń i Wocławek. Region 

obejmuje zatem zasięgiem stolice biskupie w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. 

Mediami ośrodka węzłowego, które konstytuują cały region są:

■ „Gazeta Pomorska” ze średnim nakładem 56 116 egz. i nasyceniem 18 egz. 

na 1000 mieszkańców628,

622 Tamże.
623 Tamże.
624 Tamże.
625 Tamże.
626 Dane deklarowane przez wydawcę. Zob. nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/numer.htm [dostęp
10.04.2014].
627 Szczegółowe dane kolportażowe z lutego 2009 r. uzyskane przez autora na potrzeby pracy Prasa 
Archidiecezja Katowickiej prezentują się w sposób następujący: „Gość Legnicki”, średni nakład 
3 625 egz., nasycenie rzędu 4 egz. na 1000 mieszkańców Diecezji Legnickiej; „Gość Świdnicki”, średni 
nakład 5 281 egz., nasycenie rzędu 8 egz. na 1000 mieszkańców Diecezji Świdnickiej; „Gość 
Wrocławski”, średni nakład 6 882 egz., nasycenie rzędu 6 egz. na 1000 mieszkańców Archidiecezji 
Wrocławskiej.
628 Opracowanie własne w oparciu o zestawienia miesięczne ZKDP za 2013.



■ Polskie Radio Pomorza i Kujaw z 3 nadajnikami o łącznej mocy 

131 ERP (kW)629.

■ TVP Program 3 Bydgoszcz z nadajnikiem o mocy 138 ERP (kW)630.

W 2013 r. w Bydgoszczy ukazywał się również znaczący dziennik lokalny 

„Express Bydgoski” w średnim nakładzie 20 969 egz. (daje to 69 egz. na 1000 

mieszkańców), a w Toruniu „Nowości -  Dziennik Toruński” ze średnim nakładem 

20 033 egz. (55 egz. na 1000 mieszkańców).

Media katolickie o charakterze regionalnym zawężały się wyłącznie do Radia 

Plus Bydgoszcz, które emitowało z 2 nadajników o łącznej mocy 1,1 ERP (kW)631 

oraz do 3 wydań diecezjalnych tygodników katolickich: edycji bydgoskiej 

„Przewodnika Katolickiego”, „Ładu Bożego”, czyli włocławskiej edycji „Przewodnika 

Katolickiego” oraz „Głosu z Torunia”, czyli toruńskiej edycji „Niedzieli”.

W bydgoskim regionie ma swoją siedzibę Radio Maryja, które chociaż 

pod względem parametrów technicznych pozostawało w tyle za regionalnym Radiem 

Pomorza i Kujaw to jednak uzyskiwało parametry porównywalne do ogólnopolskich 

programów Polskiego Radia oraz rozgłośni RMF FM i Radia ZET632. Ośrodek 

strukturalny, jakim pozostaje dla regionu Toruń z racji swojej funkcji na poziomie 

ogólnokrajowym, nie stymuluje jednak struktury innych mediów katolickich. Widać 

w tym strukturalną dominację podmiotów radiomaryjnych i ich wyraźny dystans 

do mediów regionu.

Lubelski region mediany (województwo lubelskie) opiera się na ośrodku 

węzłowym w Lublinie oraz mniejszych ośrodkach strukturalnych w Białej Podlaskiej, 

Chełmie i Zamościu. W jego obszarze znajdują się stolice dwóch jednostek 

kościelnych: Archidiecezji Lubelskiej, Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W samym 

ośrodku węzłowym znajdują się następujące media konstytuujące region medialny:

■ „Dziennik Wschodni” ze średnim nakładem 11 885 egz. i nasyceniem 5 egz. 

na 1000 mieszkańców633,

629 Obliczenia własne na podstawie wykazu lokalizacji stacji nadawczych wg województw. 
Zob. www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze.
630630 Tamże.

Tamże.
632 Średnia siła nadajników: Program 1 PR 30 km; Program 2 PR 60,2 km; Radio Maryja 35,7 km; Radio 
ZET 42,4 km; RMF FM 42,4 km.
633 Opracowanie własne w oparciu o zestawienia miesięczne ZKDP za 2013.

http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze


■ „Kurier Lubelski” ze średnim nakładem 9 454 egz. i nasyceniem 4 egz. 

na 1 ООО mieszkańców634,

■ Polskie Radio Lublin z 5 nadajnikami o łącznej mocy 106,1 ERP (kW)635,

■ TVP Program 3 Lublin z 4 nadajnikami o łącznej mocy 107,5 ERP (kW)636.

W 2013 r. spośród stacji katolickich najlepsze warunki techniczne do nadawana 

posiadało Radio Maryja637. Relatywnie silne parametry nadawcze wykazywało 

katolickie Radio eR, które za pośrednictwem 2 nadajników emitowało łącznie z mocą 

25,5 ERP (kW)638 oraz Katolickie Radio Zamość emitujące z 1 nadajnika z mocą ERP 

(kW)639. Wśród tytułów prasowych pojawiały się edycje diecezjalne wielkich 

tygodników: „Gość Lubelski” „Niedziela Lubelska”, „Niedziela Zamojsko- 

Lubaczowska”, miały jednak słaby potencjał nabywczy640. Za to spora liczba stacji 

katolickich o dużym potencjale emisyjnym lokowała katolicką radiofonię w roli 

alternatywy dla innych rozgłośni.

Zielonogórski region medialny (województwo lubuskie) współtworzy ośrodek 

węzłowy w Zielonej Górze oraz ośrodek strukturalny w Gorzowie Wielkopolskim. 

Region medialny pokrywa się w sporej części z Diecezją Zielonogórsko-Gorzowską, 

ponadto opiera się na dwóch mediach konstytutywnych:

■ „Gazeta Lubuska” ze średnim nakładem 31 440 egz. i nasyceniem 10 egz. 

na 1000 mieszkańców641,

■ Polskie Radio Zachód z 4 nadajnikami o łącznej mocy 132 ERP (kW)642.

Media katolickie tworzone w regionie w 2013 r. zamykały się w liczbie

2 rozgłośni sieciowych, 1 edycji „Gościa Niedzielnego” oraz 1 edycji „Niedzieli”. 

Porównanie ich potencjału z mediami katolickimi z dotychczas omówionych regionów

hH

635
Tamże.

Obliczenia własne na podstawie wykazu lokalizacji stacji nadawczych wg województw. 
Zob. www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze.

Tamże.
637 Stacja posiada w regionie 8 nadajników o łącznej mocy 38,2 ERP (kW)637.
638 Obliczenia własne na podstawie wykazu lokalizacji stacji nadawczych 
Zob. www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze.
639 Tamże.
M0 Dane kolportażowe z lutego 2009 r. wskazują, że „Gość Lubelski” posiadał średni 
5 608 egz., co zapewniało mu nasycenie 5 egz. na 100 mieszkańców.
641 Opracowanie własne w oparciu o zestawienia miesięczne ZKDP za 2013.
642 Obliczenia własne na podstawie wykazu lokalizacji stacji 
Zob. www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze.

wg województw, 

nakład rzędu 

nadawczych wg województw.

http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze
http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze
http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze


wypadło niekorzystnie. Dostępne dane wskazały na słaby potencjał „Gościa 

Zielonogórsko-Gorzowskiego” (3 559 egz. średniego nakładu; 3 egz. na 1000 

mieszkańców643), średnie parametry nadawcze Radia Plus Gorzów, czyli 2 nadajniki

0 łącznej mocy 10,1 ERP (kW)644 oraz niskie parametry Radia Plus Zielona Góra -

1 nadajnik o mocy 1 ERP (kW)645. Wśród mediów regionalnych brakowało zatem silnej 

reprezentacji katolickiej, natomiast funkcjonująca struktura mediów okazała się 

alternatywą tylko dla innych mediów sieciowych o charakterze lokalnym np. Radia 

ESKA Gorzów646.

Łódzki region medialny (województwo łódzkie) poza ośrodkiem węzłowym 

jakim jest miasto Łódź współtworzą również trzy ośrodki strukturalne: Piotrków 

Trybunalski, Sieradz oraz Skierniewice. Na terenie regionu ulokowane są stolice 

Archidiecezji Łódzkiej oraz Diecezji Łowickiej. Ośrodek węzłowy regionu jest siedzibą 

jego mediów konstytuujących:

■ „Expresu Ilustrowanego” ze średnim nakładem 45 648 egz. i nasyceniem 

64 egz. na 1000 mieszkańców647,

■ „Dziennika Łódzkiego” ze średnim nakładem 40 183 egz. i nasyceniem 

55 egz. na 1000 mieszkańców648.

■ Radia Łódź z 3 nadajnikami o łącznej mocy 31,5 ERP (kW)649,

■ TVP Programu 3 Łódź z 2 nadajnikami o łącznej mocy 50,1 ERP (kW)650.

W 2013 r. w regionie medialnym możliwy był odbiór 3 programów radiofonii 

katolickiej w tym 2 z siedzibą redakcji w jego granicach (Radio VICTORIA i Radio 

Niepokalanów). W strukturze segmentu prasowego regionu pojawiły się również

2 edycje wielkich tygodników katolickich, które posiadały odrębny obszar dystrybucji: 

„Gość Łowicki”651 oraz „Niedziela Łódzka”.

643 Dane kolportażowe „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego” za luty 2009.
644 Obliczenia własne na podstawie wykazu lokalizacji stacji nadawczych wg województw. 
Zob. www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze.
645 Tamże.
646 ESKA Gorzów z 1 nadajnika emituje program w promieniu 12,2 km.
647 Opracowanie własne w oparciu o zestawienia miesięczne ZKDP za 2013 r.
648 Tamże.
мч Obliczenia własne na podstawie wykazu lokalizacji stacji nadawczych wg województw. 
Zob. www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze.
650 Tamże.
651 Dane kolportażowe z lutego 2009 wskazują, ze „Gość Łowicki” posiadał nakład wynoszący średnio
2 856 egz., co zapewniało mu nasycenie 5 egz. na 100 mieszkańców.

http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze
http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze


Spojrzenie na miejsce mediów katolickich w strukturze mediów regionu 

wskazuje na dominującą pod względem emisyjnym pozycję Radia Maryja 

oraz relatywnie silną pozycję Radia VICTORIA. Wartym odnotowania jest fakt, 

że w części regionu medialnego do słuchaczy radia docierały równocześnie 

Radio Maryja i Radio Niepokalanów. Rozgłośnia z Teresina współwystępując 

w przestrzeni medialnej zapewniała jednak informację regionalną i lokalną652.

Tabela 23 Nadajniki radiowe w łódzkim regionie medialnym w 2013 r.

Nazwa stacji Liczba nadajników ERP (kW)
Program 1 PR 2 40
Program 2 PR 2 11
Program 3 PR 1 10
Radio Maryja 7 31,1
Radio Niepokalanów 2 3
Radio VICTORIA 4 8
Radio ZET 1 12
RMF FM 2 22

Źródło: obliczenia własne na podstawie wykazu lokalizacji stacji nadawczych w edług  województw. 
Zob. w w w .kn it.gov.pl d la-nadaw eow -i-opera lom w  stacje-nadawcze (dostęp 10.01.2014].

Krakowski region medialny (województwo małopolskiej) opiera się na 

Krakowie jako ośrodku węzłowym oraz Tarnowie i Nowym Sączu jako ośrodkach 

strukturalnych. Na jego obszarze znajdują sie stolice biskupie Archidiecezji 

Krakowskiej oraz Diecezji Tarnowskiej. W ośrodku węzłowym obecne są następujące 

media konstytuujące region:

■ „Gazeta Krakowska” ze średnim nakładem 27 121 egz. i nasyceniem 8 egz. 

na 1000 mieszkańców653,

■ „Dziennik Polski” ze średnim nakładem 33 299 egz. i nasyceniem 10 egz. 

na 1000 mieszkańców654,

■ Radio Kraków z 8 nadajnikami o łącznej mocy 99 ERP (kW)655.

■ TYP Program 3 Kraków z 4 nadajnikami o łącznej mocy 530,6 ERP (kW)656.

652 Zob. www.radioniepokalanow.pl/program/ramowka.html [dostęp 12.04.2014].
653 Opracowanie własne w oparciu o zestawienia miesięczne ZKDP za 2013.
654 Tamże.
655 Obliczenia własne na podstawie wykazu lokalizacji stacji nadawczych wg województw. 
Zob. www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze.
656 Tamże.

http://www.krrii.gOY.pl
http://www.radioniepokalanow.pl/program/ramowka.html
http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze


Według stanu z 2013 r. krakowski region medialny posiadał szereg mediów 

katolickich, które w różnym stopniu współtworzyły jego przestrzeń medialną: 

rozgłośnie sieciowe Radio Plus Kraków i Radio Plus Podhale, rozgłośnie RND 

Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz edycje diecezjalne dużych tygodników katolickich 

(krakowskie wydanie „Przewodnika Katolickiego”, „Gość Krakowski”, „Gość 

Tarnowski”, „Niedziela Małopolska”).

Na tle silnych mediów publicznych wyraźnie rysował się obraz nieco słabszej 

radiofonii katolickiej oraz zróżnicowanej katolickiej prasy. O ile Radio Kraków 

obejmowało swoim zasięgiem większość obszarów rdzeniowych regionu medialnego,

o tyle w przypadku katolickiej prasy periodycznej oraz radiofonii następował wyraźny 

podział w oparciu o struktury lokalnych Kościołów.

W przypadku części regionu, która pokrywała się z Archidiecezją Krakowską 

można założyć, że niespotykana nigdzie indziej liczba edycji diecezjalnych tygodników
£ e n

nie przekładała się na ich potencjał nabywczy J'. Tymczasem w odniesieniu 

do subregionu tarnowskiego należy mówić o sytuacji odwrotnej -  przy obecności tylko 

jednej edycji diecezjalnej poziom nasycenia egzemplarzami pisma był o wiele 

wyższy658. Ustalenie stanu faktycznego uniemożliwił jedna brak dostępu do pełnych 

danych.

W warszawskim regionie medialnym (województwo mazowieckie) stolica 

odgrywa podwójną rolę -  jest równocześnie ośrodkiem węzłowym oraz centrum 

mediów ogólnopolskich. Poza Warszawą region medialny opiera się na ośrodkach 

strukturalnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku oraz Siedlcach. Region pokrywa się 

w znaczącej części z Archidiecezją Warszawską, Diecezją Płocką, Diecezją Siedlecką 

oraz Diecezją Warszawsko-Praską. W ośrodku węzłowym znajdują się następujące 

media konstytuujące region:

■ „Polska Metropolia Warszawa” ze średnim nakładem 12 383 egz.

i nasyceniem 7 egz. na 1000 mieszkańców659,

■ Radio dla Ciebie -  regionalna rozgłośnia Polskiego Radia w Warszawie 

z 6 nadajnikami o łącznej mocy 196,3 ERP (kW)660,

ń57 Świadczyć może o tym średni nakład „Gościa Krakowski” w liczbie 10 235 egz., co daje 6 egz. na 
1000 mieszkańców.
658 W lutym 2009 r. „Gość Tarnowski” drukowano w średnim nakładzie 19 104 egz., co przenosiło się na 
nasycenie w postaci 17 egz. na 1000 mieszkańców.
659 Opracowanie własne w oparciu o zestawienia miesięczne ZKDP za 2013.



■ TVP Program 3 Warszawa z 5 nadajnikami o łącznej mocy 

231,3 ERP (kW)661.

W omawianym okresie media katolickie funkcjonowały w skali wykraczającej 

poza system komunikacji lokalnej występując w dwóch formach. Pierwsza grupa 

uzupełniała przestrzeń informacyjną regionu, co miało miejsce w przypadku Radia Plus 

Warszaw lub subregionu (Katolickie Radio Ciechanów, Katolickie Radio Płock, Radio 

Plus Radom, Radio Warszawa). Drugie były medium konstytuującym dany obszar 

strukturalny regionu. Przypadek tego typu występował w subregionie siedleckim, gdzie 

jedyną stacją radiową było Katolickie Radio Podlasie, emitujące program 

za pośrednictwem 2 nadajników o łącznej mocy 36,4 ERP (kW)662.

Katolickie Radio Podlasie potwierdza ogólną zdolność mediów katolickich do 

podtrzymywania i stymulacji przestrzeni medialnej przez regularną obsługę 

dziennikarską. Dodatkowo rozbudowana struktura rozgłośni (radio, portal 

informacyjny, gazeta informacyjno-reklamowa) wskazuje na zdolności adaptacji 

dysponentów mediów katolickich do zmieniających sie warunków systemu medialnego.

Opolski region medialny (województwo opolskie) opiera się wyłącznie na 

ośrodku węzłowym w Opolu, który jest równocześnie stolicą Diecezji Opolskiej. 

W ośrodku węzłowym znajdują się następujące media konstytuujące region:

■ „Nowa Trybuna Opolska” ze średnim nakładem 23 877 egz. i nasyceniem 

24 egz. na 1000 mieszkańców663,

■ Polskie Radio Opole z 9 nadajnikami o łącznej mocy 97 ERP (kW)664,

■ TVP Program 3 Opole z 1 nadajnikiem o mocy 40 ERP (kW)665.

W okresie badania pozycja mediów katolickich w strukturze regionu była 

niewspółmierna do mediów konstytuujących. Dobrze odpowiadała jednak uzupełnianiu 

mediów świeckich, co potwierdzał potencjał nabywczy opolskiej edycji tygodnika

Obliczenia własne na podstawie wykazu lokalizacji stacji nadawczych wg województw. 
Zob. www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze.
661 Tamże.
M’2 Tamże.
663 Opracowanie własne w oparciu o zestawienia miesięczne ZKDP za 2013.
664 Obliczenia własne na podstawie wykazu lokalizacji stacji nadawczych wg województw. 
Zob. www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze.
665 Tamże.

http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze
http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze


„Gość Niedzielny”666 oraz możliwości nadawcze Radia Plus Opole667. Z drugiej strony 

porównanie technicznych możliwości nadawania Radia Plus Opole oraz Radia Maryja 

wskazywały na minimalną przewagę stacji z regionu. Współwystępowanie potwierdzały 

również parametry Programu 2 PR, Programu 2 PR oraz Radia ZET.

Rzeszowski region medialny (województwo podkarpackie) składa się z ośrodka 

węzłowego w Rzeszowie oraz ośrodków strukturalnych w Krośnie, Przemyślu

i Tarnobrzegu. W ramach regionu funkcjonuje administracja Archidiecezji Przemyskiej, 

Diecezji Rzeszowskiej oraz Diecezji Sandomierskiej. Natomiast w ośrodku węzłowym 

regionu znajdują się następujące media konstytuujące region:

■ „Gazeta Codzienna Nowiny” ze średnim nakładem 28 312 egz. i nasyceniem

9 egz. na 1000 mieszkańców668,

■ dziennik „Super Nowości” ze 17 605 egz. średniego nakładu i nasyceniem 

6 egz. na 1000 mieszkańców669,

■ Polskie Radio Rzeszów z 8 nadajnikami o łącznej mocy 179 ERP (kW)670,

■ TVP Program 3 Rzeszów z 1 nadajnikiem o mocy 31,3 ERP (kW)671.

W 2013 r. w regionie występowały dwie rozgłośnie katolickie (Radio Fara, VIA 

Katolickie Radio Rzeszów), których możliwości techniczne są niewspółmierne 

do Polskiego Radia Rzeszów oraz stacji ogólnokrajowych. Natomiast w strukturze 

tytułów periodycznych zauważalne były aż 4 edycje diecezjalne wielkich tygodników 

(„Gość Sandomierski”, „Niedziela Przemyska”, „Niedziela Rzeszowska”, „Niedziela 

Sandomierska”), o pozycji których nie sposób stawiać sądów z powodu brakujących 

danych672.

666 Średni nakład za luty 2009 r. wyniósł 15 646 egz., co dawało 18 egz. na 1000 mieszkańców.
667 Stacja posiada 3 nadajniki, których sumaryczna moc wynosi 11,2 ERP (kW).
668 Opracowanie własne w oparciu o zestawienia miesięczne ZKDP za 2013.
<>A<> Tamże.
670 Obliczenia własne na podstawie wykazu lokalizacji stacji nadawczych wg województw. 
Zob. www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze.
671 Tamże.
672 Jedyne dostępne dane kolportażowe z lutego 2009 r. wskazują na słabą pozycję wydawniczą „Gościa 
Sandomierskiego” z średnim nakładem 4 307 egz. co przekłada się na 6 egz. tygodnika na 1000 
mieszkańców.

http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze


Nazwa stacji Liczba nadajników ERP (kW)
Program 1 PR 6 175,1
Program 2 PR 4 12,3
Program 3 PR 5 175
Radio Maryja 9 45,5
Radio Fara 2 6
Radio ZET 5 120,1
RMF FM 4 220
V IA  Katolickie Radio Rzeszów 2 11

Źród ło :  o b l ic z en ia  w łasne  na p o d s ta w ie  w y k a z u  loka lizacji  stacji  n a d aw c z y ch  w e d łu g  w o je w ó d z tw ,  
/ o b .  w w w .k r r i t .g o v .p l 'd la -n a d a w c o w - i -o p e ra to ro w /s ta c je -n a d a w c z e  [dostęp  10 .01 .2014] .

Białostocki region medialny (województwo podlaskie) posiada ośrodek 

węzłowy w Białymstoku oraz ośrodki strukturalne w Suwałkach i Łomży. W  jego 

granicach znajdują się stolice Diecezji Białostockiej, Diecezji Drohiczyńskiej, Diecezji 

Ełckiej oraz Diecezji Łomżyńskiej. W  ośrodku węzłowym funkcjonują media 

konstytuujące region medialny:

■ „Gazeta Współczesna” ze średnim nakładem 11 722 egz. i nasyceniem

10 egz. na 1000 mieszkańców673,

■ „Kurier Poranny” ze średnim nakładem 9 469 egz. i nasyceniem 35 egz. 

na 1000 mieszkańców674,

■ Polskie Radio Białystok z 5 nadajnikami o łącznej mocy 70,3 ERP (kW )675,

■ TVP Program 3 Białystok z 1 nadajnikiem o mocy 100 ERP (kW )676.

Region białostocki charakteryzuje obecność podmiotów reprezentujących 

mniejszości etniczne i religijne (Białoruskie Radio Racja, prawosławne Radio 

Orthodoxia), z którymi współwystępują stacje katolickie takie jak Diecezjalne Radio 

Nadzieja oraz Radio i. W  przypadku subregionów ełckiego i drohiczyńskiego 

redagowana jest jeszcze katolicka prasa periodyczna. Miesięcznik Diecezji Ełckiej 

„Martyna” oraz tygodnik „Niedziela Drohiczyńska” uzupełniają swoimi treściami 

media regionu o informacje z życia lokalnego Kościoła677.

673 Opracowanie własne w oparciu o zestawienia miesięczne ZKDP za 2013.
674 Tamże.
675 Obliczenia własne na podstawie wykazu lokalizacji stacji nadawczych wg województw. 
Zob. www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze.
676 Tamże.

http://www.krrit.jiov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze
http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze


Gdański region medialny (województwo pomorskie) opiera się na mieście 

Gdańsku jako ośrodku węzłowym oraz Elblągu jako ośrodku strukturalnym. W  ramach 

regionu znajdują się stolice Archidiecezji Gdańskiej, Diecezji Elbląskiej, Diecezji 

Pelplińskiej. Natomiast w ośrodku węzłowym redagowane są media konstytuujące:

■ „Polska Dziennik Bałtycki” ze średnim nakładem 39 700 egz. i nasyceniem

11 egz. na 1000 mieszkańców*™,

■ Polskie Radio Gdańsk z 5 nadajnikami o łącznej mocy 142 ERP (kW )679,

■ TVP Program 3 Gdańsk z 2 nadajnikami o łącznej mocy 430 ERP (k W )6H0.

W  2013 r. strukturze mediów regionu media konstytuujące wyraźnie przodowały 

pod względem potencjału odbiorczego. Zaraz po nich znajdowała się grupa mediów 

ogólnokrajowych dostępnych w regionie -  Program 1 PR, Program 2 PR, Program

3 PR, Radio Maryja, RMF FM, Radio ZET -  oraz nieznacznie słabsza pod względem 

technicznym stacja katolicka Radio Plus. Możliwości techniczne pozwalały jednak 

Radiu Plus współwystępować ze wszystkimi typami rozgłośni jakie funkcjonowały 

w regionie -  stacja miała 1 nadajnik o znaczącej sile 12 ERP (kW). Kolejna rozgłośnia 

katolicka, jaką była Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej -  Radio Głos, przyjęła 

natomiast charakter subregionalny, emitując program z 3 nadajników z mocą 

sumaryczną 2,1 ERP (kW).

Tytuły katolickie redagowane w regionie pełniły rolę typowego uzupełnienia 

informacji zapewniających przez media konstytutywne, co należy wiązać z ich niskim 

potencjałem nabywczym. Pelpliński dwutygodnik „Pielgrzym” , który ukazywał się 

w średnim nakładzie 8 800 egz. na terenie aż 4 diecezji posiadał nasycenie 4 egz.

na 1000 mieszkańców. Podobne słaby potencjał można było przypisywać
68 1kolportowanemu na terenie Archidiecezji Gdańskiej „Gościowi Gdańskiemu” . 

W  przypadku regionu gdańskiego kluczową rolę w segmencie katolickim odgrywała 

zatem radiofonia.

Dla katowickiego regionu medialnego (województwo śląskie) ośrodkiem 

węzłowym są Katowice, a ośrodkami strukturalnymi Bielsko-Biała i Częstochowa.

678 Opracowanie własne w oparciu o zestawienia miesięczne ZKDP za 2013 r.
Л74 Obliczenia własne na podstawie wykazu lokalizacji stacji nadawczych wg województw. 
Zob. www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze.
680 Tamże.
681 Dane za luty 2009 r. wskazywały na średnią periodyczność rzędu 6 235 egz. czyli nasycenie 6 egz. 
na 1000 mieszkańców.

http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze


Region medialny obejmuje terytorialne centra 5 diecezji: Archidiecezji 

Częstochowskiej, Archidiecezji Katowickiej, Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Diecezji 

Gliwickiej i Diecezji Sosnowieckiej. Natomiast w ośrodku węzłowym znajdują się 

następujące media konstytuujące region medialny:

■ „Dziennik Zachodni” ze średnim nakładem 69 129 egz. i nasyceniem 15 egz. 

na 1000 mieszkańców682,

■ Polskie Radio Katowice z 6 nadajnikami o mocy 132,5 ERP (kW )683,

■ TVP Program 3 Katowice z 7 nadajnikami o mocy 103,3 ERP (kW )684.

Jak wskazano na tle innych regionów, w 2013 r. liczba regionalnych 

lub subregionalnych mediów katolickich była wysoka. W  katowickim regionie 

medialnym wydawano 2 wielkie tygodniki katolickie wraz z 6 dodatkami 

diecezjalnymi. W  skali regionu oraz subregionów funkcjonowało aż 5 rozgłośni 

katolickich.

Utrudnienia w dostępie do szczegółowych danych kolportażowych 

nie pozwoliły zarysować aktualnej pozycji tygodników katolickich w strukturze 

regionu. Dane kolportażowe „Gościa Niedzielnego” z 2009 r. wskazujące na średnie 

nakłady rzędu 35 367 egz. dla Archidiecezji Katowickiej (23 egz. na 1000 

mieszkańców), 10 348 egz. dla Diecezji Bielsko-Żywieckiej (13 egz. na 1000 

mieszkańców) oraz 11 050 egz. dla Diecezji Gliwickiej (16 egz. na 1000 mieszkańców) 

dały jednak podstawę do założenia, że był to poziom zdecydowanie lepszy od 

pozostałych regionów. Na przykładzie „Gościa Niedzielnego” widać, że tytuł może 

stanowić periodyk uzupełniający informacje z prasy konstytuującej region -  wyższy 

potencjał nabywczy tygodnika niż dziennika przy ogólnej alarmującej liczbie tytułów 

dostępnych na 1000 mieszkańców.

Pozycja mediów katolickich w strukturze mediów regionu jako środków 

współwystępujących, a przez to również alternatywnych wyłania się z analizy struktur 

radiowych. Radio eM czy Jasna Góra emitujące z 1 nadajnika o mocy 60 ERP (kW) 

były w stanie współtworzyć regionalną przestrzeń medialną, natomiast Anioł Beskidów 

z 2 nadajnikami o mocy 1,1 ERP (kW), Katolickie Radio Fiat z 1 nadajnikiem o mocy

682 Opracowanie własne w oparciu o zestawienia miesięczne ZKDP za 2013 r.
683 Obliczenia własne na podstawie wykazu lokalizacji stacji nadawczych wg województw. 
Zob. www.krTit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze.
684 Tamże.

http://www.krTit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze


10 ERP (kW ) czy Radio Plus Śląsk z 1 nadajnikiem o mocy 2 ERP (kW ) współtworzyły 

przestrzeń subregionów. Należy jednak pamiętać, że możliwości techniczne stacji 

katolickich okazały się co najmniej o połowę mniejsze od tych, jakie posiadały stacje 

ogólnopolskie -  wyjątek stanowiło Radia Maryja, które przy 6 nadajnikach emitowało 

z łączną mocą 24,4 ERP (kW).

W  kieleckim regionie medialnym (w województwie świętokrzyskim) rolę 

ośrodka węzłowego pełnią Kielce, natomiast ośrodka strukturalnego Radom. 

W  regionie ulokowane są stolice biskupie Diecezji Kieleckiej oraz Diecezji 

Radomskiej. Natomiast w ośrodku węzłowym znajdują się następujące media 

konstytuujące region:

■ „Echo Dnia” ze średnim nakładem 32 589 egz. i nasyceniem 10 egz. na 1000 

mieszkańców685,

■ Polskie Radio Kielce z 2 nadajnikami o mocy łącznej 120,3 ERP (kW )686,

■ TVP Program 3 Kielce z 2 nadajnikami o łącznej mocy 25 ERP (kW )687.

W  regionie media katolickie nie posiadały znaczącej roli. „Ave Gość Radomski” 

oraz „Niedziela Kielecka” redagowane były w diecezjach o słabym zaangażowaniu 

w struktury medialne. Dane z lat ubiegłych na temat średnik nakładów „Ave Gościa 

Radomskiego”688 świadczyły o niskim potencjalne nabywczym tytułu, co przekładało 

się również na słabość potencjalnego wpływu pisma. Podobnie wyglądała sytuacja 

w przypadku katolickiej radiofonii. Tak Radio Plus Kielce, jak Radio Plus Radom 

emitowały program z 1 nadajnika o mocy 1 ERp (kW). Dla porównania Radio Maryja 

emitowało z jednego nadajnika o mocy 120 ERP (kW ) a 1 Program PR z 2 nadajników

o mocy 65 ERP (kW).

Olsztyński region medialny (województwo warmińsko-mazurskie) koncentruje 

się wokół ośrodka węzłowego w Olsztynie i obejmuje głównie obszar Archidiecezji 

Warmińskiej. Do mediów konstytuujących region należą:

685 Opracowanie własne w oparciu o zestawienia miesięczne ZKDP za 2013.
686 Obliczenia własne na podstawie wykazu lokalizacji stacji nadawczych wg województw. 
Zob. www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze.
687 Tamże.
688 Dane za luty 2009 r. wskazywały na średnią periodyczność rzędu 6 162 egz. czyli nasycenie 8 egz. 
na 1000 mieszkańców.
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■ „Gazeta 01sztyńska’7„Dziennik Elbląski”  ze średnim nakładem 27 990 egz. 

i nasyceniem 19 egz. na 1000 mieszkańców689,

■ Polskie Radio Olsztyn z 3 nadajnikami o mocy 135 ERP (kW )690,

■ TVP Program 3 Olsztyn z 1 nadajnikiem o mocy 5 ERP (kW )691.

W  okresie analizy pozycja mediów katolickich w regionie była zróżnicowana. 

Z jednej strony istniała możliwość odbioru Radia Maryja, które emitowała 

z 9 nadajników o łącznej mocy 78,6 ERP (K W ) z drugiej strony w części regionu 

funkcjonowało Radio Plus Olsztyn, które za pośrednictwem jednego nadajnika 

emitowało przekaz z mocą 0,7 ERP (kW). Brak aktualnych danych nie pozwalał jednak 

odnieść do tego sytuacji diecezjalnej edycji „Gościa Niedzielnego” , czyli „Posłańca 

W armińskiego”692.

W  poznańskim regionie medialnym (w  województwie wielkopolskim) Poznań 

pełni rolę ośrodka węzłowego, natomiast Kalisz, Konin, Leszno i Piła stanowią ośrodki 

strukturalne, wokół których koncentrują się poszczególne subregiony. W  regionie 

znajdują się centra następujących diecezji: Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Archidiecezji 

Poznańskiej i Diecezji Kaliskiej. W  ośrodku węzłowym znajdują się następujące media 

konstytuujące region medialny:

■ „Głos Wielkopolski” ze średnim nakładem 45 483 egz. i nasyceniem 10 egz. 

na 1000 mieszkańców693,

■ Radio Merkury z 6 nadajnikami o mocy 185 ERP (kW )694,

■ TVP Program 3 Poznań z 3 nadajnikami o mocy 230 ERP (kW )695.

W  2013 r. w przestrzeni poznańskiego regionu medialnego znajdowały się 

nadajniki emitujące program aż 6 stacji katolickich,696 z czego 3 rozgłośnie posiadają 

swoją siedzibę właśnie w regionie medialnym. Parametry nadawcze pozwalają

689 Opracowanie własne w oparciu o zestawienia miesięczne ZKDP za 2013.
690 Obliczenia własne na podstawie wykazu lokalizacji stacji nadawczych wg województw. 
Zob. www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze.
691 Tamże.
692 Dane za luty 2009 r. wskazywały na średnią periodyczność rzędu 6 162 egz. czyli nasycenie 8 egz. 
na 1000 mieszkańców.
693 Opracowanie własne w oparciu o zestawienia miesięczne ZKDP za 2013.
694 Obliczenia własne na podstawie wykazu lokalizacji stacji nadawczych wg województw. 
Zob. www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze.
695 Tamże.
696 Emaus -  Katolickie Radio Poznań, Katolickie Radio Fiat, Radio Maryja, Radio Plus Gniezno, Radio 
Plus Koszalin, Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej.

http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze
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uszeregować te stacje w dwóch grupach. Pierwsza to stacje, które nadawały w skali 

subregionu czyli Emaus -  Katolickie Radio Poznań z 4 nadajnikami o łącznej mocy 

3,3 ERP (kW ) oraz Radio Plus Gniezno z 1 nadajnikiem o mocy 10 ERP (kW). Druga 

grupa sprowadza się do stacji o charakterze bardziej lokalnym niż regionalnym -  

na przykład Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej nadaje tylko z 1 nadajnika z mocą 1 ERP 

(kW ) -  której możliwości techniczne okazały się nieporównywalne z Radiem Merkury 

czy stacjami ogólnopolskimi.

O wadze mediów katolickich dla regionu świadczył też fakt wydawania na jego 

terenie „Przewodnika Katolickiego” wraz z dwoma edycjami diecezjalnymi.

O potencjalne nabywczym tytułu nie sposób jednak mówić z uwagi na brak dostępu 

do szczegółowych danych.

Szczeciński region medialny (województwo zachodniopomorskie) opiera się 

wyłącznie na ośrodku węzłowym w Szczecinie, w którym znajduje się również centrum 

administracyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Media konstytuujące region 

obecne w ośrodku węzłowy to:

■ „Kurier Szczeciński” ze średnim nakładem 25 424 egz. i nasyceniem 15 egz. 

na 1000 mieszkańców697,

■ Polskie Radio Szczecin z 8 nadajnikami o łącznej mocy 441,6 ERP (kW )698,

■ TVP Program 3 Szczecin z 2 nadajnikami o łącznej mocy 80 ERP (kW )699.

W 2013 r. sytuacja mediów katolickich w szczecińskim regionie medialnym 

była zróżnicowana. Struktura katolickiego radia opierała się z jednej strony na Radiu 

Plus Szczecin, które emitowało program z 1 nadajnika o mocy 15 ERP (kW), z drugiej 

strony na słabszych pod względem możliwości technicznych rozgłośniach takich 

jak Radio Plus Lipiany z 1 nadajnikiem o mocy 1 ERP (kW ) czy Radio Plus Gryfice 

z 1 nadajnikiem o mocy 0,1 ERP (kW). Część radiofonii stanowiła zatem medium 

współwystępujące z innymi tytułami, mimo że w posiadała pięciokrotnie słabsze 

możliwości nadawcze700.

Ostatni z omawianych regionów, czyli koszaliński region medialny 

(występujący na terenie województw zachodniopomorskiego i pomorskiego) opiera się

697 Opracowanie własne w oparciu o zestawienia miesięczne ZKDP za 2013.
698 Obliczenia własne na podstawie wykazu lokalizacji stacji nadawczych wg województw. 
Zob. www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze.
699 Tamże.
700 Brak danych uniemożliwia ocenę potencjału odbiorczego szczecińskiej edycji „Niedzieli” .

http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze


na Koszalinie jako ośrodku węzłowym oraz Słupsku jako ośrodku strukturalnym. 

Obejmuje również znaczącą część Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. W  ośrodku 

węzłowym regionu funkcjonują następujące media konstytuujące:

■ „Głos -  Dziennik Pomorza” ze średnim nakładem 26 771 egz. i nasyceniem 

41 egz. na 1000 mieszkańców70',
7П?

■ Polskie Radio Koszalin z 4 nadajnikami o łącznej mocy 2,2 ERP (kW ) .

Koszaliński region medialny w odróżnieniu od sąsiadującego z nim regionu 

gdańskiego charakteryzuje peryferyjność struktur mediów katolickich. Obecny 

w regionie dodatek diecezjalny dużego tygodnika -  „Gość Koszaliński” -  posiadał 

słaby potencjał nabywczy, podobnie jak zasięg sieciowego Radio Plus Koszalin.

Generalne spojrzenie na media katolickie jako składowe regionalnej 

komunikacji medialnej prowadzi do podziału tych mediów na dwa typy: uzupełniające 

w stosunku do świeckich mediów regionu oraz konstytuujące określony subregion 

medialny. Należy przy tym pamiętać, że funkcja uzupełniania pełniona przez media 

katolickie wynika wprost z możliwości ich współwystępowania w strukturze medialnej 

regionu obok mediów świeckich.

Współwystępowanie mediów katolickich różni się w zależności od regionu. 

Na przykładzie regionu katowickiego, krakowskiego, gdańskiego i poznańskiego widać, 

że określone tytuły katolickie posiadają warunki techniczne w postaci odpowiednich 

parametrów nadawczych czy nakładów, pozwalające współtworzyć regionalną 

przestrzeń medialną. Za sztandarowy przykład może posłużyć sieciowe Radio Plus 

Gdańsk, Radio Emaus, Radio eM czy „Gość Koszaliński” .

Wyraźną cechą mediów katolickich okazuje się ich zdolność 

do podtrzymywania przestrzeni medialnej na obszarze subregionu siedleckiego. 

Rozpatrywany przypadek Katolickiego Radia Podlasie jest o tyle ciekawy, że to właśnie 

deficyt struktur medialnych pozwolił rozgłośni na realizację funkcji informacyjnej 

w tak znaczącej skali, gdzie perspektywa kościelnego communio skierowana jest 

do całości społeczeństwa.

Analiza strukturalno-przestrzenna pozwala również zauważ wyraźny brak 

katolickiej telewizji o charakterze regionalnym. Powodów tego stanu należy szukać

701 Opracowanie własne w oparciu o zestawienia miesięczne ZKDP za 2013.
702 Obliczenia własne na podstawie wykazu lokalizacji stacji nadawczych wg województw. 
Zob. www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadawcze.
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w dwóch kwestiach. Po pierwsze, znaczące media katolickie o charakterze regionalnym 

to przede wszystkim rozgłośnie radiowe. Wynika to zarówno z przyjaznej formuły 

radia, jak też z przywoływanego zaangażowania poszczególnych diecezji po 1989 r. 

w budowę swojej radiofonii. Po drugie, w warunkach ogólnego regresu regionalnych 

i lokalnych telewizji obecność kanałów katolickich mogłaby okazać się problematyczna 

pod względem źródeł finansowania oraz produkcji treści do emisji.



W  początkach rozprawy wspomniano, że Polska należy do grupy państw

o znaczącym wkładzie mediów katolickich w funkcjonowanie ogólnokrajowej 

przestrzeni medialnej. Aby potwierdzić ten fakt, należy dokonać analizy przestrzenno- 

strukturalnej mediów katolickich w obrębie mediów ogólnokrajowych. Służy 

to pokazaniu, że podkreślony wcześniej charakter uzupełniający mediów katolickich, 

które współwystępują z pozostałymi mediami regionów, następuje również 

w przypadku całego kraju.

Ocena pozycji strukturalnej katolickich środków przekazu o zasięgu 

ogólnokrajowym wiąże się z odpowiedzią na pytanie o miejsce tych mediów 

w strukturze całości mediów ogólnopolskich. Sposobem rozwiązania tego problemu 

staje się analiza porównawcza dostępnych wskaźników w mediach katolickich oraz 

mediach świeckich.

Tabela 25. Zasięg i słuchalność ogólnopolskich programów radiowych 
w III kwartale 2013.

Nazwa Zasięg dzienny w % Słuchalność w %
Wszystkie 73,4 100%
RMF FM 28,9 24,6%
Radio ZET 18,8 14,3%
Program 1 PR 11,9 11,2%
Program 3 PR 7,2 6,9%
Radio Maryja 2,9 1,9%
Program 2 PR 0,9 0,4%
Program 4 PR 0,6 0,4%

Ź ród ło :  D e p a r ta m e n t  M o n i to r in g u  K R R iT ,  Udział iv rynku i wielkość audytorium programów radiowych 
ii- I I I  kwartale 2013 r., oprae .  M. T ro c h im c z u k ,  W a rsz a w a  2 0 1 3 ,  s. 3.

Wychodząc od jedynej ogólnokrajowej rozgłośni katolickiej jaką jest Radio 

Maryja, nie sposób pominąć przywoływanych już wyników zasięgów i słuchalności, 

które wskazują na rzeczywistą popularność stacji wśród odbiorców radia. Zgodnie 

z danymi z tabeli 25 słuchalność Radia Maryja w grupie stacji ogólnokrajowych nie jest 

wysoka. Na ich podstawie można przyjąć, że rozgłośnia w 2013 r. docierała 

do zaledwie 598 895 osób w wieku powyżej 15 roku życia703. Przyjmując za Walerym 

Pisarkiem, że zadaniem analizy przekazów medialnych jest naświetlenie potencjalnego

703 Opracowanie własne na podstawie: Departament Monitoringu KRRiT, Udział w rynku i wielkość 
audytorium programów radiowych w III kwartale 2013 r., oprać. M. Trochimczuk, Warszawa 2013, s. 3; 
Mały Rocznik Statystyczny Polski 56 (2013), s. 117.



wpływu tych przekazów na odbiorców704 należy jednoznacznie stwierdzić, 

iż niezależnie od tego, jakie treści pojawiały się w Radiu Maryja, docierały one do 

niewielkiej grupy słuchaczy.

Liczba odbiorców rozgłośni okazała się niewspółmierna zarówno do stacji 

Polskiego Radia jak też rozgłośni komercyjnych. Liczba słuchaczy radia RMF FM 

wynosiła 7 753 972 osób, co stanowi aż 13 razy więcej niż Radia Maryja. Analogicznie 

liczba słuchaczy Radia ZET wynosiła 4 507 390 osób, czyli ponad 7 razy więcej niż 

rozgłośni z Torunia. Natomiast liczba słuchaczy Programu 1 PR wynosiła 3 530 263 

osób (prawie 6 razy więcej), a słuchaczy Programu 3 PR 2 174 895 osób (prawie 4 razy 

więcej).

Jak wynikało z prezentowanych wcześniej w tabeli 18 danych, rozgłośnia 

toruńska dysponowała znaczną liczbą 125 nadajników, ulokowanych na terenie całego 

kraju. Dotychczasowe spojrzenie na odbiór radia nie pozwoliło jednak odpowiedzieć 

na pytanie: czy niska słuchalność wynikała wyłącznie z formuły radia, czy też była 

związana z określonymi parametrami technicznymi?

Autor rozprawy nawiązuje w tym momencie do wskaźników emisji programu 

radiowego w poszczególnych regionach. Ukształtowanie terenu oraz specyfika danego 

regionu medialnego decydują bowiem o liczbie anten emisyjnych. Na regionach widać 

też w jak niejednorodny sposób Radio Maryja współwystępowało w 2013 r. z innymi 

ogólnopolskimi rozgłośniami.

W  regionie wrocławskim stacja posiadała 9 nadajników, czyli drugą 

po Programie 2 PR największą liczbę wśród rozgłośni ogólnokrajowych. Łączna moc 

nadajników Radia Maryja wynosiła 140,7 kW, co lokowało stację na końcu 

zestawienia, nieznacznie poniżej średniej mocy 161,8 kW. Między Radiem Maryja, 

a kolejnym w zestawieniu Programem 1 PR było jednak zaledwie 10,4 kW różnicy.

W  bydgoskim regionie medialnym, czyli w regionie, w którym redagowany jest 

program Radia Maryja, pozycja nadawcza tej stacji pozostawała nieadekwatna 

do rozmiarów pozostałych rozgłośni. Emitowany z 4 nadajników sygnał stacji 

uzyskiwał łączną moc rzędu 21,4 ERP (kW), co stanowiło 4 razy mniej niż średnia 

stacji ogólnokrajowych wynosząca w regionie 94 ERP (kW). Parametry techniczne były 

niewspółmierne zwłaszcza do stacji takich jak Program 2 PR, Program 3 PR, RMF FM, 

Radio ZET, emitujących z 1 nadajnika z mocą 120 ERP kW.



W  poznańskim, białostockim oraz kieleckim regionie medialnym miała miejsce 

przewaga parametrów emisyjnych Radia Maryja nad innymi rozgłośniami 

ogólnopolskimi. Sytuacja wystąpiła zarówno w liczbie posiadanych nadajników, jak też 

w łącznej mocy, z którą emitowały one program radiowy.

Tabela 26. Nadajniki radiowe stacji ogólnopolskich w białostockim regionie 
medialnym w 2013 r.

Nazwa stacji Liczba nadajników ERP (kW)
Program 1 PR 2 50
Program 2 PR 2 31
Program 3 PR 2 60
Radio Maryja 6 154
Radio ZET 2 150
RMF FM 4 121,6

Ź ród ło :  o b l ic z en ia  w ła sn e  na p o d s ta w ie  w y k a / u  loka l izac j i  staeji n a d aw c z y ch  w g  w o je w ó d z tw .  
Zob .  w w w .k r r i t . g o v .p l /d la -n a d a w c o w - i -o p e ra to ro w /s ta c je -n a d a w e z e  [dos tęp  1 0 .01 .2014] .

W  przypadku regionu białostockiego jedynie dwie stacje -  Radio Maryja 

oraz Radio ZET -  uzyskały porównywalną moc większą lub równą 150 ERP (kW). 

Różnica wynika jednak z liczby nadajników obu rozgłośni. Co istotne, radio z Torunia 

uzyskało parametry emisji o prawie podwójnej mocy uśrednionych wartości regionu. 

Stacja posiadała zatem niekwestionowany prymat w swobodnym nadawaniu na terenie 

regionu.

Należy jednak zakładać, że szerokie możliwości techniczne rozgłośni nie 

przekładały się na jej słuchalność. Zgodnie z wynikami słuchalności z samego 

Białegostoku w 2013 r. Radio Maryja uzyskiwało zaledwie 3,3%705. Niezależnie 

od parametrów technicznych rozgłośnia nie była zatem w stanie dotrzeć do szerszego 

grona słuchaczy.

W  regionie kieleckim Radio Maryja uzyskiwało te same parametry nadawcze, 

co RMF FM -  łączną moc 120 ERP (kW ) za pośrednictwem 1 nadajnika. Swoimi 

parametrami technicznymi obie stacje wybiegały poza średnią moc nadawania rzędu 

71 ERP (kW). Równocześnie słuchalność RMF FM w Kielcach wynosiła 14%, a Radia 

Maryja zaledwie 2,4%706. Wyraźnie pokazuje to, że stopień popularności stacji nie idzie

705 Obliczenia własne na podstawie wyników słuchalności dla Białegostoku. Zob. Badanie Radio Track 
Instytut Millward Brown, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat, za okres czerwiec-listopad 
2013 r. (n = 855).
706 Obliczenia własne na podstawie wyników słuchalności dla Kielc. Zob. Badanie Radio Track Instytut 
Millward Brown, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat, za okres czerwiec-listopad 2013 
(n = 589).

http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/stacje-nadaweze


w parze wyłącznie z jej szeroką dostępnością. Kluczem do całości okazuje się zatem 

sama emitowana treść.

Sytuacja w poznańskim regionie medialnym okazuje się odrębna. Co prawda 

w 2013 r. stacja uzyskiwała największą łączną moc z nadajników, była ona jednak 

porównywalna z parametrami innych rozgłośni, w tym zwłaszcza Programu 1 PR, 

Programu 3 PR oraz radia RMF FM.

Tabela 27. Nadajniki radiowe stacji ogólnopolskich w poznańskim regionie 
medialnym w 2013 r.

Nazwa stacji Liczba nadajników ERP (kW)
Program 1 PR 4 163
Program 2 PR 6 31,4
Program 3 PR 3 160
Radio Maryja 10 169,2
Radio ZET 5 72,1
RMF FM 4 161

Ź ród ło :  o b l iczen iu  w ła sn e  nu p o d s ta w ie  w y k u / u  lo k a l i /a e j i  stacji n a d a w c z y c h  w g  w o je w ó d z tw .  
Z ob .  w w w .k r n t .g o v .p l  d l a - n a d a w c o w - i - o p e r a to r o w  s ta c je -n a d a w c z e  [dos tęp  10 .01.2014].

Nieznaczne różnice w parametrach nadawczych wspomnianych stacji 

przekładały się na o wiele większe rozbieżności preferencji słuchalności, niż miało 

to miejsce w regionie białostockim. Potwierdzały to wyniki słuchalności radia 

w Poznaniu, według których Radio Maryja uzyskiwało zaledwie 2%707.

Radio Maryja posiadało najsłabsze wśród stacji ogólnokrajowych zaplecze 

techniczne do emisji programu w katowickim regionie medialnym. Choć liczba 

6 nadajników stacji przewyższała średnią liczbę rozgłośni ogólnokrajowych niespełna 

dwukrotnie. Łączna moc nadajników rozgłośni licząca 24,4 ERP (kW ) była jednak 

czterokrotnie mniejsza od średniej oraz pięciokrotnie od Programu 3 PR, którego moc 

nadawcza wynosiła 130 ERP (kW). Ponadto niskim parametrom technicznym 

towarzyszyła słaba słuchalność, która w konurbacji śląskiej wynosiła 0,8%708.

707 Obliczenia własne na podstawie wyników słuchalności dla Poznania. Zob. Badanie Radio Track 
Instytut Millward Brown, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat, za okres czerwiec-listopad 2013 
r. (n = 1599).
708 Obliczenia własne na podstawie wyników słuchalności dla konurbacji śląskiej. Zob. Badanie Radio 
Track Instytut Millward Brown, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat, za okres czerwiec-listopad 
2013. (n = 2401).

http://www.krnt.gov.pl


Tabela 28. Słuchalność rozgłośni ogólnopolskich w konurbacji śląskiej w okresie 
od czerwca do listopada 2013.

Nazwa Słuchalność w %
Program 1 PR 7,6%
Program 2 PR 0,5%
Program 3 PR 7,3%
Radio Maryja 0,8%
Radio ZET 4,7%
RMF FM 32,9%

Źród ło :  R ad io  T rack  Inslyti.it M i l lw a rd  B ro w n ,  udzia ł  w  czas ie  s łu ch an ia  w k o n u rb ac j i  ś ląsk ie j ,  w s zy scy  
I 5 15 lat, / a ok re s  c ze rw ice -  l is topad  2013 .  (n -  2 4 0 1 ).

Również w zielonogórskim oraz koszalińskim regionie medialnym zaplecze 

techniczne innych stacji ogólnopolskich było, w porównaniu do Radia Maryja, słabe. 

W  pierwszym z przywołanych regionów stacja posiadała 5 nadajników o łącznej mocy 

26,5 ERP (kW ) tymczasem pozostałe rozgłośnie emitowały program z nadajników 

w liczbie od 2 do 4 oraz łącznej mocy między 90-90,1 ERP (kW). Natomiast w regionie 

koszalińskim, w którym Radio Maryja miało również 5 nadajników, łączna moc emisji 

jego programu zamykała się w 19,6 ERP (kW ) przy uśrednionej mocy nadajników 

wszystkich stacji ogólnopolskich rzędu 83,6 ERP (kW).

Jak już wskazano program Radia Maryja nie docierał do szerokiego grona 

odbiorców. W  świetle przykładów współwystępowania stacji ogólnopolskich 

w poszczególnych regionach powodem tego stanu nie były jednak parametry 

techniczne, lecz sama treść. Jednoznacznie widać, zwłaszcza na przykładzie regionów 

białostockiego i kieleckiego, że nawet przy najlepszych możliwościach emisyjnych 

wskaźniki słuchalności są niskie.

Zróżnicowane występowanie toruńskiej rozgłośni w przestrzeniach medialnych 

poszczególnych regionów przekładało się na jej słabość techniczną w warunkach 

ogólnokrajowej przestrzeni medialnej. Fakt współwystępowania Radia Maryja 

z publicznymi i komercyjnymi stacjami ogólnopolskimi rodzi pytanie o jakość 

systemową jaką dostarcza rozgłośnia. Owszem, stacja emituje jako jedyna w kraju 

program o charakterze informacyjno-formacyjnym, należy zatem zakładać, że jej 

znaczącym wkładem w przestrzeń medialną kraju jest dostarczanie odmiennej 

perspektywy widzenia faktów.

Za pośrednictwem Rodziny Radia Maryja rozgłośnia przyjmuje również 

niespotykaną w innych stacjach rolę organizatora życia znaczącej grupy słuchaczy. 

Autor wspomniał wcześniej, że w 2013 r. 15,4% spośród wszystkich rozgłośni



katolickich funkcjonowało w formule „radiowych rodzin” . Pomysłodawcą idei

i zarazem jej największym wykonawcą była rozgłośnia Toruńska. Radiu Maryja, 

jako jedynej stacji ogólnopolskiej, udało się też wypracować na formule „radiowej 

rodziny” model finansowania. Należy jednak pamiętać, że motywacja zjawiska była 

oddolna. Rodzina Radia Maryja wyrosła zatem do postaci rozwiniętego ruchu 

społecznego, którego komunikacja jest podtrzymywana przez rozgłośnię. Widać w tym 

zjawisku praktyczną realizację postulatu kościelnej doktryny medialnej odnośnie roli 

mediów jako budowniczych wspólnoty ludzkiej.

„Nasz Dziennik” powiązany ze strukturą Radia Maryja prezentuje się 

w przestrzeni mediów ogólnokrajowych, jako jedyny katolicki tytuł prasy codziennej709, 

poruszający tematy z Polski, Kościoła oraz Świata. Brak dostępu do danych 

dotyczących nakładów oraz wyników czytelnictwa utrudnia ocenę jego potencjału 

nabywczego. Sama obecność tytułu wskazuje jednak, że w przestrzeni medialnej 

istnieje miejsce dla mediów, które swoją orientacją katolicko-narodową wyraźnie 

odbiegają od pozostałych dzienników.

TV  Trwam, kolejny element struktury powstałej wokół Radia Maryja, jest 

jedyną stacją katolicką funkcjonującą w ogólnopolskiej przestrzeni medialnej, posiada 

jednak marginalny zasięg710. Stacja przewiduje wzrost swojego zasięgu do 95,5% kraju 

od momentu pojawienia się na miltipleksie MUX-1711. Może to oznaczać zaistnienie 

w systemie medialnym po kilku nieudanych próbach pierwszej szeroko dostępnej 

ogólnopolskiej stacji katolickiej.

TV  Trwam pozostawiła lukę w segmencie audiowizualnym, którą próbowały 

zapełnić nieliczne telewizje internetowe o profilu katolickim. Przy tej okazji rodzi się 

pytanie o trudności w wyłonieniu się znaczącej telewizji katolickiej w Polsce. 

Odpowiedzi należy szukać zarówno w źródle finansowania, jak też w polityce 

Episkopatu Polski -  nadanie w 2012 r. telewizji statusu medium katolickiego wyraźnie 

wynikało z wielomiesięcznego zaangażowana całego Episkopatu na rzecz przyznania 

TV  Trwam miejsca na multipleksie.

W  ogólnokrajowej komunikacji medialnej spory udział podmiotów katolickich 

zauważalny jest w segmencie tygodników opinii, które reprezentują różnorodne

709 Tytuł nie posiada asystenta kościelnego.
710 Stan na 31.12.2013.
711 Zob. tv-lTwarn.pl/artykul/reklama [dostęp 13.12.2013].



stanowiska środowisk inteligencji712. Analiza strukturalno-przestrzenna dziesięciu 

tytułów segmentu charakteryzujących się największą sprzedażą pozwala zidentyfikować 

dwa tytuły o proweniencji katolickiej: „Gość Niedzielny” oraz „Tygodnik 

Powszechny” . Ponadto w analizie uwzględniono nieujęte w prezentowanym 

zestawieniu czasopisma „Przewodnik Katolicki”713 oraz „Niedzielę”714.

Tabela 29. Średni nakład, sprzedaż i nasycenie tygodników opinii według ZKD P 
w 2013 r. *

Tytuł Średni nakład Średnia sprzedaż
Nakład/ 1000 
mieszkańców

„Gość Niedzielny” 201 191 141 990 5
„Polityka” 181 190 127 516 5
„Newsweek Polska” 193 077 126 168 5
„W  Sieci” 198 849 94 393 3
„Tygodnik Do Rzeczy” 183 500 86 614 2
„Wprost” 148 506 61 981 2
„Gazeta Polska” 135 517 55 235 1
.Przegląd” 54 076 18 567 0,5
„Przekrój” 43 151 18 353 0,5
„Uważam Rze” 55 221 17 585 0,5
„Tygodnik Powszechny” 36 510 17 469 0,5

Ź ró d ło :  o p ra c o w a n ie  w ła sn e  na p o d s ta w ie  d a n y c h  Z K D P  za 2013 .  zob. w w w .w ir lu a ln c m e d ia .p l /  
a r tyku ł  u w u z u m -r /e -w p ro s l - i -g a z e ta -p o ls k a -n a jw ie c e j - s t r a c i ly -v v -2 0 1 3-r  [dostęp  22 .0 3 .2 0 1 4 ] .

Grupa tygodników opinii rozpatrywana przez pryzmat pozycji, jaką zajmują 

w niej tytuły katolickie, okazuje być wyraźnie podzielona na dwie klasy: tytuły

o znaczących nakładach w przedziale od 36 510 egz. („Tygodnik Powszechny” ) do 

54 076 egz. („Przewodnik Katolicki” ) oraz tytuły o wyraźnie masowej skali 

przekraczającej 100 000 egz. W  obu można zidentyfikować prasę katolicką. Wyraźnie 

różnią się jednak sposobem funkcjonowania.

W  czołówce wysokonakładowych tytułów opinii standardem jest nasycenie 

w granicach 5 egz. na 1000 mieszkańców oraz porównywalna liczba niesprzedanych 

egzemplarzy („Gość Niedzielny” 59 201 egz., „Polityka” 53 674 egz., „Newsweek” 

66 909 egz.). Pozwala to tytułom funkcjonować na zasadzie konkurencji lub medium 

uzupełniającego. Sytuacja „Gościa Niedzielnego”  różni się jednak od pozostałych 

dwóch tytułów w trzech aspektach: treściowym, redakcyjnym i strukturalnym. „Gość 

Niedzielny” jest tygodnikiem propagującym wartości katolickie. Redagują

712 Zob. T. Mielczarek, Monopol..., s. 150-151.
713 Średni nakład za 2012 r. wynosił 39 412 egz., czyli 1 egz. na 1000 mieszkańców.
714 Deklarowane dane redakcji z 2010 r. wynosiły 150 000 egz., czyli 4 egz. na 1000 mieszkańców. 
Zob. M. Jachimowski, Raport..., s. 90.

http://www.wirlualncinedia.pl/


go dziennikarze w siedzibie głównej, która znajduje się w Katowicach. Opiera się 

na strukturze wydania ogólnego oraz 19 edycji diecezjalnych. Przyjmuje zatem również 

charakter regionalny lub subregionalny.

Pozycja „Gościa Niedzielnego” w zestawieniach sprzedaży z 2013 r. pokazała 

jego zdolność do bycia pierwszym tytułem, po jaki sięga czytelnik. Dane na temat 

tygodników z II połowy 2013 r. precyzowały jednak, że wysoka sprzedaż czasopisma 

nie przekładała się bezpośrednio na czytelnictwo, które wynosiło 3,9% i było słabsze 

od „Neewsweeka” (8,8%) oraz „Polityki” (4,8%)715

Odrębnie należy rozpatrywać sytuację „Tygodnika Powszechnego” 

oraz „Przewodnika Katolickiego” , których nasycenie pozostawało na marginalnym 

poziomie 0,5-1 egz. na 1000 mieszkańców i odpowiadało sytuacji pozostałych tytułów 

opinii takich jak „Przekrój” , „Przegląd” lub „Uważam Rze” . Chociaż rozbudowana 

struktura „Przewodnika Katolickiego” wyróżniała go od reszty tytułów, nie zmieniło 

to faktu, że mowa była o tygodnikach uzupełniających. Niestety brak danych na temat 

rodzaju kontaktu czytelnika z tytułami nie pozwolił określić, jaka jest ich zasadnicza 

rola w przestrzeni medialnej.

Spośród 135 zidentyfikowanych tytułów prasy katolickiej aż 101 posiadało 

ogólnopolski zasięg (75,5% wszystkich pism katolickich). W  oparciu o przebadane 

przez autora 27,7% tytułów prasy o charakterze ogólnopolskim można podać, że średni 

nakład całości czasopism wynosił 18 996 egz. -  przy nie wliczaniu zestawienia 

wysokonakładowych tygodników wynosił średnio 12 355 egz.716 przy nakładzie od 450 

egz. do 68 000 egz.717.

Periodyczność przebadanych tytułów rozkładała się na tygodniki (12%), 

dwutygodniki (4%), miesięczniki (44%), dwumiesięczniki (8%) oraz kwartalniki (44%). 

Występujące głownie z miesięczną i kwartalną periodycznością tytuły katolickie 

stanowiły zatem uzupełnienie ogólnokrajowej przestrzeni medialnej o tematy

o charakterze religijnym. Redagowane w formule informacyjno-formacyjnej, skupiały 

się na podejmowaniu określonej tematyki związanej z życiem osobistym lub życiem 

Kościoła, czego przykładem był redagowany w Poznaniu miesięcznik poświecony 

duchowości dominikańskiej „W  drodze” .

715 Dane za: PBC, Czytelnictwo dzienników i tygodników w okresie lipiec-grudzień 2013. 
zob. www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/44496,Czytelnictwo-dziennikow-i-tygodnikow-w-drugiej- 
polowie-2013-roku-_interaktywna-tabela_ [dostęp 04.04.2014].
16 Badania własne.

717 Tamże.

http://www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/44496,Czytelnictwo-dziennikow-i-tygodnikow-w-drugiej-


Spojrzenie na media katolickie w perspektywie trzech poziomów 

funkcjonowania systemu medialnego wyraźnie wskazuje na bogactwo ich struktur 

oraz form aktywności. W  istocie, w zależności od poziomu komunikacji 

zapośredniczonej mamy do czynienia z odrębnymi typami struktur medialnych, 

w ramach których realizowane są określone funkcje mediów.

W  systemie komunikacji lokalnej tytuły prasy katolickiej podtrzymują lokalną 

przestrzeń zapewniając dostęp do informacji sublokalnej i środowiskowej. 

Równocześnie integrują lokalne zbiorowości. Na poziomie komunikacji regionalnej 

zwłaszcza katolicka radiofonia stanowi element uzupełniający dla informacji mediów 

świeckich lub też element alternatywny dla nich. Ponadto drzemie w niej potencjał 

utrzymywania przestrzeni medialnej. Obszar ogólnokrajowej przestrzeni medialnej jest 

miejscem, w którym słyszane są opnie wygłaszane na falach kontrowersyjnego Radia 

Maryja czy debata w wielkich tygodnikach katolickich typu „Gość Niedzielny” .



PODSUMOWANIE



Od kwestii dotyczących funkcjonowania poszczególnych segmentów mediów 

katolickich autor przeszedł do relacji mediów katolickich z systemem medialnym 

na kolejnych poziomach jego działania. Kluczem do zrozumienia tego stosunku jest 

zaproponowany w rozdziale drugim model koncentracji władzy komunikacji, 

zbudowany w celu opisu systemu medialnego. Użycie tego konceptu pozwala 

odpowiedzieć na trzy kolejne pytania: kto jest podmiotem władzy komunikacji 

w polskim systemie medialnym? kto jest podmiotem władzy komunikacji w mediach 

katolickich w Polsce? jaka zachodzi relacja między tymi podmiotami?

Dotychczasowe analizy systemu medialnego prowadzą do identyfikacji dwóch 

kolejnych podmiotów władzy komunikacji. Pierwszym był funkcjonujący do 1989 r. 

aparat komunistycznego państwa na czele z Komitetem Centralnym PZPR oraz rządem. 

Obecnym jest grupa instytucji medialnych, które należą do międzynarodowych 

korporacji. Początki ich funkcjonowania w systemie przypadają na okres transformacji. 

Ostatecznie na ich aktualną pozycję miały wpływ co najmniej trzy czynniki: słabe 

uregulowanie mediów po zmianie ustrojowej, widoczne m.in. w faworyzowaniu obcego 

kapitału i deprecjacji kapitału krajowego; globalne tendencje związane z konsolidacją 

mediów; cyfrowa rewolucja w komunikacji.

Liczbę podmiotów władzy komunikacji możemy sprowadzić do zbioru: 

Agora SA, Bauer Media Polska sp. z o.o., Polsat sp. z o.o., Polskapresse sp. z o.o., 

Ringier Axel Springer sp. z o.o., Grupa TVN. Wszystkie z wymienionych koncernów 

charakteryzuje wysoki stopień koncentracji kapitału oraz multimedialność -  

równoczesne funkcjonowanie w wielu segmentach mediów. W większości 

są zarejestrowanymi w Polsce spółkami córkami przedsiębiorstw zagranicznych, 

głównie o proweniencji niemieckiej. W  wyjątkowych sytuacjach (Agora SA) opierają 

się na polskim kapitale początkowym oraz późniejszym wkładzie kapitału obcego.

Z perspektywy strukturalno-przestrzennej podmioty władzy komunikacji 

utrzymują opartą na koncentracji logikę funkcjonowania systemu. Po pierwsze, 

posiadają swoje centra decyzyjne oraz główne redakcje w Warszawie. Nawet 

w przypadku nadającego z Krakowa Radia RMF FM, działania strategiczne nadawcy 

radia tj. spółki Bauer Media Polska, zapadają w centrali. Po drugie, funkcjonują 

w oparciu o horyzontalny model zarządzania, co przekłada się m.in. na selekcję 

materiałów prasowych. Zwłaszcza w segmencie prasy periodycznej widać dominację 

zawartości ogólnokrajowej nad regionalną („Gazeta Wyborcza” , „Polska the Times” )



oraz brak pełnej obsługi dziennikarskiej regionów lub pozorowanie takiej obsługi 

(„Fakt” , „Super Express” ).

Odrębnie prezentuje się władza komunikacji nad mediami katolickimi. Sprawują 

ją głównie znaczący wydawcy oraz nadawcy, podlegli określonym szczeblom 

administracji kościelnej, albo bezpośrednio podmioty utożsamiane z tą administracją:

■ Kuria Metropolitalna w Częstochowie wydająca tytuły „Niedzieli” ,

■ Kuria Metropolitalna w Katowicach, do której należą tytuły „Gościa 

Niedzielnego” oraz Radio eM,

■ Kuria Metropolitalna w Krakowie, która nadaje Radio Plus Kraków i Radio 

Plus Podhale,

■ Kuria Metropolitalna w Poznaniu oraz Drukarni i Księgami św. Wojciecha,

■ Kuria Metropolitalna w Warszawie nadająca Radia Plus Warszawa,

■ Warszawska Prowincja Zgromadzenia Redemptorystów, nadawca Radia 

Maryja.

Na pierwszy rzut oka dysponenci władzy komunikacji w mediach katolickich 

odbiegają od dysponentów władzy komunikacji w systemie powszechnym. 

Podstawowym poziomem struktury mediów katolickich są bowiem diecezje, 

dla których podmiotem władzy komunikacji pozostaje biskup ordynariusz. W  świetle 

dotychczasowych analiz okazuje się jednak, że w skali całego kraju rozmieszczenie 

strukturalno-przestrzenne mediów katolickich opiera się na sześciu najsilniejszych 

ośrodkach medialnych: Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Toruniu

i Warszawie. Są to filary struktury mediów katolickich, które realizują w różnym 

stopniu politykę swoich diecezji lub zakonów.

Trwały układ powiązań między mediami należącymi do danego koncernu 

formowany jest w centrali koncernu w Warszawie. Biorąc pod uwagę, że organizacja 

dysponentów władzy komunikacji w systemie medialnym sprowadza się wyłącznie 

do Warszawy, należy mówić o wysokim stopniu jej koncentracji. W  przypadku mediów 

katolickich układ powiązań między określonymi mediami przebiega w sześciu, 

w różnym stopniu konkurencyjnych względem siebie ośrodkach. Wprowadza to 

znaczącą jakość o charakterze systemowym. W  skoncentrowanym systemie medialnym, 

opartym na kapitale państwa oraz międzynarodowych koncernów medialnych 

funkcjonuje bowiem podsystem, który z jednej strony wyróżnia się koncentrycznością,



z drugiej strony pozostaje spójny ze wszystkimi poziomami komunikacji 

zapośredniczonej.

Należy jednak zadać pytanie: czy poza koncentrycznością podsystem mediów 

katolickich wnosił do systemu medialnego jeszcze jakiś inny rodzaj jakości? 

Z drugiej strony, jaką jakość system medialny wnosił w podsystem mediów 

katolickich? Udzielenie adekwatnych odpowiedzi wymaga prześledzenia procesów, 

które kształtowały omawiany podsystem mediów w okresie ostatnich dwudziestu pięciu 

lat, a następnie porównania z mechanizmami, które postępowały w dynamice systemu 

medialnego.

Bezsprzecznie pojawienie się diecezjalnych przestrzeni medialnych nie byłoby 

możliwe bez uprzednich przekształceń rejonów informacyjno-propagandowych 

w samodzielne regiony periodycznej komunikacji medialnej. W  okresie realnego 

socjalizmu struktura 17 rejonowych centrów medialnych pozostawała bowiem 

w dyspozycji aparatu władzy. Znaczącą zmianę tego faktu przyniosła transformacja 

ustrojowa:

Obszary obsługiwane przez media periodyczne skupione w  17 centrach w  zasadzie 

nie zmieniły się. W  systemie medialnym nastąpiły jednak zmiany typu jakościowego, 

gdyż po 1989 roku zlikwidowane zostały centralne, polityczno-administracyjne 

struktury (władza jednej partii oraz cenzura), które do tego czasu nadawały 

mu charakter propagandowo-informacyjny. Oznaczało to, że społeczności, na które 

w  systemie totalitarnym oddziaływano propagandowo zostały upodmiotowione [...] 

Struktura przestrzenna mediów danego terytorium, a w  jakimś stopniu również treści 

w  nich zawarte zaczęły być dostosowywane do potrzeb informacyjnych i pojawiającego 

się coraz częściej dyskursu medialnego w  tych społecznościach. Następowało 

kształtowanie się pluralistycznego modelu periodycznej komunikacji medialnej718.

To wówczas układy przestrzenne mediów katolickich zaczęły przybierać 

charakter diecezjalny w pewnej części odpowiadający regionom lub subregionom 

medialnym. Media diecezjalne oparły się na ośrodkach węzłowych tj. siedzibie biskupa. 

W  odróżnieniu od płynnych granic regionów medialnych granice zasięgu mediów 

katolickich miały jednak charakter sztywny.

Społeczności powstających regionów stanęły przed szansą tworzenia własnych 

mediów oraz współdecydowania „w  jakimś stopniu o istnieniu w danym regionie także



periodyków spoza tego regionu” 719. W  przypadku mediów katolickich sporym 

ograniczeniem okazał się jednak aspekt jurysdykcyjny. Nawet jeśli media docierały 

zasięgiem poza diecezję, oficjalne odcinały się od prowadzonej na tym obszarze 

regularnej obsługi dziennikarskiej. Czasopisma diecezjalne pojawiały się na terenie 

innych diecezji tylko za zgodą ich biskupów. Ponaddiecezjalny zasięg katolickich 

rozgłośni nie znajdował potwierdzenia w tematyce ich audycji.

Wynikało to z odrębności doktrynalnej mediów świeckich oraz mediów 

katolickich. Funkcjonowanie mediów periodycznych w nowych warunkach 

systemowych przebiegało w oparciu o założenia doktryny liberalnej. Natomiast 

w mediach katolickich wyznacznikiem była doktryna kościelna, akcentująca eklezjalną 

rolę mediów. Jednym z wyznaczników eklezjalności okazało się mocne przywiązanie 

do podstawowego podziału Kościoła na diecezje.

Doktryna liberalna pozostaje nastawiona na dominację mechanizmów 

rynkowych. Zakłada, że w warunkach wolności mediów prawo popytu pełni rolę 

weryfikatora idei. Natomiast kościelna doktryna medialna stara się wypośrodkować 

prawo odbiorcy do informacji z zasadami moralnymi.

Czy zatem stosujące inną doktrynę media katolickie pozostały odseparowane 

od ogólnych tendencji medialnych, postępujących w ostatnich dwóch dekadach: 

koncentracji kapitału medialnego, tabloidyzacji, konwergencji oraz tabletyzacji? 

Chociaż proces krystalizowania się struktury mediów katolickich przebiegał wokół 

sześciu centrów, a nie jak w przypadku całego systemu przede wszystkim w ośrodku 

stołecznym, również w podsystemie mediów katolickich zaistniały procesy 

koncentracyjne.

W  ocenie Beaty Klimkiewicz koncentrację polskiego systemu medialnego 

można sprowadzić do trzech podstawowych tendencji, widocznych zwłaszcza 

w segmencie prasy:

■ tematyczna specjalizacja (polegająca na rozszerzeniu dotychczasowej oferty

o tytuły nowe, ale należące do tej samej specjalizacji),

■ dywersyfikacja (oznaczająca wprowadzenie nowych lub przejęcie istniejących 

tytułów z nowych segmentów rynku),



■ regionalna konsolidacja (polegająca na przejmowaniu tytułów na rynku 

regionalnym i ujednolicaniu różnych form działalności prasowej i reklamowej 

z tym związanych)720.

Czy tendencje koncentracyjne przebiegały w omawianym podsystemie 

w ten sam sposób? Strategie „Gościa Niedzielnego” oraz „Niedzieli” potwierdziły 

zjawiska dywersyfikacji oraz regionalnej konsolidacji. W  latach 1992-2013 oba tytuły 

przyjęły formułę redagowania edycji diecezjalnych. Konsekwentnie zwiększały liczbę 

tych edycji, co doprowadziło do obecnego stanu 19 diecezjalnych redakcji „Gościa 

Niedzielnego” oraz 19 „Niedzieli” . Zatem pod szyldem tygodników znalazło się 

6 dawnych tytułów diecezjalnych.

Impuls do zmian strategii funkcjonowania wysokonakładowych tygodników 

katolickich, podobnie jak w przypadku pozostałej prasy, pochodził z poza systemu -  

głównie z Niemiec. Prasa świecka zmieniała się w miarę jak przejmowały 

ją zagraniczne koncerny medialne. Natomiast prasa katolicka zmieniała się 

pod wpływem obserwacji zjawiska w Polsce i Niemczech. Jak wspomina Andrzej 

Grajewski:

Zespół „Gościa” obserwował te działania, próbując dokonywać własnej analizy rynku, 

z której wynikało, że wyjściem z sytuacji może być skierowanie do poszczególnych 

diecezji oferty redagowania dodatków lokalnych, dostarczanych wraz z grzbietem 

głównym „Gościa”. Do podjęcia takiej inicjatywy skłaniała ks. Tkocza także ewolucja 

niemieckiej prasy katolickiej (...). Ks. Tkocz już na początku lat 90. był przekonany, 

że podobna sytuacja będzie miała miejsce także w  Polsce i poszczególne diecezje 

nie będą w  stanie utrzymać własnych czasopism721.

Interesujących wniosków dostarcza porównanie strategii „Gościa Niedzielnego”

i „Niedzieli”  ze strategiami Agory, Mediów Regionalnych oraz Polskapresse. „Gość 

Niedzielny” oraz „Niedziela” przyjmowały zależności na takiej samej zasadzie 

co Agora i Polskapresse, drukując grzbiet główny oraz jego edycje. W  odróżnieniu 

do koncernu Passauera tygodniki katolickie miały jednak tylko 19 własnych edycji. 

Błędem byłoby też przyjęcie, że pod względem rozwiązań organizacyjnych były bliższe 

„Gazecie Wyborczej” . Dziennik ogranicza zakres regularnej obsługi dziennikarskiej

720 B. Klimkiewicz, Krajobraz medialny w Polsce: struktura własności i pluralizm mediów, w: Własność 
medialna..., s. 64.
721 A. Grajewski, Twój Gość..., s. 204-205.



wyłącznie do miasta, w którym miał siedzibę. Tymczasem edycje diecezjalne 

utrzymywały regularną obsługę dziennikarską na swoim terenie.

Tendencje koncentracyjne w katolickim radiu podążały dwutorowo, w sposób 

podobny do mediów świeckich. Po pierwsze, wzrastała liczba stacji powiązanych 

zależnościami sieciowymi. Ostatecznie możliwe było powstanie jednej sieci Radia Plus, 

która opierała się na dwóch niezależnych strukturach powiązań kapitałowych. 

Po drugie, stacje diecezjalne wchłaniały nieliczne stacje lokalne. Na przykładzie 

diecezjalnego Radia Fara z Przemyśla widać, że funkcjonujące na początku 

transformacji lokalne rozgłośnie katolickie w Jarosławiu i Krośnie, z powodzeniem 

mogły przyjąć rolę redakcji zamiejscowych.

Analizy struktury podsystemu nie potwierdziły trzeciej z tendencji 

koncentracyjnych. W  przeciwieństwie do systemu medialnego specjalizacja tematyczna 

mediów katolickich nie wynikała z działań największych wydawnictw, ale z aktywności 

różnorodnych wspólnot i instytucji. W  istocie, wiele małych i średnich tytułów o mocno 

sprecyzowanej tematyce (np. miesięcznik maryjny „Różaniec” sióstr Loretanek, 

czy prowadzony przez Jezuitów kwartalnik „Życie Duchowe” , związany z psychologią

i duchowością) funkcjonowało po to, aby przybliżać tożsamość swoich wydawców 

lub realizować ich pierwszorzędne cele statutowe.

Niezależnie od tego, czy koncentracja mediów katolickich przybierało charakter 

dywersyfikacji, czy regionalnej konsolidacji, była próbą dostosowania się do aktualnych 

warunków rynkowych. Analiza dynamiki podsystemu dodatkowo potwierdziła, 

że w obliczu rekonfiguracji przestrzeni medialnej, tylko skonsolidowane media 

wielkich tytułów katolickich były w stanie utrzymać przy sobie dotychczasowych 

odbiorców. W  przypadku małych tytułów nakłady malały, a proces wydawniczy 

przynosił straty.

Na tle procesów koncentracyjnych wyraźnie słabo wpadała tabloidyzacja. 

Jak pokazały kontrowersje wokół sposobu prezentacji przez „Gościa Niedzielnego” 

sprawy Alicji Tysiąc, również w prasie katolickiej możliwa była warstwa sensacyjna

i to właśnie ona stwarzała dla tej prasy szansę na inicjowanie medialnej debaty. 

Występowała jednak sporadycznie w największych mediach katolickich i w pełni odbija 

ogólne tendencje systemowe.

Między systemem medialnym i podsystemem mediów katolickich zachodził 

również paralelizm w zakresie relacji mediów i polityki. Z założenia media katolickie



pozostawały ideowo bliskie ugrupowaniom konserwatywnym. Równocześnie nauczanie 

społeczne było zdystansowane wobec łączenia Kościoła z konkretnymi wyborami 

politycznymi " .  Przypadek zaangażowania politycznego Radia Maryja -  w 1997 r. 

w Sejmie znaleźli się promowani przez rozgłośnię przedstawiciele Akcji Wyborczej 

Solidarność -  potwierdzał pogląd B. Dobek-Ostrowskiej na temat dziennikarzy 

sprzymierzeńców polityków oraz podziału mediów na przyjazne lub wrogie723.

Wyraźnymi elementami wspólnymi systemu medialnego i podsystemu mediów 

katolickich pozostawały procesy związane z tabletyzacją oraz konwergencją. 

Technologie cyfrowe miały udział w każdym z segmentów mediów katolickich: 

przygotowywany multipleks telewizyjny, radio w sieci, portale informacyjne 

oraz tygodniki w formacie na tablet czy iPada. Natomiast media wydawane 

lub nadawane przez kluczowe dla podsystemu podmioty władzy komunikacji, 

wykorzystywały ten sam mechanizm, co media korporacyjne -  przepływ treści. 

W przypadku mediów katolickich konwergencję dodatkowo wzmacniał element 

doktrynalny. Nawet jeśli media należały do innych dysponentów władzy komunikacji, 

były w stanie podejmować współpracę motywowaną dobrem wspólnoty Kościoła 

oraz społeczeństwa (communio).

Poza elementami wspólnymi oraz elementami kontrastującymi z systemem 

medialnym struktura mediów katolickich posiadała również cechy swoiste takie, 

jak liczni nadawcy społeczni, radiowe rodziny, specyficzny kolportaż. Po pierwsze, 

w grupie radiostacji katolickich aż 20% zajęli nadawcy społeczni. Co więcej, 

do nadawców społecznych w skali całego kraju zaliczało się jedynie 9 stacji katolickich 

oraz prawosławne Radia Orthodoxia. Największa społeczna rozgłośnia Radio Maryja 

pozostawała ewenementem na skalę światową z racji zasięgu technicznego, 

który pokrywał 80% kraju.

Swoiście katolicka okazała się również formuła „radiowych rodzin” , które 

stanowiły element finansowania nie tylko stacji społecznych, ale też komercyjnych. 

Pierwsze powstające lokalne Rodziny Radia Maryja wyrosły do postaci dobrze 

zorganizowanego ruchu społecznego. W  2013 r. zjawisko dotyczy już 15,4% radiofonii 

katolickiej.

722 Na temat autonomii Kościoła i sfery polityki zob. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 
współczesnym Gaudium et spes, nr 76, w: Sobór Watykański //..., s. 592.
723 Zob. B. Dobek-Ostrowska, Polski system medialny na rozdrożu..., s. 74—75.



Specyficznie prezentował się również kolportaż katolickiej prasy. Świeckie 

tytuły prasowe dostępne były w prenumeracie dzięki obecnym w Izbie Wydawców 

Prasy 9 firmom kolporterskim prasy: Eurokiosk sp. z o.o., EuroPress Polska sp. z o.o., 

Garmond-Press SA, GLM Gajewski & Morawski sp. j., HDS Polska sp. z o.o. 

Intemews sp. j., Kolporter SA oraz Ruch SA. Przy czym największym kolporterem był 

Ruch SA, który dostarczał prasę do ok. 22 000 punktów sprzedaży detalicznej, w tym 

ok. 4 000 własnych punktów sprzedaży724.

Prasa katolicka poza dystrybucją za pośrednictwem punktów sprzedaży 

powyższych kolporterów stosowała również kolportaż parafialny lub kurialny. 

Nie sposób ocenić jaki procent egzemplarzy prasy katolickiej rozchodzi się 

za pośrednictwem parafii oraz w mniejszym stopniu za pośrednictwem poszczególnych 

agend kurii. Zebrane dane wskazywały jednak jednoznacznie na ich obecność 

w strukturze miejsc zakupu. Możliwość nabycia egzemplarzy prasy katolickiej po mszy 

św. okazała się zwyczajem identyfikującym preferencje Kościoła w zakresie władzy 

komunikacji.

Jak dostrzega M. Drożdż, życie i działanie w epoce medialnej wiąże się 

z zaakceptowaniem przez Kościół, że świat mediów jest również jego światem725. 

Podjęta analiza pozwala przyjąć, że struktury mediów katolickich przyjmują postać 

podsystemu medialnego -  uzupełniającego struktury mediów świeckich 

lub zastępującego je -  są zatem częścią polskiej przestrzeni medialnej. Z perspektywy 

ich struktury widać jednak wyraźną autonomię organizacyjną oraz doktrynalną 

w stosunku reszty systemu medialnego.

724 Zob. ruch.com.pl/o-firmie [dostęp 23.02.2014].
725 Zob. M. Drożdż, Zasady obecności Kościoła w mediach, w: Media i Kościół. Polityka informacyjna 
Kościoła..., s. 145.



Weryfikacja hipotez badawczych

Przystępując do analizy struktury mediów katolickich autor postawił sobie za cel 

określenie jej miejsca w systemie medialnym oraz wskazanie charakterystycznej 

jakości, którą dostarcza. Na potrzeby projektu badawczego sformułował określone 

hipotezy szczegółowe, których weryfikację stanowił wynik podjętych analiz oraz badań 

empirycznych.

■ Analiza systemowa mediów w Polsce skłoniła autora ku przyjęciu hipotezy 

szczegółowej nr 1 która brzmiała: Polski system medialny je s t ukształtowany 

w sposób skoncentrowany. W  oparciu o analizę poszczególnych segmentów 

mediów oraz dostępne dane statystyczne autor doszedł do wniosku, że każdy 

z segmentów mediów w większym lub mniejszym stopniu charakteryzuje się 

logiką koncentracji. Struktury kapitału mediów w Polsce skupione 

są w wąskiej grupie międzynarodowych koncernów z siedzibą w Warszawie. 

Tytuły regionalne i lokalne należące zarówno do mediów publicznych jak 

też wielkich mediów komercyjnych zarządzane są w sposób horyzontalny.

■ W  oparciu o analizę przestrzenno-strukturalną prasy katolickiej 

sfalsyfikowano hipotezę nr 2 w kształcie: Struktura prasy katolickiej opiera 

się na centrach diecezjalnych. Analiza katolickiej prasy periodycznej 

potwierdziła znaczenie stolic biskupich jako skupiska tytułów prasy 

katolickiej. Autor dostrzegł jednak, że nie cała struktura opiera się 

na prostym podziale na prasę diecezjalną. Kilka spośród diecezji praktycznie 

nie wydawało typowej prasy katolickiej. Z perspektywy lat 1994-2013 

można za to mówić o 3 największych centrach skupiających wydawców 

wielu mediów katolickich (Krakowie, Warszawie, Poznaniu) a także

2 kluczowych wydawcach wysokonakładowych tygodników (Częstochowa, 

Katowice). Istota struktury prasy katolickiej sprowadzała się zatem do 5 

wielkich centrów diecezjalnych, które z powodzeniem funkcjonowały 

w skali ogólnopolskiej.



■ Analiza przestrzenno-strukturalna radiofonii katolickiej zdecydowała

o odrzuceniu hipotezy nr 3 w kształcie: Rozgłośnie diecezjalnej funkcjonują 

w przestrzeni medialnej w oparciu o podziały administracyjne Kościoła. 

Jak wskazały dane uzyskane w wyniku porównania zasięgów społecznych 

oraz zasięgów technicznych poszczególnych rozgłośni diecezjalnych, część 

mediów nadawała wyłącznie program na terenie swojego Kościoła 

lokalnego. Nie brakowało jednak stacji, które wykraczały poza obszar 

macierzystej diecezji. Były to rozgłośnie różnej wielkości, spośród których 

wyłoniła się grupa 5 rozgłośni ponaddiecezjalnych, obejmujących zasięgiem 

technicznym od 36 do 106 gmin poza terenem macierzystych diecezji.

■ Porównanie danych empirycznych na temat mediów katolickich oraz danych 

zastanych na temat systemu medialnego skłoniło autora do odrzuceniu 

hipotezy nr 4 w kształcie: Procesy kształtujące dynamikę systemu 

medialnego nie znajdują odzwierciedlenia w mediach katolickich. W  badaniu 

poszczególnych segmentów mediów katolickich autor opracował uzyskane 

wyniki, w kontekście danych zastanych w katalogach prasy z 1994 r. 

Pozwoliło to wskazać kilka znaczących procesów, które kształtowały 

dwadzieścia lat oblicza struktury tych mediów. Gdy wynik analizy 

odniesiono do procesów obecnych w systemie medialnym okazało się, 

że media katolickie podlegały zarówno procesom koncentracji jak też 

konwergencji czy tabloidyzacji, tyle że w różnym stopniu i nie zawsze z tym 

samym wynikiem, co reszta mediów.

Całościowa analiza podjętej tematyki pozwoliła na sfalsyfikowanie

3 z 4 hipotez szczegółowych, związanych z kształtem struktury systemu medialnego 

oraz kształtem struktury mediów katolickich. Wszystkie hipotezy szczegółowe odnosiły 

się do cech specyficznych jednego ze zjawisk (struktury mediów katolickich albo 

systemu medialnego). Fakt falsyfikacji większości hipotez potwierdził, że media 

katolickie bardziej różniły się od reszty mediów w Polsce, niż były im podobne. 

Jak wskazała falsyfikacja hipotezy nr 4 nie sposób jednak mówić o wyraźnej separacji 

obu bytów. Skoro zjawiska kształtujące system medialny docierały z opóźnieniem 

również do mediów katolickich znaczyło to, że struktura mediów katolickich stanowiła 

sui generis element systemu medialnego.



Zakończenie

Praca stanowi prezentację badań nad strukturą mediów katolickich w Polsce 

w aspekcie jej przynależności do systemu medialnego po 1989 r. Jej wynik dostarcza 

wiedzy przydatnej do kolejnych, pogłębionych badań nad jakością systemową struktury 

mediów katolickich. Wnioski, wyciągnięte na podstawie badań struktury można 

porównać z wnioskami pochodzącymi np. z badań nad strukturą mediów innych 

wyznań w Polsce oraz na świecie. Kolejnym etapem analizy powinny być również 

analizy zawartości mediów katolickich precyzujące, jakie funkcje one realizują. Należy 

jednak pamiętać, że nieustannie zmieniająca się rzeczywistość medialna powoduje 

nietrwałość przytoczonej analizy. Struktura mediów katolickich oraz system, w ramach 

którego funkcjonuje są bowiem rzeczywistością nad wyraz dynamiczną.

W  rozprawie autor starał się odpowiedzieć na podstawowe pytanie: 

czy struktura mediów katolickich charakteryzuje się wyraźną odrębnością od reszty 

polskiego systemu medialnego? Ostatecznie doszedł do przekonania, że przestrzeń 

mediów katolickich to swoistego rodzaju podsystem oparty na dualnej powinności: 

względem społeczeństwa oraz względem Kościoła. Dodatkowo porównanie cech 

struktury tych mediów pozwoliło stwierdzić, że media katolickie wyraźnie odróżniają 

się swoją koncentrycznością od reszty skoncentrowanych struktur medialnych.

Droga do obecnego kształtu rozprawy zawierała kilka momentów zwrotnych. 

Podczas analizy systemu medialnego, autor nieustannie mierzył się z pytaniem o źródła 

obecnej koncentracji mediów. Rekonstrukcja przyczyn oraz późniejszych postępów 

logiki koncentracji w PRL ostatecznie stała się kluczem do analizy stanu systemu 

medialnego z 2013 r. Niebagatelną rolę odegrał również etap budowy modelu 

podmiotów władzy komunikacji opartych na koncentracji. Dzięki kategorii 

teoretycznej, którą M. Castells określił właśnie jako „władza komunikacji” , możliwe 

było znalezienie punktu oparcia dla porównań mediów katolickich z resztą polskich 

mediów.

Przedłożone analizy skłaniają do konstatacji, że struktura mediów katolickich 

należy do tych obszarów obecności Kościoła w przestrzeni publicznej, które 

przyczyniają się do demokratyzacji państwa. Niezależnie od tego, czy jest się 

zwolennikiem, czy przeciwnikiem mediów katolickich, nie sposób odmówić 

im uzupełniania mediów świeckich na każdym poziomie systemu medialnego, a także 

pełnienia określonej roli w podtrzymywaniu wolności słowa, pluralizmu struktur,



rzetelnej obsługi dziennikarskiej, orientacji na odbiorcę oraz jego potrzeby bycia 

we wspólnocie.

Niniejsza praca stanowi zaledwie przyczynek do szerszych badań 

nad systemowym ujmowaniem mediów katolickich oraz specyfiką ich struktury. 

Jej uzupełnienie mogą stanowić dalsze procedury badawcze w postaci analiz zawartości 

czy badań odbioru społecznego. Autor zdaje sobie sprawę z mankamentów 

przeprowadzonej analizy, ma jednak nadzieję, że choć w części przyczynił się 

w wyjaśnieniu zjawiska mediów katolickich, które podejmują regularne działanie 

na rzecz przekazywania doświadczenia wiary Kościoła.
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ZASIĘG  PRZESTRZENN Y (wstaw x obok właściwej):

ogólnokrajowy dekanalny inny
ponaddiecezj alny na terenie kilku parafii
diecezjalny parafialny

P R Z Y  ZASIĘGU PO N AD D IECE ZJALNYM

diecezje w pełni:

diecezje w części:

P R Z Y  ZASIĘGU K IL K U  PA R A F II

nazwy parafii:

P R Z Y  ZASIĘGU P A R A F IA L N Y M

nazwa parafii:

P R Z Y  IN N Y M  ZASIĘGU

nazwa obszaru:

W  przypadku wydań diecezjalnych/lokalnych

ILO ŚĆ W YD A Ń  D IECEZJALNYCH :

1. nazwa wydania: miejsce wydawania:

nakład: sprzedaż:

2.

nazwa wydania: miejsce wydawania:

nakład: sprzedaż:

3.
nazwa wydania: miejsce wydawania:

nakład: sprzedaż:

4.

nazwa wydania: miejsce wydawania:

nakład: sprzedaż:

5. nazwa wydania: miejsce wydawania:



nakład: sprzedaż:

6.

nazwa wydania: miejsce wydawania:

nakład: sprzedaż:

7.
nazwa wydania: miejsce wydawania:

nakład: sprzedaż:

8.

nazwa wydania: miejsce wydawania:

nakład: sprzedaż:

9.
nazwa wydania: miejsce wydawania:

nakład: sprzedaż:

10.
nazwa wydania: miejsce wydawania:

nakład: sprzedaż:

11. nazwa wydania: miejsce wydawania:

nakład: sprzedaż:

12.

nazwa wydania: miejsce wydawania:

nakład: sprzedaż:

13.
nazwa wydania: miejsce wydawania:

nakład: sprzedaż:

14.

nazwa wydania: miejsce wydawania:

nakład: sprzedaż:

15.
nazwa wydania: miejsce wydawania:

nakład: sprzedaż:

16.

nazwa wydania: miejsce wydawania:

nakład: sprzedaż:

17.
nazwa wydania: miejsce wydawania:

nakład: sprzedaż:

18.

nazwa wydania: miejsce wydawania:

nakład: sprzedaż:

19.
nazwa wydania: miejsce wydawania:

nakład: sprzedaż:

20.

nazwa wydania: miejsce wydawania:

nakład: sprzedaż:



NAZWA PORTALU:

ADRES WWW:
CZĘSTOTLIWOŚĆ
AKTUALIZACJI:
DATA POWSTANIA:

ADRES REDAKCJI

ulica, kod, miasto:

ADRES WYDAWCY

ulica, kod, miasto:

PROFIL PORTALU (wstaw x obok właściwej):
ogólny agencyjny
diecezjalny zakonny
parafialny inny

REDAKTOR NACZELNY:

LICZBA PRACOWNIKÓW:

LICZBA DZIENNIKARZY:

LICZBA WSPÓŁPRACOWNIKÓW REDAKCJI:

NAZWA WYDAWCY:

FORMA WŁASNOŚCI:

GŁÓWNI UDZIAŁOWCY:

UDZIAŁ KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO (%):

ŚREDNIA LICZBA WEJŚĆ W 
MIESIĄCU:
ŚREDNIA LICZBA UNIKATOWYCH UŻYTKOWNIKÓW 
W MIESIĄCU:
STREAMING RADIA INTERNETOWEGO
(wpisz TAK lub NIE)
STREAMING TELEWIZJI INTERNETOWEJ
(wpisz TAK lub NIE)



Tabela 30. Wykaz prasy periodycznej z podziałem na podmioty, które odesłały 
ankietę, odmówiły wypełnienia ankiety, pozostawiły ankietę bez odpowiedzi.

Nazwa Periodyczność Daty
wysyłki

Data
zwrotu

Data
odmowy

Osoba
kontaktowa

„Nasz Dziennik” dziennik 17.04.2013;
26.01.2014

„Biuletyn KAI” tygodnik 17.04.2013;
26.01.2014

„Dominik idzie do I 
Komunii Świętej” tygodnik 17.04.2013 18.04.2013 Agata

Szczerbińska

„Echo Katolickie” tygodnik 17.04.2013;
26.01.2014

„Gość Niedzielny” tygodnik 22.04.2013 22.04.2013 Ewa Winiarska

,Jdziemy” tygodnik 17.04.2013 18.04.2013 ks. Henryk 
Zieliński

„Niedziela” tygodnik 17.04.2013;
26.01.2014

„Ola i Jaś” tygodnik 17.04.2013;
26.01.2014

„Przewodnik Katolicki” tygodnik 17.04.2013 18.04.2013
Marzena
Strugarek-
Nowaczewska

„Tygodnik Powszechny” tygodnik 17.04.2013;
26.01.2014

„Źródło” tygodnik 17.04.2013;
26.01.2014

„Droga” dwutygodnik 06.05.2013;
26.01.2014

„Nasza Służba” dwutygodnik 05.05.2013 06.05.2013 Krzysztof
Stępkowski

„Opiekun” dwutygodnik 18.04.2013;
26.01.2014

„Pielgrzym" dwutygodnik 05.05.2013 07.05.2013 ks. Wojciech 
Węckowski

„Anioł Stróż” miesięcznik 05.05.2013 06.05.2013 s. Estera

, Anioł” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Apostolstwo Chorych” miesięcznik 06.05.2013 06.05.2013 ks. Wojciech 
Bartoszek

„Biblia -  krok po Kroku” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Biblioteka
Kaznodziejska” miesięcznik 06.05.2014 31.05.2013 ks. Maciej K. 

Kubiak
„Biuletyn
Katechetyczny” miesięcznik 06.05.2013;

26.01.2014

„Błahowist” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Civitas Christiana” miesięcznik 06.05.2013;
20.01.2014 24.01.2014 Tomasz

Rzymkowski

„Cuda i Łaski Boże” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Don Bosco” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Drogi Miłosierdzia” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014



„Echo Dzieciom” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Echo z Afryki i innych 
kontynentów” miesięcznik 06.05.2013;

26.01.2014

„Egzorcysta” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Głos św. Franciszka” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„GONG” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014 29.01.2014 ks. Krzysztof 

Ora

„Katecheta” miesięcznik 06.05.2013 08.05.2013 ks. Artur 
Filipiak

„KnC -  Króluj nam 
Chryste” miesięcznik 06.05.2013;

26.01.2014

„List” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„List do Pani” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Magazyn Familia” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Mały Gość Niedzielny” miesięcznik 22.04.2013 22.04.2013 Ewa Winiarska

„Mały Pielgrzym” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Mały Przewodnik 
Katolicki” miesięcznik 17.04.2013 18.04.2013

Marzena
Strugarek-
Nowaczewska

„Mały Rycerzyk 
Niepokalanej” miesięcznik 07.05.2013 23.05.2013 s. Paulina 

Januchta

„Martyria” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Misjonarz” miesięcznik 06.05.2013 08.05.2013 Lidia
Popielewicz

„Moja Rodzina” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Msza Święta” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Nasza Arka” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Nowe Życie” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Posłaniec Serca 
Jezusowego” miesięcznik 06.05.2013 07.05.2013 ks. Stanisław 

Groń

„Promyczek Dobra” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Różaniec” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014 27.01.2014 s. Andrzeja 

Biała

„Rycerz Niepokalanej” miesięcznik 06.05.2013 07.05.2013 o. Piotr Maria 
Lenart

„Słowo wśród nas” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Świadectwo” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Tak rodzinie” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014 27.01.2014 s. Andrzeja 

Biała

„Tryby” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„W drodze” miesięcznik 06.05.2013 07.05.2013 Kornelia
Winiszewska



„W Naszej Rodzinie” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Więź” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Wychowawca” miesięcznik 06.05.2013 09.05.2013 Jolanta Tęcza- 
Ćwierz

„Wzrastanie” miesięcznik 06.05.2013 06.05.2013 Redakcja
Wzrastania

„Żywe Słowo” miesięcznik 06.05.2013;
26.01.2014

„Christianitas” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Czas Serca” dwumiesięcznik 07.05.2013 10.05.2013 ks. Radosław 
Warenda

„Drakka” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

fen ik s” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Głos dla życia” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Głos Karmelu” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Głos Ojca Pio” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

, Jasna Góra” dwumiesięcznik 07.05.2013;
13.11.2013 21.11.2013 Biuro Prasowe 

Jasnej Góry

„Kotwica” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Któż jak Bóg” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Materiały
Homiletyczne” dwumiesięcznik 07.05.2013;

26.01.2014

„Miłujcie się” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Misje Dzisiaj” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Misje Salezjańskie” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Misjonarze
Kombonianie” dwumiesięcznik 07.05.2013 07.05.2013 o. Krzysztof

„Misyjne Drogi” dwumiesięcznik 07.05.2013 07.05.2013 o. Marcin 
Wrzos

„Moje Pismo Tęcza” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Nowe Miasto” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Oaza” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Posłaniec św. 
Antoniego z Padwy” dwumiesięcznik 07.05.2013;

26.01.2014
„Przegląd Uniwersytecki 
KUL” dwumiesięcznik 07.05.2013;

26.01.2014

„Rycerz Młodych” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Szum z nieba” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Świat Misyjny” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014



„W Imię Jezusa” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014 27.01.2014 s. Amabilis

„Wieczernik” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Wstań” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Zeszyty Maryjne” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Zeszyty Odnowy w 
Duchu Świętym” dwumiesięcznik 07.05.2013;

26.01.2014

„Życie Konsekrowane” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Żyć Ewangelią” dwumiesięcznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Być dla innych” kwartalnik 07.05.2013 10.05.2013 Katarzyna
Rafałko

,Animator” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014 03.02.2014 o. Wiesław 

Dudar
„Apostoł Miłosierdzia 
Bożego” kwartalnik 07.05.2013;

26.01.2014
„Biuletyn
Prowincjonalny” kwartalnik 07.05.2013;

26.01.2014
„Bonifratrzy w służbie 
chorym” kwartalnik 07.05.2013;

26.01.2014
„Braciszkowie świętego 
Franciszka” kwartalnik 07.05.2013;

26.01.2014

„Caritas” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014 27.01.2013 Alicja Wysocka

„Chiny Dzisiaj” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014 27.01.2013 Weronika Maria 

Klebba

„Domowy Kościół” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014

„Eleutreia” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014

„eSPe” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014

„Franciszkański Świat” kwartalnik 07.05.2013 17.05.2013 o. Sylwester 
Brzeziński

„Homo Dei” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014

„Horyzonty Misyjne” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014 28.01.2013 ks. Jan Siwiec

„Kamilianie” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014

„Meteor” kwartalnik 07.05.2013 21.05.2013 Jacek Międlar

„Muzyka w Liturgii” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014

„Orędzie Miłosierdzia” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014

„Pastores” kwartalnik 07.05.2013 14.05.2013 Anna Foltańska

„Pod Płaszczem Maryi” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014

„Posłaniec Świętej 
Rodziny” kwartalnik 07.05.2013;

26.01.2014

„Posyłam Was” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014

„Poślij mnie” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014



„Powołanie” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014

„Rodzina Odkupiciela” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014

„Służka” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014 04.02.2013 s. Ewa Stolarek

„Vox Nostra” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014

„Współczesna Ambona” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014

„Zeszyty Formacji 
Duchowej” kwartalnik 07.05.2013;

26.01.2014

„Ziemia Święta” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014 27.01.2014 o. Paschalis

„Znak Łaski” kwartalnik 07.05.2013;
26.01.2014

„Zwycięstwo
Niepokalanej” kwartalnik 07.05.2013;

26.01.2014

„Życie Duchowe” kwartalnik 07.05.2013 09.05.2013 Katarzyna
Stokłosa

, Apostoł Zbawiciela” półrocznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Hosanna” półrocznik 07.05.2013;
26.01.2014

, Jezuici -  Nasze 
Wiadomości” półrocznik 07.05.2013;

26.01.2014

„Nasze Seminarium” półrocznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Lenda” rocznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Młodzież Seraficka” rocznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Zwrotnica” rocznik 07.05.2013;
26.01.2014

„Res Sacra Miser” nieregularny 07.05.2013 17.05.2013
Anna
Jabłonowska-
Turkiewicz

„Biuletyn Papieskiego
Fakultetu
Teologicznego”

nieregularny 07.05.2013;
26.01.2014

„Nasze Życie” nieregularny 07.05.2013;
26.01.2014

„Spojrzenia” nieregularny 07.05.2013;
26.01.2014

Tabela 31. Wykaz stacji radiowych z podziałem na podmioty, które odesłały 
ankietę, odmówiły wypełnienia ankiety, pozostawiły ankietę bez odpowiedzi.

Nazwa Data
wysyłki

Data
zwrotu

Data
odmowy Osoba kontaktowa

Anioł Beskidów -  Beskidzkie Radio 
Katolickie

13.11.2013;
16.12.2013

Diecezjalne Radio NADZIEJA 13.11.2013;
16.12.2013

Emaus -  Katolickie Radio Poznań 13.11.2013 13.11.2013 ks. Maciej 
K. Kubiak



Katolicka Rozgłośnia Diecezji 
Pelplińskiej „Radio Głos”

13.11.2013;
16.12.2013

Katolickie Radio Ciechanów 13.11.2013;
16.12.2013

Katolickie Radio FIAT 13.11.2013;
16.12.2013

Katolickie Radio Płock 13.11.2013 03.12.2013 ks. Michał 
Zadwomy

Katolickie Radio Podlasie 13.11.2013 14.11.2013 ks. Sławomir 
Kapitan

Katolickie Radio Rodzina 13.11.2013;
16.12.2013

Katolickie Radio Zamość 13.11.2013;
16.12.2013 16.12.2013 ks. Krystian 

Bordzań

Radio AIN KARIM 13.11.2013;
16.12.2013

Radio eM sp. z o.o. 13.11.2013 25.11.2013 Iwona Krakowska- 
Maziarz

Radio eR 13.11.2013;
16.12.2013

Radio FARA -  Rozgłośnia Archidiecezji 
Przemyskiej 13.11.2013 09.12.2013 ks. Krzysztof 

Rzepka

Radio i 13.11.2013;
16.12.2013

Radio Jasna Góra 13.11.2013;
16.12.2013

Radio Katolickie Zbrosza Duża 13.11.2013;
16.12.2013

Radio Maryja 13.11.2013;
16.12.2013

Radio Jasna Góra 13.11.2013 21.11.2013 Biuro Prasowe 
Jasnej Góry

Radio Niepokalanów 13.11.2013 18.11.2013 Bernadeta
Boruszewska

Radio PLUS Bydgoszcz 13.11.2013;
16.12.2013

Radio PLUS Gdańsk 13.11.2013 27.11.2013 Adam Hlebowicz

Radio PLUS Głogów 13.11.2013;
16.12.2013

Radio PLUS Gniezno 13.11.2013;
16.12.2013

Radio PLUS Gorzów 13.11.2013;
16.12.2013

Radio PLUS Gryfice 13.11.2013;
16.12.2013

Radio PLUS Kielce 13.11.2013;
16.12.2013

Radio PLUS Koszalin 13.11.2013;
16.12.2013

Radio PLUS Kraków 13.11.2013;
16.12.2013

Radio PLUS Legnica 13.11.2013;
16.12.2013

Radio PLUS Lipiany 13.11.2013;
16.12.2013

Radio PLUS Łódź 13.11.2013;
16.12.2013

Radio PLUS Olsztyn 13.11.2013;



16.12.2013

Radio PLUS Opole 13.11.2013;
16.12.2013

Radio PLUS Radom 13.11.2013;
16.12.2013 30.12.2013 Adam Hlebowicz

Radio PLUS Szczecin 13.11.2013;
16.12.2013

Radio PLUS Śląsk 13.11.2013 13.11.2013 Krzysztof Kosiński

Radio PLUS Warszawa 13.11.2013;
16.12.2013

Radio PLUS Zielona Góra 13.11.2013;
16.12.2013

Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej 13.11.2013;
16.12.2013

Radio VICTORIA Rozgłośnia Diecezji 
Łowickiej

13.11.2013;
16.12.2013 16.12.2013 Aleksandra

Dąbrowska

Radio Warszawa 13.11.2013;
16.12.2013

RDN Małopolska 13.11.2013;
16.12.2013 18.12.2013 Magdalena Szary

RDN Nowy Sącz 13.11.2013 14.11.2013 ks. Maciej Górak

VIA -  Katolickie Radio Rzeszów 13.11.2013;
16.12.2013

Tabela 32. Wykaz stacji telewizyjnych z podziałem na podmioty, które odesłały 
ankietę, odmówiły wypełnienia ankiety, pozostawiły ankietę bez odpowiedzi.

Nazwa Czas emisji Data
wysyłki

Data
zwrotu

Data
odmowy Osoba kontaktowa

TV Trwam 24h 13.11.2013;
16.12.2013

Tabela 33. Wykaz portali internetowych oraz telewizji internetowych z podziałem 
na podmioty, które odesłały ankietę, odmówiły wypełnienia ankiety, pozostawiły 
ankietę bez odpowiedzi.

Nazwa Data
wysyłki

Data
zwrotu

Data
odmowy Osoba kontaktowa

Boska.tv 13.11.2013 25.11.2013 Redakcja

Deon 13.11.2013;
16.12.2013

Dobre media 06.05.2013;
13.11.2013

Jasna Góra TV 06.05.2013;
13.11.2013 21.11.2013 Biuro Prasowe 

Jasnej Góry

Mateusz 06.05.2013;
13.11.2013

Opoka 06.05.2013;
13.11.2013

Opoka.tv 06.05.2013;
13.11.2013

Telewizja Lubaczów 06.05.2013;
13.11.2013



Telewizja Lumen 06.05.2013; 
13.11.2013

Telewizja Internetowa Archidiecezji 
Wrocławskiej TV

06.05.2013;
13.11.2013

Wiara 06.05.2013 08.05.2013 Ewa Winiarska

Tabela 34. Wykaz prasy periodycznej z podziałem na podmioty, które odesłały 
ankietę, odmówiły wypełnienia ankiety, pozostawiły ankietę bez odpowiedzi.

Nazwa Miejscowość
wydawania Periodyczność Data

wysyłki
Data

zwrotu
Data

odmowy
Adalbertus Konin tygodnik 29.07.2014
Adsum Wąsosz tygodnik 29.07.2014
Akcja Bielsko-Biała tygodnik 29.07.2014
Apostoł Tarnowskie Góry tygodnik 29.07.2014
Arka Katowice tygodnik 29.07.2014
Ave Maria Katowice tygodnik 29.07.2014
Bazylika Kętrzyn tygodnik 29.07.2014
Biuletyn Niedzielny Józefów tygodnik 29.07.2014
Biuletyn Parafialny Żukowo tygodnik 29.07.2014
Biuletyn Świętokrzyski 
Sursum Corda Warszawa tygodnik 29.07.2014

Bliżej Apostołów Trzebinia tygodnik 29.07.2014
Być Bliżej Katowice tygodnik 28.07.2014 28.08.2014
Chorzowskie 
Wiadomości Parafialne 
św. Marii Magdaleny

Chorzów tygodnik 29.07.2014

Chrystus Król Gliwice tygodnik 29.07.2014
Cor Jesu Mysłowice tygodnik 29.07.2014
Dla Rodziny Bydgoszcz tygodnik 29.07.2014
Dobra Nowina Poznań tygodnik 29.07.2014
Dobry Pasterz Bytom tygodnik 29.07.2014
Dzwonek Janowski Mysłowice tygodnik 29.07.2014
Echo Objawienia Poznań tygodnik 29.07.2014
Familia Bielsko-Biała tygodnik 29.07.2014

Faustyna Ostrów
Wielkopolski tygodnik 29.07.2014

Franciszkański Józef Rybnik tygodnik 29.07.2014
Gazeta z Sercem Sosnowiec tygodnik 29.07.2014
Gazetka parafii pod 
wezwaniem 
Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi 
Panny w Lubszy

Lubsza tygodnik 29.07.2014

Głos Apostołów Oława tygodnik 29.07.2014
Głos Floriański Żywiec tygodnik 29.07.2014
Głos Oblubieńca Dąbrowa Górnicza tygodnik 29.07.2014
Głos Parafii Będzin tygodnik 29.07.2014
Głos Parafii Pyskowice tygodnik 29.07.2014
Głos Serca Jastrzębie Zdrój tygodnik 29.07.2014
Głos Serca Świętoszówka tygodnik 29.07.2014
Głos św. Stanisława Bytom tygodnik 29.07.2014



Głos Świętojański Kraków tygodnik 29.07.2014
Głos z Józefa Ruda Śląska tygodnik 29.07.2014
Informator
Duszpasterski Lusowo tygodnik 29.07.2014

Informator Parafialny Zabrze tygodnik 29.07.2014
Informator Parafialny Zabrze tygodnik 29.07.2014
Już Czas... by miłować 
i czynić miłosierdzie Bielsko-Biała tygodnik 29.07.2014

Klimaty św. Anny Warszawa tygodnik 29.07.2014
Królowa Apostołów Rybnik tygodnik 29.07.2014
Królowa Pokoju Tarnowskie Góry tygodnik 29.07.2014
Królowa Polski Katowice tygodnik 29.07.2014
Ku Niebu Władysławowo tygodnik 29.07.2014
Ku Pojednaniu Bytom tygodnik 29.07.2014
Miłosierdzie Warszawa tygodnik 29.07.2014
Mini-Koniczynka Warszawa tygodnik 29.07.2014
Moc Słowa Olsztyn tygodnik 29.07.2014
Myśl Wytomyśl tygodnik 29.07.2014
Nadzieja Łomża tygodnik 29.07.2014
Nasz Kościół Dąbrowa Górnicza tygodnik 29.07.2014
Nasza Katedra Płock tygodnik 29.07.2014

Nasza Parafia Maków
Mazowiecki tygodnik 29.07.2014

Nasza Rodzina Tarnowskie Góry tygodnik 29.07.2014
Nasze Sprawy Otwock tygodnik 29.07.2014
Odkupiciel Bielsko-Biała tygodnik 29.07.2014
Odnowić Wszystko w 
Chrystusie Ruda Śląska tygodnik 29.07.2014

Opiekun Siedlce tygodnik 29.07.2014
Oremus Chorzów tygodnik 29.07.2014
Orędownik Sosnowiec tygodnik 29.07.2014
Pani Uśmiechnięta Pszów tygodnik 29.07.2014
Parafia u Jezusa i 
Maryi Katowice tygodnik 29.07.2014

Parafianin Ruda Śląska tygodnik 29.07.2014
Pielgrzym Rydułtowy tygodnik 29.07.2014
Pismo Informacyjne 
Parafii św. Katarzyny 
w Kętrzynie

Kętrzyn tygodnik 29.07.2014

Po górach dolinach... Ustroń tygodnik 29.07.2014
Razem z Jackiem Katowice tygodnik 29.07.2014
Sancti Joseph Świnoujście tygodnik 29.07.2014
Skała Warszawa tygodnik 29.07.2014
SMS Kutno tygodnik 29.07.2014
St. Nicolaus Racibórz tygodnik 29.07.2014
Sygnatura Jaśliska Jaśliska tygodnik 29.07.2014
Szamotuł Pani Szamotuły tygodnik 29.07.2014
Siadami św. 
Maksymiliana Cisiec tygodnik 29.07.2014

Sw. Zygmunt Słomczyn tygodnik 29.07.2014

Światło Czerwionka-
Leszczyny tygodnik 29.07.2014

Światło Chełm Śląski tygodnik 29.07.2014
Święta Teresa Zabrze tygodnik 29.07.2014



Święty Wojciech Zabrze tygodnik 29.07.2014
Tygodnik Parafialny Bytom tygodnik 29.07.2014
Tygodnik Parafialny Wrocław tygodnik 29.07.2014
Tygodnik Salwatorski Kraków tygodnik 29.07.2014
U Józefa Świętochłowice tygodnik 29.07.2014
U Nas w Parafii św. 
Józefa Robotnika Tarnowskie Góry tygodnik 29.07.2014

U Piotra i Pawła Świętochłowice tygodnik 29.07.2014
U św. Tomasza Sosnowiec tygodnik 29.07.2014
W Cieniu Kolegiaty Janów Podlaski tygodnik 29.07.2014
W Sercu Jezusa Świętochłowice tygodnik 29.07.2014
W Sercu Kościoła Rybnik tygodnik 29.07.2014
Wiadomości Fary św. 
Barbary Chorzów tygodnik 29.07.2014

Wiadomości
Katedralne Katowice tygodnik 29.07.2014

Wiadomości
Niedzielne Myślibórz tygodnik 29.07.2014

Wiadomości Parafialne Zawiercie tygodnik 29.07.2014
Wiadomości Parafialne Katowice tygodnik 29.07.2014
Wiadomości Parafialne Świnoujście tygodnik 29.07.2014
Wiadomości z Fary Brodnica tygodnik 29.07.2014
Wici Parafialne Radzionków tygodnik 29.07.2014
Winnica Pańska Pruszków tygodnik 29.07.2014
Wniebowzięta Rybnik tygodnik 29.07.2014
Wody Jordanu Sosnowiec tygodnik 29.07.2014
Wojtuś Toruń tygodnik 29.07.2014
Wspólnota Ruda Śląska tygodnik 29.07.2014
Wspólnota Oświęcim tygodnik 29.07.2014
Z Życia Parafii Warszawa tygodnik 29.07.2014
Zaufaj Jezusowi Lutcza tygodnik 29.07.2014
Ze świętym Pawłem w 
Herbie Zabrze tygodnik 29.07.2014

Ziarno Będzin tygodnik 29.07.2014
Źródło Warszawa tygodnik 29.07.2014
Źródło Miłosierdzia Łódź tygodnik 29.07.2014
Źródło spod Pańskiej 
Górki Andrychów tygodnik 29.07.2014

Żniwo Trzebnica tygodnik 29.07.2014
Biuletyn Informacyjny 
Żywego Różańca Sosnowiec dwutygodnik 29.07.2014

Echo Katedry Sosnowiec dwutygodnik 29.07.2014
Gazeta Parafialnego 
Oddziału Akcji 
Katolickiej

Tychy dwutygodnik 29.07.2014

Gazetka Poranna Jankowice dwutygodnik 29.07.2014
Głos św. Ottona Kamień Pomorski dwutygodnik 29.07.2014
Głos
Zmartwychwstania Bydgoszcz dwutygodnik 29.07.2014

Magnificat Kraków dwutygodnik 29.07.2014
Mój Pasterz Chorzów dwutygodnik 29.07.2014
Nasza Familia Kraków dwutygodnik 29.07.2014
Nasza Wspólnota Buk dwutygodnik 29.07.2014
Parafialny Biuletyn Warnice dwutygodnik 29.07.2014



Siewca Sejny dwutygodnik 29.07.2014
Vox Clamantis Tychy dwutygodnik 29.07.2014
Z Życia Parafii bł. 
Michała Kozala Gniezno dwutygodnik 29.07.2014

Adalbertus Mikołów miesięcznik 29.07.2014
Adalbertus Radzionków miesięcznik 29.07.2014
Apostoł Czyżyński Kraków miesięcznik 29.07.2014
Ave Crux Sulików miesięcznik 29.07.2014
Bethania Nowy Sącz miesięcznik 29.07.2014
Biuletyn Szczecin miesięcznik 29.07.2014
Biuletyn Informacyjny Tolkmicko miesięcznik 29.07.2014
Biuletyn Parafialny Gdynia miesięcznik 29.07.2014
Biuletyn Parafialny Elbląg miesięcznik 29.07.2014
Bliżej Parafii Gliwice miesięcznik 29.07.2014
Bliżej Serca Lublin miesięcznik 29.07.2014
Bliżej Siebie Rusiec miesięcznik 29.07.2014
Bogucka Rodzina Katowice miesięcznik 29.07.2014
Bona Fide Bartoszyce miesięcznik 29.07.2014
Boże Narodzenie Ruda Śląska miesięcznik 29.07.2014
Bóg Wśród Nas Białystok miesięcznik 29.07.2014
Brat Warszawa miesięcznik 29.07.2014
Brat Albert Zielona Góra miesięcznik 29.07.2014
Chodź ze mną Żory miesięcznik 29.07.2014
Ciśniański Głos Cisną miesięcznik 29.07.2014

Czas Miłosierdzia Grodzisk
Mazowiecki miesięcznik 29.07.2014

Czas Nadziei Stargard
Szczeciński miesięcznik 29.07.2014

Dąbianin Kraków miesięcznik 29.07.2014
Dębnicki Dzwon Kraków miesięcznik 29.07.2014
Dobra Nowina Żory miesięcznik 29.07.2014
Dobra Nowina Różyńsk Wielki miesięcznik 29.07.2014
Dobry Pasterz Warszawa miesięcznik 29.07.2014
Dominik Turobin miesięcznik 29.07.2014
Droga Miłości Poznań miesięcznik 29.07.2014

Duch Bytkowski Siemianowice
Śląskie miesięcznik 29.07.2014

Duszochwat Bydgoszcz miesięcznik 29.07.2014
Dzwon Żbikowski Pruszków miesięcznik 29.07.2014
Echo Wspomożycielki Olsztyn miesięcznik 29.07.2014
Effatha Skoczów miesięcznik 29.07.2014
Ewangelista Poznań miesięcznik 29.07.2014
Ex Cathedra Włocławek miesięcznik 29.07.2014
Fatimska Pani Opole miesięcznik 29.07.2014
Filary Wiary Tarnowskie Góry miesięcznik 29.07.2014
Florian Rybnik miesięcznik 29.07.2014
Franciszkańska
Niepokalana Rybnik miesięcznik 29.07.2014

Frassatianum Lublin miesięcznik 29.07.2014
Gaudę Mater Łańcut miesięcznik 29.07.2014
Gazetka dla 
Wszystkich Wrocław miesięcznik 28.07.2014

Gazetka Parafialna Pruszków miesięcznik 28.07.2014



Gazetka Parafialna 
Kościoła Ducha 
Świętego w Chorzowie

Chorzów miesięcznik 28.07.2014

Głos Apostołów Strzegom miesięcznik 28.07.2014
Głos Józefa Piekary Śląskie miesięcznik 28.07.2014
Głos Maksymilianowy Zduńska Wola miesięcznik 28.07.2014
Głos Matki Kościoła Kraków miesięcznik 28.07.2014
Głos Parafii Bierzgłowo miesięcznik 28.07.2014
Głos Parafii KJementowice miesięcznik 28.07.2014
Głos Pocieszenia Wrocław miesięcznik 28.07.2014
Głos Serca Dąbrowa Górnicza miesięcznik 28.07.2014
Głos Serca Kęty miesięcznik 28.07.2014
Głos Serca Jezusowego Chorzów miesięcznik 28.07.2014
Głos św. Antoniego Dąbrowa Górnicza miesięcznik 28.07.2014
Głos św. Antoniego Rybnik miesięcznik 28.07.2014
Głos św. Antoniego Przeźmierowo miesięcznik 28.07.2014
Głos św. Antoniego Piła miesięcznik 28.07.2014
Głos św. Jacka Bytom miesięcznik 28.07.2014
Głos św. Jakuba Sośnicowice miesięcznik 28.07.2014
Głos św. Jana 
Chrzciciela Tarnowskie Góry miesięcznik 28.07.2014

Głos św. Ludwika Katowice miesięcznik 28.07.2014
Głos św. Mikołaja Bydgoszcz miesięcznik 28.07.2014
Gwiazda Przewodnia Kościerzyna miesięcznik 28.07.2014
Gwiazdka Zabrzeska Zabrzeg miesięcznik 28.07.2014
In Monte Lublin miesięcznik 28.07.2014
Informator parafialny Bytom miesięcznik 28.07.2014
Informator Parafialny Bytom miesięcznik 28.07.2014
Informator Pielgrzyma Ludźmierz miesięcznik 28.07.2014
Jackowy Głos Stanowice miesięcznik 28.07.2014
Janowy Głos Ruda Śląska miesięcznik 28.07.2014
Jego Serce Tomyśl miesięcznik 28.07.2014
Jestem Lipno miesięcznik 28.07.2014
Józef Rzeszów miesięcznik 28.07.2014
Józefo we Wieści Mysłowice miesięcznik 28.07.2014
Królowa Kraków miesięcznik 28.07.2014

Krzyżyk Siemianowice
Śląskie miesięcznik 28.07.2014

List do Chrześcijan Trzebinia miesięcznik 28.07.2014
List do Matki Tarnowskie Góry miesięcznik 28.07.2014
List do Parafian Darłowo miesięcznik 28.07.2014
List nie tylko do 
Parafian Wrocław miesięcznik 28.07.2014

Magdalenka Wólka Kosowska miesięcznik 28.07.2014
Magnificat Wodzisław Śląski miesięcznik 28.07.2014
Maryja Wniebowzięta Biłgoraj miesięcznik 28.07.2014
Maryjna Wspólnota Poznań miesięcznik 28.07.2014
Matczyne Królestwo Dziekanowice miesięcznik 28.07.2014
Mateusz z 
Mateuszkiem Bydgoszcz miesięcznik 28.07.2014

Matka Pocieszenie Kraków miesięcznik 28.07.2014
Michał Kozal Świnoujście miesięcznik 28.07.2014
Miesięcznik Kościelny Bydgoszcz miesięcznik 28.07.2014



Miesięcznik Parafii 
Farnej
św. Mikołaja

Inowrocław miesięcznik 28.07.2014

Ministrant z Piekar Piekary Śląskie miesięcznik 28.07.2014
Miriam Katowice miesięcznik 28.07.2014

Misericordia Ożarów
Mazowiecki miesięcznik 28.07.2014

Mogilski Krzyż Kraków miesięcznik 28.07.2014
Na Oścież Bydgoszcz miesięcznik 28.07.2014
Na Rozstajach Gdańsk miesięcznik 28.07.2014
Nasz Dom Bobrek miesięcznik 28.07.2014
Nasz Kościół Chorzów miesięcznik 28.07.2014
Nasz Kościół Szczecin miesięcznik 28.07.2014
Nasza Matka Mikołów miesięcznik 28.07.2014
Nasza Parafia Zielona Góra miesięcznik 28.07.2014
Nasza Parafia Warszawa miesięcznik 28.07.2014
Nasza Wiara Marcinkowice miesięcznik 28.07.2014
Nasza Wspólnota Sosnowiec miesięcznik 28.07.2014
Nasza Wspólnota Bytom miesięcznik 28.07.2014
Nasza Wspólnota Brzeszcze miesięcznik 28.07.2014
Nasza Wspólnota Obrzycko miesięcznik 28.07.2014
Nasza Wspólnota Wrocław miesięcznik 28.07.2014
Nasze Sanktuarium Bielsko-Biała miesięcznik 28.07.2014
Nasze Słowo Tychy miesięcznik 28.07.2014
Nasze Spotkania Nowy Sącz miesięcznik 28.07.2014
Nasze Życie Koszalin miesięcznik 28.07.2014
Niedzielnik Bielsko-Biała miesięcznik 28.07.2014
Niepokalana Książenice miesięcznik 28.07.2014
Nowe Spojrzenie Bielsko-Biała miesięcznik 28.07.2014
Ojciec Pio w Osowej Gdańsk miesięcznik 28.07.2014
Okno Szczecin miesięcznik 28.07.2014
Pan Łączy Nas Śmiłowo miesięcznik 28.07.2014
Pani Kraśnicka Kraśnik miesięcznik 28.07.2014
Parafia św. Augustyna Warszawa miesięcznik 28.07.2014
Parafialna Rodzina Borówiec miesięcznik 28.07.2014
Pieczęć Rybnik miesięcznik 28.07.2014
Pielgrzym Katowice miesięcznik 28.07.2014
Piękna Miłość Warszawa miesięcznik 28.07.2014
Pod Przewodnictwem 
św. Michała 
Archanioła

Bytom miesięcznik 28.07.2014

Pod Wiatr... Panki miesięcznik 28.07.2014
Podpora Rodzin Katowice miesięcznik 28.07.2014
Pokój i Dobro Bielsko-Biała miesięcznik 28.07.2014
Posłaniec Bytom miesięcznik 28.07.2014
Posłaniec Matki Bożej 
Różańcowej Białystok miesięcznik 28.07.2014

Posłaniec św. 
Antoniego Katowice miesięcznik 28.07.2014

Prawdą i Miłością Radziwiłłów miesięcznik 28.07.2014
Przy Kościele 
Uniwersyteckim Wrocław miesięcznik 28.07.2014

Przy św. Krzyżu Gdańsk miesięcznik 28.07.2014



Przyjaciel Katowice miesięcznik 28.07.2014
Przystań Gdańsk miesięcznik 28.07.2014
Quo Vadis Bielsko-Biała miesięcznik 28.07.2014
Quo Vadis Szczecin miesięcznik 28.07.2014
Reduta Dobrego 
Pasterza Warszawa miesięcznik 28.07.2014

Regina Polonia Szprotawa miesięcznik 28.07.2014
Rodzina Boża Niewodna miesięcznik 28.07.2014
Rodzina Osowska Gdańsk miesięcznik 28.07.2014
Roztropność Szprotawa miesięcznik 28.07.2014
Salve Regina Rozdrażew miesięcznik 28.07.2014
Salve Regina Warszawa miesięcznik 28.07.2014
Serce Rybnik miesięcznik 28.07.2014
Serce Domecko miesięcznik 28.07.2014
Serce Ewangelii Rybnik miesięcznik 28.07.2014
Skałka Gdańsk miesięcznik 28.07.2014
Słowo
Świętomarcińskie Poznań miesięcznik 28.07.2014

Słowo Życia Dankowice miesięcznik 28.07.2014
Spektrum Rydułtowy miesięcznik 28.07.2014
Spes Jastrzębie Zdrój miesięcznik 28.07.2014
St. Paulus Ruda Śląska miesięcznik 28.07.2014
Strumień Życia Białystok miesięcznik 28.07.2014
Studnia Jakubowa Szczecin miesięcznik 28.07.2014
Szklane Domy Kraków miesięcznik 28.07.2014
Szpitolek Cieszyn miesięcznik 28.07.2014
Ścieżki Wiary Wrocław miesięcznik 28.07.2014
Siad Kraków miesięcznik 28.07.2014
Ślady na Wrzosach Toruń miesięcznik 28.07.2014
Św. Jakub Cisiec miesięcznik 29.07.2014
Św. Wojciech Poznań miesięcznik 28.07.2014
Świadomi Chrystusa Police miesięcznik 28.07.2014
Światło Brzostek miesięcznik 28.07.2014
Święty Józef Wąsosz miesięcznik 28.07.2014
Święty Wawrzyniec Luzino miesięcznik 28.07.2014
Teodory Boże Dary Teodory miesięcznik 28.07.2014
Trinitas Katowice miesięcznik 28.07.2014
Tydzień w Parafii Bielsko-Biała miesięcznik 28.07.2014
U Boromeusza Poznań miesięcznik 28.07.2014
U Bożego Serca Kraków miesięcznik 28.07.2014
U Jana Kantego Poznań miesięcznik 28.07.2014
U Oblatów Lubliniec miesięcznik 28.07.2014
U Świętego Józefa Wrocław miesięcznik 28.07.2014
U Świętego Kazimierza Wrocław miesięcznik 28.07.2014
U Świętej Katarzyny Nowy Targ miesięcznik 28.07.2014
U świętej Tereski Warszawa miesięcznik 28.07.2014
U Wszechpośredniczki Wodzisław Śląski miesięcznik 28.07.2014
U Źródła Ślemień miesięcznik 28.07.2014
W Blasku 
Przemienienia Brzostek miesięcznik 28.07.2014

W cieniu Krzyża Skórzec miesięcznik 28.07.2014
W Drodze Bartoszyce miesięcznik 28.07.2014



W Jerzym Wierzymy Dzierżoniów miesięcznik 28.07.2014
W moim kościele Bielsko-Biała miesięcznik 28.07.2014
W Rodzinie Józefa Kielce miesięcznik 28.07.2014
Wawrzyniec Rogóźno miesięcznik 28.07.2014
Wiadomości Parafialne Pszczyna miesięcznik 28.07.2014
Wiadomości
Powsińskie Warszawa miesięcznik 28.07.2014

Wiara, Nadzieja, 
Miłość Kozy miesięcznik 28.07.2014

Wieczernik Suwałki miesięcznik 28.07.2014
Wieści Parafialne Wielowieś Sieroty miesięcznik 28.07.2014
Wieści Parafialne Przygodzice miesięcznik 28.07.2014
Wniebowzięta Brzostek miesięcznik 28.07.2014

Wokół Odkupiciela Wspólnota
Krzesińska miesięcznik 28.07.2014

Wspólnota Ropczyce miesięcznik 28.07.2014
Wspólnota Żary miesięcznik 28.07.2014
Wzgórza w blasku 
miłosierdzia Kraków miesięcznik 28.07.2014

Z Głębi Serca Bielsko-Biała miesięcznik 28.07.2014
Z Grodu Kingi Stary Sącz miesięcznik 28.07.2014
Z Lutczy Lutcza miesięcznik 28.07.2014
Z Ostrowskiej 
Konkatedry

Ostrów
Wielkopolski miesięcznik 28.07.2014

Z Piekarskich Wież Piekary Śląskie miesięcznik 28.07.2014
Z Życia Parafii Kraków miesięcznik 28.07.2014
Zasiew Pabianice miesięcznik 28.07.2014
Znak Krzyża Ruda Śląska miesięcznik 28.07.2014
Znak Zwycięstwa Tczew miesięcznik 28.07.2014
Zwiastun Lublin miesięcznik 28.07.2014
Zwiastun Świdwin miesięcznik 28.07.2014
Zwiastun z Gór Kluszkowice miesięcznik 28.07.2014
Angelus Bronowicki Lublin dwumiesięcznik 28.07.2014
Biuletyn Parafialny Częstochowa dwumiesięcznik 28.07.2014
Bóg jest Miłością Szczecin dwumiesięcznik 28.07.2014
Dominik Szczecin dwumiesięcznik 28.07.2014
Jedność Bytom dwumiesięcznik 28.07.2014
Jest Zakątek Warszawa dwumiesięcznik 28.07.2014
Królowa Pokoju Wrocław dwumiesięcznik 28.07.2014
Krzeszowska Pani Krzeszów dwumiesięcznik 28.07.2014
Magazyn Parafialny Komorów dwumiesięcznik 28.07.2014
Nasza Przyjaźń Kraków dwumiesięcznik 28.07.2014
Nasza Wspólnota Kraków dwumiesięcznik 28.07.2014
Pasterz Lublin dwumiesięcznik 28.07.2014
Pastuszek Lublin dwumiesięcznik 28.07.2014
Płomień Kraków dwumiesięcznik 28.07.2014
Posłaniec św. Jacka Gliwice dwumiesięcznik 28.07.2014
Poszukiwania Nowogard dwumiesięcznik 28.07.2014
Powinność Chełm dwumiesięcznik 28.07.2014
Przystanek Józefowiec Katowice dwumiesięcznik 28.07.2014
Sanktuarium św. 
Andrzeja Boboli Warszawa dwumiesięcznik 28.07.2014

Św. Jan Legnica dwumiesięcznik 28.07.2014



Światło z la Salette Trzcianka dwumiesięcznik 28.07.2014
U Oblatów Katowice dwumiesięcznik 28.07.2014
Wierzę Węgrów dwumiesięcznik 28.07.2014
Żyć Wiarą Wrocław dwumiesięcznik 28.07.2014
Ad Fontes Zielona Góra kwartalnik 28.07.2014
Apostoł Opole kwartalnik 28.07.2014
Bełchatowski Czas 
Serca Bełchatów kwartalnik 28.07.2014

Chrystus Królem Jarosław kwartalnik 28.07.2014
Co słychać w 
Nawojowej Nawojowa kwartalnik 28.07.2014

Gazeta Milenijna Momoty Górne kwartalnik 28.07.2014
Gazetka Parafialna Kielce kwartalnik 28.07.2014
Gazetka Parafii 
T opczewo Topczewo kwartalnik 28.07.2014

Głos Brata Gdańsk kwartalnik 28.07.2014
Głos Ostrej Bramy Kraków kwartalnik 28.07.2014
Głos Serca Legnica kwartalnik 28.07.2014
Orantka Barcicka Barcice kwartalnik 28.07.2014
Owczarnia Szaflary kwartalnik 28.07.2014

Pielgrzym Kalwaryjski Kalwaria
Zebrzydowska kwartalnik 28.07.2014

Przemienienie Tarnowskie Góry kwartalnik 28.07.2014
Róża w Rodzinie Janów Lubelski kwartalnik 28.07.2014
Sygnaturka Porąbka kwartalnik 28.07.2014 29.07.2014
U Panny Marii Jarosław kwartalnik 28.07.2014
W Znaku Krzyża Stary Sącz kwartalnik 28.07.2014
Wspólnota Dąbrowa Górnicza kwartalnik 28.07.2014
Zacheusz Gdynia kwartalnik 28.07.2014
Zwiastun Włocławek kwartalnik 28.07.2014
Parafianin Babice rocznik 28.07.2014
Augustinus Świętochłowice nieregularny 28.07.2014
Biuletyn Parafialny Krynica Zdrój nieregularny 28.07.2014
Bliżej Siebie Bielsko-Biała nieregularny 28.07.2014
Dzwon Kościelny Kołaczyce nieregularny 28.07.2014
Ewangelia Krzyża Lubliniec nieregularny 28.07.2014
Gazetka Parafialna Tarnowskie Góry nieregularny 28.07.2014
Kromka Chleba Kościan nieregularny 28.07.2014
Krzyż Kobylański Kobylanka nieregularny 28.07.2014
Nasze Przemienienie Łódź nieregularny 28.07.2014
Paraklet Tychy nieregularny 28.07.2014
Porcjunkula Tychy nieregularny 28.07.2014
Salvator Łódź nieregularny 28.07.2014
Spod Znaku Maryi Dąbrowa Górnicza nieregularny 28.07.2014
Świetlik Darłowo nieregularny 28.07.2014
Wiadomości Parafialne Świętochłowice nieregularny 28.07.2014
Być dobrym jak chleb Jastrzębie Zdrój brak danych 28.07.2014
Głos św. Antoniego Przylep brak danych 28.07.2014
Głos św. Kamila Zabrze brak danych 28.07.2014
Mater Dolorosa Jawiszowice brak danych 28.07.2014
Nasza Parafia Włocławek brak danych 28.07.2014
U Częstochowskiej na 
Osiedlu Knurów brak danych 28.07.2014



Nazwa Cel wynik Osoba
„Gość
Niedzielny”

Uzupełnienie danych kolportażowych z 
regionów

Odmowa w wiadomości 
e-mail z 26.06.2014 r.

Ewa
Winiarska

„Super Express” Uzyskanie materiałów do miesięcznej 
analizy zawartości za 2013 r.

Brak odzewu po 
rozmowie telefonicznej z 
05.05.2014 г.

Brak danych

„Zdrój” Nie jest katolickie 26.01.2014 Adam

Tabela 36. Wykaz podstawowych źródeł analizy poszczególnych rozgłośni.

Nazwa Ankieta Dane KRRiT
Anioł Beskidów -  Beskidzkie Radio Katolickie X
Diecezjalne Radio NADZIEJA X
Emaus -  Katolickie Radio Poznań X X
Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos” X
Katolickie Radio Ciechanów X
Katolickie Radio FIAT X
Katolickie Radio Płock X X
Katolickie Radio Podlasie X X
Katolickie Radio Rodzina X
Katolickie Radio Zamość X X
Radio AIN KARIM X
Radio eM Sp. z o.o. X X
Radio eR X
Radio FARA -  Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej X X
Radio i X
Radio Jasna Góra X
Radio Katolickie Zbrosza Duża X
Radio Maryja X
Radio Niepokalanów X X
Radio PLUS Bydgoszcz X
Radio PLUS Gdańsk X X
Radio PLUS Głogów X
Radio PLUS Gniezno X
Radio PLUS Gorzów X
Radio PLUS Gryfice X
Radio PLUS Kielce X
Radio PLUS Koszalin X
Radio PLUS Kraków X
Radio PLUS Legnica X
Radio PLUS Lipiany X
Radio PLUS Łódź X
Radio PLUS Olsztyn X
Radio PLUS Opole X



Radio PLUS Podhale X
Radio PLUS Radom X X
Radio PLUS Szczecin X
Radio PLUS Śląsk X X
Radio PLUS Warszawa X
Radio PLUS Zielona Góra X
Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej X
Radio VICTORIA Rozgłośnia Diecezji Łowickiej X X
Radio Warszawa X
RDN Małopolska X X
RDN Nowy Sącz X X
VIA -  Katolickie Radio Rzeszów X



1. Ze względu na nadawcę:

a. diecezje:

Anioł Beskidów -  Beskidzkie Radio Katolickie, Diecezjalne Radio NADZIEJA, Emaus

-  Katolickie Radio Poznań, Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos”, 

Katolickie Radio Ciechanów, Katolickie Radio FIAT, Katolickie Radio Płock, 

Katolickie Radio Podlasie, Katolickie Radio Rodzina, Katolickie Radio Zamość, Radio 

eM, Radio eR, Radio FARA -  Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, Radio i, Radio 

PLUS Gdańsk, Radio PLUS Głogów, Radio PLUS Gniezno, Radio PLUS Gorzów, 

Radio PLUS Gryfice, Radio PLUS Kielce, Radio PLUS Koszalin, Radio PLUS 

Kraków, Radio PLUS Legnica, Radio PLUS Lipiany, Radio PLUS Łódź, Radio PLUS 

Olsztyn, Radio PLUS Opole, Radio PLUS Podhale, Radio PLUS Radom, Radio PLUS 

Szczecin, Radio PLUS Śląsk, Radio PLUS Warszawa, Radio PLUS Zielona Góra, 

Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, Radio VICTORIA, Radio Warszawa, RDN 

Małopolska, RDN Nowy Sącz, VIA -  Katolickie Radio Rzeszów;

b. zakony i zgromadzenia zakonne:

Radio Jasna Góra, Radio Maryja, Radio Niepokalanów, Radio PLUS Bydgoszcz;

c. parafie:

Radio AIN KARIM, Radio Katolickie Zbrosza Duża.

2. Ze względu na formę prawną:

a. kościelna osoba prawna:

Anioł Beskidów -  Beskidzkie Radio Katolickie, Diecezjalne Radio NADZIEJA, Emaus

-  Katolickie Radio Poznań, Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos”, 

Katolickie Radio Ciechanów, Katolickie Radio FIAT, Katolickie Radio Płock, 

Katolickie Radio Podlasie, Katolickie Radio Rodzina, Katolickie Radio Zamość, Radio 

AIN KARIM, Radio eM, Radio eR, Radio FARA -  Rozgłośnia Archidiecezji 

Przemyskiej, Radio i, Radio Jasna Góra, Radio Katolickie Zbrosza Duża, Radio 

Maryja, Radio Niepokalanów, Radio PLUS Bydgoszcz, Radio PLUS Gdańsk, Radio 

PLUS Głogów, Radio PLUS Gniezno, Radio PLUS Gorzów, Radio PLUS Gryfice, 

Radio PLUS Kielce, Radio PLUS Koszalin, Radio PLUS Kraków, Radio PLUS 

Legnica, Radio PLUS Lipiany, Radio PLUS Łódź, Radio PLUS Olsztyn, Radio PLUS 

Opole, Radio PLUS Podhale, Radio PLUS Radom, Radio PLUS Szczecin, Radio PLUS 

Śląsk, Radio PLUS Warszawa, Radio PLUS Zielona Góra, Radio Rodzina Diecezji 

Kaliskiej, Radio VICTORIA, Radio Warszawa, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, 

VIA -  Katolickie Radio Rzeszów;

b. spółka (sp. z o.o.):

Radio eM.

3. Ze względu na zasięg geograficzny:



a. parafialna:

AIN KARIM, Radio Katolickie Zbrosza Duża;

b. diecezjalna:

Diecezjalne Radio NADZIEJA, Emaus -  Katolickie Radio Poznań, Katolicka 

Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos”, Katolickie Radio FIAT, Katolickie 

Radio Płock, Katolickie Radio Podlasie, Katolickie Radio Zamość, Radio Anioł 

Beskidów, Radio eR, Radio FARA -  Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, Radio i. 

Radio PLUS Bydgoszcz, Radio PLUS Głogów, Radio PLUS Gniezno, Radio PLUS 

Gorzów, Radio PLUS Gryfice, Radio PLUS Kielce, Radio PLUS Koszalin, Radio 

PLUS Lipiany, Radio PLUS Olsztyn, Radio PLUS Podhale, Radio PLUS Radom, 

Radio PLUS Szczecin, Radio PLUS Zielona Góra, Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, 

Radio VICTORIA, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz;

c. ponaddiecezjalna:

Katolickie Radio Ciechanów, Katolickie Radio Rodzina, Radio eM Sp. z o.o., Radio 

Jasna Góra, Radio Niepokalanów, Radio PLUS Gdańsk, Radio PLUS Kraków, Radio 

PLUS Legnica, Radio PLUS Opole, Radio PLUS Śląsk, Radio PLUS Warszawa, Radio 

Warszawa, VIA -  Katolickie Radio Rzeszów;

d. ogólnokrajowa:

Radio Maryja.

4. Ze względu na status:

a. komercyjne:

Diecezjalne Radio NADZIEJA, Emaus -  Katolickie Radio Poznań, Katolicka 

Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos", Katolickie Radio Ciechanów, 

Katolickie Radio Płock, Katolickie Radio Podlasie, Katolickie Radio Zamość, Radio 

eM Sp. z o.o., Radio eR, Radio i. Radio Niepokalanów, Radio PLUS Bydgoszcz, Radio 

PLUS Gdańsk, Radio PLUS Głogów, Radio PLUS Gniezno, Radio PLUS Gorzów, 

Radio PLUS Gryfice, Radio PLUS Kielce, Radio PLUS Koszalin, Radio PLUS 

Kraków, Radio PLUS Legnica, Radio PLUS Lipiany, Radio PLUS Łódź, Radio PLUS 

Olsztyn, Radio PLUS Opole, Radio PLUS Podhale, Radio PLUS Radom, Radio PLUS 

Szczecin, Radio PLUS Śląsk, Radio PLUS Warszawa, Radio PLUS Zielona Góra, 

Radio VICTORIA Między Łodzią a Warszawą -  Rozgłośnia Diecezji Łowickiej, Radio 

Warszawa, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, VIA -  Katolickie Radio Rzeszów;

b. społeczne:

Anioł Beskidów -  Beskidzkie Radio Katolickie, Katolickie Radio FIAT, Katolickie 

Radio Rodzina, Radio AIN KARIM, Radio FARA -  Rozgłośnia Archidiecezji 

Przemyskiej, Radio Jasna Góra, Radio Katolickie Zbrosza Duża, Radio Maryja, Radio 

Rodzina Diecezji Kaliskiej.



ZASIĘG AIN KAR1M RADIA Skomielna Czarna727:

Archidiecezja Krakowska:
Tokarnia

ZASIĘG ANIOŁA BESKIDÓW -  BESKIDZKIEGO RADIA KATOLICKIEGO72":

Diecezja Bielsko-Żywiecka:
Andrychów, Bestwina, Bielsko-Biała, Brenna, Brzeszcze, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, 
Czernichów, Gilowice, Jasienica, Jaworze, Jeleśnia, Kęty, Kozy, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, 
Milówka, Osiek, Polanka Wielka, Porąbka, Radziechowy-Wieprz, Szczyrk, Świnna, Węgierska Górka, 
Wieprz, Wilamowice, Wilkowice, Wisła, Żywiec.

Archidiecezja Katowicka:
Miedźna, Pszczyna.

Archidiecezja Krakowska:
Przeciszów, Ślemień, Wadowice, Zator.

ZASIĘG DIECEZJALNEGO RADIA NADZIEJA729:

Diecezja Łomżyńska:
Czerwin, Grabowo, Jedwabne, Kadzidło, Kolno, Kołaki Kościelne, Lelis, Łomża, Łyse, Mały Płock, 
Miastkowo, Myszyniec, Nowogród, Olszewo-Borki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Piątnica, Przytuły, 
Rutki, Rzekuń, Stary Lubotyń, Stawiski, Szumowo, Śniadowo, Troszyn, Turośl, Wizna, Zambrów, 
Zbójna.

Diecezja Ełcka:

ZASIĘG EMAUS KATOLICKIEGO RADIA POZNAŃ730:

Archidiecezja Poznańska:
Brodnica, Czempiń, Czerwonak, Dolsk, Dopiewo, Gostyń, Komorniki, Kościan, Kómik, Krzywiń, Książ, 
Kuślin, Kwilcz, Wielkopolski, Leszno, Lipno, Luboń, Lwówek, Miedzichowo, Międzychód, Mosina, 
Nowy Tomyśl, Oborniki, Osieczna, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Rydzyna, Stęszew, Suchy Las, 
Swarzędz, Śrem, Święciechowa, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl.

Archidiecezja Gnieźnieńska:
Murowana Goślina.

Archidiecezja Wrocławska:
Góra.

726 Zestawienie prezentuje Gminy objęte w całości lub części zasięgiem poszczególnych radiostacji 
katolickich. Z uwagi na fakt, iż zestawienia zasięgów KRRiT prezentowane są według gmin, autor 
przyjął podział gminny w obszarze danych diecezji. W zestawieniu brakuje zasięgów Radia Maryja co 
wynika z braku dostępu do danych.
727 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 199/K/2013-R, 26.03.2013.
728 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 005/K/2008-R, 09.07.2008.
724 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 004/K/2008-R, 09.07.2008.
730 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 129/K/2011-R, 03.11.2011; taż, Decyzja Nr 
DR-104/2013-1/129/K, 13.03.2013.



Diecezja Pelplińska:
Bobowo, Chmielno, Chojnice, Człuchów, Gniew, Kartuzy, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Lubichowo, 
Morzeszczyn, Nowa Karczma, Pelplin, Sierakowice, Skórcz, Smętowo Graniczne, Somonino, Starogard 
Gdański, Stężyca, Subkowy, Sulęczyno, Sztum, Tczew.

Archidiecezja Gdańska:
Przywidz.

Diecezja Elbląska:
Kwidzyn, Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Ryjewo.

ZASIĘG KATOLICKIEGO RADIA CIECHANÓW732:

Diecezja Płocka:
Ciechanów, Czernice Borowe, Glinojeck, Gołymin Ośrodek, Grudusk, Gzy, Karniewo, Krasne, Nowe 
Miasto, Ojrzeń, Opinogóra Góma, Regimin, Sochocin, Sońsk, Strzegowo, Stupsk, Szydłowo, Świercze.

ZASIĘG KATOLICKIEGO RADIA FIAT:

Archidiecezja Częstochowska:
Blachownia, Boronów, Częstochowa, Dąbrowa Zielona, Gidle, Janów, Kamienica Polska, Kłobuck, 
Kłomnice, Konopiska, Koziegłowy, Kruszyna, Ładzice, Miedźno, Mstów, Mykanów, Myszków, 
Niegowa, Nowa Brzeźnica, Olsztyn, Pajęczno, Panki, Poczesna, Popów, Poraj, Przyrów, Przystajń, 
Rędziny, Starcza, Wręczyca Wielka, Żarki, Żytno.

Diecezja Gliwicka:
Herby, Kochanowice, Koszęcin, Woźniki.

Diecezja Kaliska:
Opatów.

Diecezja Radomska:
Radomsko.

Diecezja Opolska:
Ciasna.

ZASIĘG KATOLICKIEGO RADIA PŁOCK733 

Diecezja Płocka:
Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Dobrzyń Nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gostynin, Gozdowo, 
Łąck, Mochowo, Nowy Duninów, Płock, Radzanowo, Rościszewo, Sierpc, Słupno, Stara Biała, 
Staroźreby, Szczawin Kościelny, Tłuchowo, Zawidz.

Diecezja Łowicka:
Pacyna, Sanniki, Słubice.

Diecezja Włocławska:
Baruchowo, Włocławek.

731 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 087/K/2011 -R, 16.06.2011.
732 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 120/K/2011-R, 22.09.2011.
733 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 121/K/2011-R, 22.09.2011.



Diecezja Siedlecka:
Adamów, Biała Podlaska, Borki, Borowie, Dębowa Kłoda, Domanice, Drelów, Garwolin, Grębków, 
Górzno, Huszlew, Jabłoń, Janów Podlaski, Kąkolewnica Wschodnia, Kock, Kodeń, Komarówka 
Podlaska, Konstantynów, Kotuń, Krzywda, Leśna Podlaska, Łaskarzew, Łomazy, Łosice, Łuków, 
Międzyrzec Podlaski, Miastków Kościelny, Milanów, Mokobody, Mordy, Olszanka, Paprotnia, Parczew, 
Piszczac, Podedwórze, Przesmyki, Radzyń Podlaski, Rokitno, Rossosz, Serokomla, Siedlce, Siemień, 
Skórzec, Sobolew, Sosnówka, Stanin, Stara Kornica, Stoczek Łukowski, Suchożebry, Terespol, 
Trzebieszów, Tuczna, Ulan-Majorat, Wierzbno, Wisznice, Wiśniew, Wodynie, Wohyń, Wojcieszków, 
Wola Mysłowska, Zalesie, Zbuczyn, Żelechów.

Archidiecezja Lubelska:
Czemierniki, Czeremcha.

Diecezja Drohiczynska:
Bielany, Boćki, Brańsk, Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Jabłonna Lacka, Kleszczele, Korczew, 
Kosów Lacki, Liw, Miedzna, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Ostrówek, Perlejewo, Platerów, Repki, 
Sabnie, Sarnaki, Siemiatycze, Sokołów Podlaski, Sterdyń, Węgrów.

Diecezja Łomżyńska:
Ciechanowiec.

Diecezja Warszawsko-Praska:
Kałuszyn, Mrozy.

ZASIĘG KATOLICKIEGO RADIA RODZINA735:

Archidiecezja Wrocławska:
Borów, Brzeg, Brzeg Dolny, Czernica, Długołęka, Domaniów, Domaszowice, Kąty Wrocławskie, 
Kobierzyce, Kondratowice, Lubsza Mietków, Miękinia, Namysłów, Oborniki Śląskie, Przeworno, 
Skarbimierz, Strzelin, Święta Katarzyna, Wiązów, Wisznia Mała, Wołów, Wrocław, Żórawina.

Diecezja Kaliska:
Cieszków, Jutrosin, Milicz Olszanka.

Diecezja Legnicka:
Wilków.

Diecezja Świdnicka:
Bardo, Bystrzyca Kłodzka, Dzierżoniów, Jaworzyna Śląska, Kłodzko, Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój, 
Lewin Kłodzki, Marcinowice, Międzylesie, Nowa Ruda, Radków, Polanica Zdrój, Stoszowice, Stronie 
Śląskie, Strzegom, Szczytna, Świdnica, Świebodzice, Złoty Stok, Żarów.

ZASIĘG KATOLICKIEGO RADIA ZAMOŚĆ736:

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska:
Adamów, Aleksandrów, Bełżec, Frampol, Goraj, Grabowiec, Horyniec-Zdrój, Izbica, Jarczów, Józefów, 
Komarów-Osada, Krasnobród, Kraśniczyn, Krynice, Lubycza Królewska, Łabunie, Łaszczów, Łukowa, 
Miączyn, Narol, Nielisz, Rachanie, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Susiec, 
Szczebrzeszyn, Tarnawatka, Tereszpol, Tomaszów Lubelski, Trzeszczany, Tyszowce, Uchanie, 
Werbkowice, Zamość, Zwierzyniec.

73-1 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 102/K/2011-R, 08.07.2011.
735 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 077/КУ2011-R, 26.04.2011.
736 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr Nr 083/K/2011-R, 30.05.2011.



Archidiecezja Lubelska:
Gorzków, Krasnystaw, Leśniowice, Siennica Różana, Turobin, Wojsławice, Żółkiewka.

Diecezja Sandomierska:
Rudnik.

ZASIĘG RADIA eM737:

Archidiecezja Katowicka:
Bieruń, Bojszowy, Chełm Śląski, Chorzów, Czerwionka-Leszczyny, Goczałkowice-Zdrój, Godów, 
Gorzyce, Imielin, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Knurów, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, 
Marklowice, Miedźna, Mikołów, Mszana, Mysłowice, Ornontowice, Orzesze, Ożarowice, Pawłowice, 
Piekary Śląskie, Pszczyna, Radlin, Radzionków, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Suszec, 
Świerklany, Świętochłowice, Tychy, Wodzisław Śląski, Wyry, Żory.

Archidiecezja Częstochowska:
Boronów, Janów, Jerzmanowice-Przeginia, Kamienica Polska, Konopiska, Koziegłowy, Myszków, 
Niegowa, Ogrodzieniec, Olsztyn, Poczesna, Poraj, Poręba, Starcza, Włodowice, Wręczyca Wielka, 
Zawiercie, Żarki,

Archidiecezja Krakowska:
Alwernia, Babice, Chełmek, Chrzanów, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, Krzeszowice, Libiąż, Liszki, 
Mucharz, Przeciszów, Skawina, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Trzebinia, Wadowice, Zator, Zabierzów,

Diecezja Bielsko-Żywiecka:
Andrychów, Bestwina, Bielsko-Biała, Brzeszcze, Brzeźnica, Chybie, Czechowice-Dziedzice, 
Czernichów, Dębowiec, Gierałtowice, Haźlach, Jasienica, Kozy, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, 
Porąbka, Skoczów, Strumień, Wieprz, Wilamowice, Zebrzydowice.

Diecezja Gliwicka:
Bobrowniki, Bytom, Gliwice, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Kuźnia 
Raciborska, Lubliniec, Miasteczko Śląskie, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, 
Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Woźniki, Zabrze, Zbrosławice,

Diecezja Kielecka:
Kroczyce,

Diecezja Opolska:
Bierawa, Kędzierzyn-Koźle, Kęty, Zawadzkie,

Diecezja Sosnowiecka:
Będzin, Bolesław, Bukowno, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Klucze, Łazy, Mierzęcice, Olkusz, Pilica, 
Psary, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sułoszowa, Trzyciąż, Wielka Wieś, Wojkowice, Wolbrom. 
ZASIĘG RADIA eR738:

Archidiecezja Lubelska:
Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Chodel, Cyców, Dzierzkowice, Fajsławice, Garbów, Głusk, Gorzków, 
Izbica, Jabłonna, Jastków, Kamionka, Karczmiska, Kazimierz Dolny, Konopnica, Końskowola, 
Krasnystaw, Kraśnik, Krzczonów, Lubartów, Lublin, Ludwin, Łęczna, Łopiennik Górny, Mełgiew, 
Milejów, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Opole Lubelskie, Ostrów Lubelski, Piaski, Poniatowa, 
Puchaczów, Puławy, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Rudnik, Rybczewice, Serniki, Siedliszcze, Siennica 
Różana, Spiczyn, Strzyżewice, Szastarka, Świdnik, Trawniki, Turobin, Urzędów, Wąwolnica, Wierzbica, 
Wilkołaz, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew, Zakrzówek, Żółkiewka, Żyrzyn.

Diecezja Radomska:
Gniewoszów, Janowiec.

737 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 073/K/2011-R, 26.04.2011.
738 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 074/K/2011-R, 26.04.2011.



Diecezja Sandomierska:
Batorz, Chrzanów, Godziszów, Modliborzyce, Trzydnik Duży.

Diecezja Siedlecka:
Uścimów.

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska:
Nielisz, Radecznica, Sułów.

ZASIĘG RADIA FARA -  ROZGŁOŚNI ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ73’:

Archidiecezja Przemyska:
Besko, Bircza, Błażowa, Brzozów, Chłopice, Chorkówka, Domaradz, Dubiecko, Dukla, Dydnia, Dynów, 
Fredropol, Gać, Grodzisko Dolne, Haczów, Iwonicz-Zdrój, Jarosław, Jasienica, Jawornik Polski, 
Kańczuga, Krasiczyn, Krzywcza, Laszki, Łańcut, Markowa, Medyka, Nozdrzec, Rosielna, Jedlicze, 
Korczyna, Krosno, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Nozdrzec, Orły, Pawłosiów, Pruchnik, 
Przemyśl, Przeworsk, Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Rymanów, Sanok, Sieniawa, Stubno, Tryńcza, 
Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Wiązownica, Wielkie Oczy, Wiśniowa, Zarszyn, Zarzecze, Żurawica.

Diecezja Rzeszowska:
Białobrzegi, Czudec, Frysztak, Jasło, Kołaczyce, Lubenia, Niebylec, Tarnowiec, Wojaszówka.

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska:
Oleszyce, Strzyżów.

ZASIĘG RADIA i748:

Archidiecezja Białostocka:
Białystok, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Goniądz, Jaświły, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Krypno, 
Mońki, Trzcianne, Wasilków.

ZASIĘG RADIA JASNA GÓRA741:

Archidiecezja Częstochowska:
Biała, Blachownia, Boronów, Częstochowa, Dąbrowa Zielona, Dobryszyce, Działoszyn, Gidle, 
Gomunice, Janów, Jemielnica, Kamienica Polska, Kamieńsk, Kiełczygłów, Kleszczów, Kłobuck, 
Kłomnice, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Konopiska, Koziegłowy, Kruszyna, Krzepice, Lgota Wielka, Lipie, 
Ładzice, Miedźno, Mokrsko, Mstów, Mykanów, Myszków, Nowa Brzeźnica, Olsztyn, Opatów, Osjaków, 
Pajęczno, Panki, Pątnów, Poczesna, Popów, Poraj, Praszka, Przyrów, Przystajń, Rędziny, Rudniki, 
Rząśnia, Siemkowice, Skomlin, Starcza, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, Tworóg, Wieluń, Wierzchlas, 
Wręczyca Wielka, Żarki.
Archidiecezja Katowicka:
Piekary Śląskie, Radzionków.

Archidiecezja Łódzka:
Szczerców.

Diecezja Gliwicka:
Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Lubliniec, Miasteczko Śląskie, Pawonków, 
Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Toszek, Wielowieś, Woźniki, Zbrosławice.

Diecezja Kaliska:
Byczyna, Łubnice.

739 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 075/K/2011-R, 26.04.2011; Taż, Decyzja Nr 
DR-515/2013-2/ 075/K, 22.10.2013.
740 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 071/K/2011-R, 26.04.2011.
741 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 015/K/2008-R, 14.11.2008.



Diecezja Opolska:
Ciasna, Dobrodzień, Gorzów Śląski, Kluczbork, Kolonowskie, Lasowice Wielkie, Olesno, Ozimek, 
Radłów, Strzelce Opolskie, Turawa, Zawadzkie, Zębowice.

Diecezja Radomska:
Radomsko.

Diecezja Sosnowiecka:
Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Siewierz.

ZASIĘG RADIA KATOLICKIEGO ZBROSZA DUŻA742:

Archidiecezja Warszawska:
Belsk Duży, Goszczyn, Jasieniec, Promna, Warka.

ZASIĘG RADIA NIEPOKALANÓW743:

Archidiecezja Warszawska:
brak przyznanych zasięgów

Archidiecezja Łódzka:
Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Będków, Brojce, Brzeziny, Buczek, Dalików, Dłutów, Dmosin, 
Dobroń, Drużbice, Jeżów, Koluszki, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Moszczenica, Lutomiersk, Łask, 
Łódź, Nowosolna, Ozorków, Pabianice, Parzęczew, Poddębice, Rogów, Rokiciny, Rzgów, Sędziejowice, 
Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Tuszyn, Ujazd, Wodzierady, Wolbórz, Zelów, Zgierz.

Diecezja Łowicka:
Bolimów, Budziszewice, Głowno, Godzianów, Grabica, Lubochnia, Łowicz, Łyszkowice, Maków, 
Nieborów, Nowa Sucha, Nowy Kawęczyn, Puszcza Mariańska, Skierniewice, Wiskitki, Żelechlinek, 
Żyrardów.

Diecezja Włocławska:
Szadek, Zadzim, Zduńska Wola.

ZASIĘG RADIA PLUS BYDGOSZCZ744:

Diecezja Bydgoska:
Białe Błota, Bydgoszcz, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski,

Archidiecezja Gnieźnieńska:
Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo, Strzelno, Złotniki 
Kujawskie.

Diecezja Toruńska:
Dąbrowa Chełmińska, Zławieś Wielka.

Diecezja Pelplińska:
Koronowo.

ZASIĘG RADIA PLUS GDAŃSK745:

Archidiecezja Gdańska:
Cedry Wielkie, Gdańsk, Gdynia, Hel, Jastarnia, Kaliska, Kolbudy, Kosakowo, Kościerzyna, Krokowa, 
Krynica Morska, Luzino, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Puck, Reda, Rumia, Sopot, Suchy Dąb, 
Szemud, Trąbki Wielkie, Wejherowo, Władysławowo, Żukowo.

742 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 104/K/2011-R, 08.07.2011.
743 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 483/2011-R, 08.08.2011.
744 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 101/K/2011-R, 07.07.2011.
745 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 122/K/2011-R, 12.10.2011.



Archidiecezja Warmińska:
Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia.

Diecezja Elbląska:
Dzierzgoń, Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Lichnowy, Malbork, Markusy, Milejewo, Miłoradz, 
Młynary, Nowa Wieś Lęborska, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Pasłęk, Rychliki, Stare 
Pole, Stary Targ, Stegna, Sztum, Sztutowo, Tolkmicko, Wilczęta.

Diecezja Pelplińska:
Bobowo, Borzytuchom, Brusy, Bytów, Cewice, Chmielno, Choczewo, Czarna Dąbrówka, Czersk, 
Dziemiany, Gniew, Gniewino, Karsin, Kartuzy, Lębork, Linia, Liniewo, Lipusz, Lubichowo, Łęczyce, 
Morzeszczyn, Nowa Karczma, Parchowo, Pelplin, Potęgowo, Przodkowo, Sierakowice, Skarszewy, 
Skórcz, Smętowo Graniczne, Somonino, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Stężyca, Studzienice, 
Subkowy, Sulęczyno, Tczew, Zblewo.

ZASIĘG RADIA PLUS GŁOGÓW746:

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska:
Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jerzmanowa, Radwanice, Żukowice.

Diecezja Legnicka:
Polkowice.

ZASIĘG RADIA PLUS GNIEZNO7“7:

Archidiecezja Gnieźnieńska:
Czerniejewo, Damasławek, Dąbrowa, Gąsawa, Gniezno, Janowiec Wielkopolski, Kiszkowo, Kleczew, 
Kłęcko, Kołaczkowo, Łubowo, Mieleszyn, Mieścisko, Miłosław, Mogilno, Murowana Goślina, Nekla, 
Niechanowo, Orchowo, Ostrowite, Pobiedziska, Powidz, Rogowo, Skoki, Słupca, Strzałkowo, Strzelno, 
Trzemeszno, Wągrowiec, Wilczyn, Witkowo, Września, Żnin.

Archidiecezja Poznańska:
Dominowo, Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz, Środa Wielkopolska.

ZASIĘG RADIA PLUS GORZÓW748:

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska:
Bledzew, Bogdaniec, Deszczno, Gorzów Wielkopolski, Kłodawa, Krzeszyce, Lubiszyn, Lubniewice, 
Santok, Skwierzyna, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Witnica, Zwierzyn.

Archidiecezja Szczecińsko-Kalmieńska:
Barlinek, Nowogródek Pomorski.
ZASIĘG RADIA PLUS GRYFICE74’:

Archidiecezja Szczecińsko-Kalmieńska:
Brojce, Dziwnów, Golczewo, Gryfice, Kamień Pomorski, Kamice, Nowogard, Płoty, Resko, Rewal, 
Świerzno, Trzebiatów.

ZASIĘG RADIA PLUS KIELCE750:

Diecezja Kielecka:
Chęciny, Daleszyce, Gómo, Kielce, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Piekoszów, Sitkówka- 
Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk.

746 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 106/K/2011-R, 27.07.2011.
747 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 072/K/2011-R, 26.04.2011.
748 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 088/K/2011-R, 16.06.2011.
749 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 132/K/2011-R, 18.11.2011.
750 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 163/K/2012-R, 03.02.2012.



Diecezj a Koszalińsko-Kołobrzeska:
Będzino, Besiekierz, Darłowo, Kępice, Kobylnica, Kołobrzeg, Koszalin, Malechowo, Manowo, Mielno, 
Piła, Postomino, Sianów, Sławno, Słupsk, Szczecinek, Szydłowo, Świeszyno Trzcianka, Trzebielino, 
Ustka.

Archidiecezja Gnieźnieńska:
Ujście.

Diecezja Bydgoska:
Kaczory.

Diecezja Pelplińska:
Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Smołdzino.

ZASIĘG RADIA PLUS KRAKÓW752:

Archidiecezja Krakowska:
Alwernia, Babice, Biskupice, Bochnia, Brzesko, Budzów, Czernichów, Dębno, Dobczyce, Gdów, 
Kalwaria Zebrzydowska, Kłaj, KocmyTzów-Luborzyca, Koniusza, Kraków, Krzeszowice, Lanckorona, 
Liszki, Lubień, Łapanów, Michałowice, Mogilany, Mszana Dolna, Myślenice, Niepołomice, Pcim, 
Racławice, Siepraw, Skawina, Stryszów, Sułkowice, Świątniki Górne, Tokarnia, Tomice, Wadowice, 
Wieliczka, Wiśniowa, Zabierzów, Zator, Zielonki.

Diecezja Kielecka:
Bejsce, Gołcza, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kazimierza Wielka, Koszyce, Miechów, Nowe 
Brzesko, Pałecznica, Proszowice, Radziemice, Skalbmierz, Skała, Słomniki.

Diecezja Tarnowska:
Borzęcin, Brzeźnica, Czchów, Dobra, Drwinia, Gnojnik, Iwkowa, Jodłownik, Laskowa, Limanowa, 
Lipnica Murowana, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Spytkowice, Szczurowa, Trzciana, Tymbark, Wielka Wieś, 
Wietrzychowice, Żegocina.

Diecezja Sosnowiecka
Jerzmanowice-Przeginia, Sułoszowa.

ZASIĘG RADIA PLUS LEGNICA753:

Diecezja Legnicka:
Bolesławiec, Bolków, Chocianów, Chojnów, Gromadka, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Jawor, 
Jelenia Góra, Jeżów Sudecki, Kamienna Góra, Karpacz, Kowary, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Leśna, 
Lubań, Lubawka, Lubin, Lubomierz, Lwówek Śląski, Marciszów, Męcinka, Miłkowice, Mirsk, 
Mściwojów, Mysłakowice, Olszyna, Paszowice, Piechowice, Pielgrzymka, Podgórzyn, Polkowice, 
Prochowice, Rudna, Siekierczyn, Stara Kamienica, Ścinawa, Świeradów-Zdrój, Świerzawa, Wleń, 
Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja.

Diecezja Świdnicka:
Dobromierz.

Diecezj a Zielonogórsko-Gorzo wska:
Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jerzmanowa, Niegosławice, Pęcław, Przemków, Radwanice, Szprotawa, 
Żukowice.

751 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Decyzja Nr DR-044/2012-2/079/K, 22.02.2012; Taż, 
Decyzja Nr DR-164/2012-3/079/K, 0 1.08.2012.
752 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 112/КУ2011-R, 27.07.2011.
753 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 497/2011-R, 14.02.2012.



Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska:
Lipiany, Myślibórz, Pyrzyce.

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska:
Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl.

ZASIĘG RADIA PLUS LÓDŹ7SS:

Archidiecezja Łódzka:
Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Będków, Brojce, Brzeziny, Buczek, Czarnocin, Dalików, Dłutów, 
Dmosin, Dobroń, Drużbice, Grabica, Jeżów, Koluszki, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Lutomiersk, 
Łask, Łódź, Moszczenica, Nowosolna, Ozorków, Pabianice, Parzęczew, Piotrków Trybunalski, 
Poddębice, Rogów, Rokiciny, Rzgów, Sędziejowice, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Tuszyn, Ujazd, 
Wartkowice, Wodzierady, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Zelów, Zgierz.

Diecezja Łowicka:
Budziszewice, Głowno, Głuchów, Lipce Reymontowskie, Lubochnia, Słupia, Żelechlinek.

Diecezja Włocławska:
Szadek, Zadzim, Zduńska Wola.

ZASIĘG RADIA PLUS OLSZTYN756:

Archidiecezja Warmińska:
Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztyn, Purda, Stawiguda.

ZASIĘG RADIA PLUS OPOLE757:

Diecezja Opolska:
Biała, Brzeg, Chrząstowice, Cisek, Dąbrowa, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Głogówek, Gogolin, 
Grodków, Izbicko, Jemielnica, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Kolonowskie, Komprachcice, Korfantów, 
Krapkowice, Krzanowice, Krzyżanowice, Lasowice Wielkie, Leśnica, Łambinowice, Łubniany, Murów, 
Niemodlin, Nędza, Nysa, Opole, Ozimek, Pakosławice, Pietrowice Wielkie, Popielów, Prószków, Reńska 
Wieś, Rudziniec, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Tamów Opolski, Racibórz, Rudnik, Tułowice, Turawa, 
Ujazd, Walce, Zdzieszowice, Zębowice.

Archidiecezja Katowicka:
Lubomia.

Archidiecezja Wrocławska:
Bierawa, Domaszowice, Jelcz-Laskowice, Lewin Brzeski, Namysłów,
Olszanka, Oława, Pokój, Skarbimierz, Świerczów.

Diecezja Gliwicka:
Lubsza, Toszek, Wielowieś.

Diecezja Kaliska:
Wołczyn.

754 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 131/КУ2011-R, 18.11.2011.
755 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 123/K/2011 -R, 12.10.2011.
756 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 430/2010-R, 02.02.2010.
757 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 081/K/2011-R, 30.05.2011.



Archidiecezja Krakowska:
Biały Dunajec, Budzów, Bukowina Tatrzańska, Bystra-Sidzina, Czamy Dunajec, Dobczyce, Jabłonka, 
Jodłownik, Jordanów, Kamienica, Kościelisko, Lanckorona, Lubień, Łapanów, Maków Podhalański, 
Mogilany, Mszana Dolna, Myślenice, Niedźwiedź, Nowy Targ, , Pcim, Poronin, Raba Wyżna, Rabka- 
Zdrój, Raciechowice, Siepraw, Spytkowice, Sułkowice, Szaflary, Świątniki Górne, Tokarnia, Wiśniowa, 
Zakopane, Zawoja.

Diecezja Tarnowska:
Dobra, Limanowa, Ochotnica Dolna, Słopnice, Tymbark.

ZASIĘG RADIA PLUS RADOM759:

Diecezja Radomska:
Białaczów, Białobrzegi, Borkowice, Drzewica, Gielniów, Głowaczów, Gowarczów, Gózd, Iłża, Jastrząb, 
Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kazanów, Końskie, Kowala, Kozienice, Opoczno, Orońsko, 
Paradyż, Pionki, Przysucha, Przytyk, Radom, Radzanów, Skaryszew, Sławno, Stara Błotnica, Stąporków, 
Stromiec, Tczów, Wieniawa, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, Zwoleń, Żarnów.

ZASIĘG RADIA PLUS SZCZECIN760:

Archidiecezja Szczecińsko-Kalmieńska:
Banie, Bielice, Dobra (Szczecińska), Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Kozielice, Maszewo, 
Osina, Police, Przybiernów, Pyrzyce, Stara Dąbrowa, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński, Stepnica, 
Szczecin, Warnice, Widuchowa.

ZASIĘG RADIA PLUS ŚLĄSK761:

Diecezja Gliwicka:
Bytom, Gliwice, Pilchowice, Pyskowice, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Zabrze, Zbrosławice. 

Archidiecezja Katowicka:
Chorzów, Czerwionka-Leszczyny, Gierałtowice, Katowice, Knurów, Łaziska-Góme, Mikołów, 
Ornontowice, Orzesze, Piekary Śląskie, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, 
Świętochłowice, Tychy, Wyry.

Diecezja Sosnowiecka:
Bobrowniki, Wojkowice.

ZASIĘG RADIA PLUS WARSZAWA762:

Archidiecezja Warszawska:
Belsk Duży, Błonie, Brwinów, Chynów, Czosnów, Goszczyn, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, 
Grójec, Izabelin, Jasieniec, Józefów, Kampinos, Konstancin-Jeziorna, Leoncin, Leszno, Lesznowola, 
Łomianki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Podkowa 
Leśna, Prażmów, Promna, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Tarczyn, Teresin, Warka, Warszawa,

Diecezja Drohiczyńska:
Łochów, Korytnica, Sadowne.

Diecezja Łomżyńska:
Brańszczyk, Poświętne, Rząśnik, Szelków, Wyszków.

758 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 428/2009-R, 18.11.2009.
759 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 082/K/2011 -R, 30.05.2011; Taż, Decyzja Nr 
DK-167/2011-1/082/K, 09.09.2011.
760 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 130/K/2011-R, 18.11.2011.
761 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 159/K/2012-R, 01.02.2012.
762 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 076/K/2011-R, 26.04.2011.



Diecezja Łowicka:
Baranów, Brochów, Jaktorów, Młodzieszyn, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Rybno, 
Sochaczew, Somianka, Wiskitki, Żabia Wola, Żyrardów.

Diecezja Płocka:
Czerwińsk nad Wisłą, Gzy, Joniec, Naruszewo, Nasielsk, Obryte, Płońsk, Pokrzywnica Pomiechówek, 
Pułtusk, Serock, Sochocin, Stanisławów, Świercze, Winnica, Wyszogród, Zakroczym, Załuski, Zatory.

Diecezja Radomska:
Dąbrówka, Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Stromiec.

Diecezja Siedlecka:
Garwolin, Łaskarzew, Maciejowice, Osieck, Parysów, Pilawa, Pniewy, Sobienie Jeziory, Stoczek, Wilga. 

Diecezja Warszawsko-Praska:
Cegłów, Celestynów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jabłonna, Jadów, Jakubów, Karczew, Klembów, 
Kobyłka, Kołbiel, Legionowo, Marki, Mińsk Mazowiecki, Nieporęt, Nowa Sucha, Nowe Miasto, Nowy 
Dwór Mazowiecki, Otwock, Radzymin, Siennica, Strachówka, Sulejówek, Tłuszcz, Warszawa, 
Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Zabrodzie, Ząbki, Zielonka.

ZASIĘG RADIA PLUS ZIELONA GÓRA763:

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska:
Czerwieńsk, Kożuchów, Nowa Sól, Nowogród Bobrzański, Otyń, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, 
Zabór, Zielona Góra.

ZASIĘG RADIA RODZINA DIECEZJI KALISKIEJ764 

Diecezja Kaliska:
Brzeziny, Godziesze Wielkie, Kalisz, Koźminek, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Sieroszewice, 
Szczytniki, Żelazków.

ZASIĘG RADIA VICTORIA MIEDZY ŁODZIĄ A WARSZAWA -  ROZGŁOŚNIA DIECEZJI 
ŁOWICKIEJ76*:

Diecezja Łowicka:
Bedlno, Biała Rawska, Bielawy, Bolimów, Chąśno, Cielądz, Czerniewice, Domaniewice, Głuchów, Iłów, 
Jaktorów, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Kowiesy, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, 
Łowicz, Łyszkowice, Maków, Młodzieszyn, Mszczonów, Nieborów, Nowa Sucha, Nowe Ostrowy, Nowy 
Kawęczyn, Oporów, Pacyna, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Rawa Mazowiecka, Regnów, Rybno, 
Sanniki, Skierniewice, Sochaczew, Strzelce, Wiskitki, Zduny, Witonia, Żabia Wola, Żychlin, Żyrardów.

Archidiecezja Warszawska:
Grodzisk Mazowiecki.

ZASIĘG RADIA WARSZAWA766:

Diecezja Warszawsko-Praska:
Jabłonna, Kobyłka, Marki, Nieporęt, Warszawa, Wołomin, Ząbki, Zielonka.

Archidiecezja Warszawska:
Izabelin, Józefów, Konstancin-Jezioma, Lesznowola, Łomianki, Michałowice, Ożarów Mazowiecki, 
Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Warszawa.

763 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 107/K/2011 -R, 27.07.2011.
764 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 078/K/2011 -R, 26.04.2011.
765 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 080/K/2011-R, 28.04.2011.
766 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 103/K/2011-R, 08.07.2011.



Diecezja Tarnowska:
Bobowa, Bolesław, Borzęcin, Brzesko, Ciężkowice, Czarna, Czchów, Dąborowa Tarnowska, Dębno, 
Gnojnik, Gręboszów, Gromnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Jodłowa, Koszyce, Lipnica Murowana, 
Lisia Góra, Łososina Dolna, Łużna, Mędrzechów, Moszczenica, Nowy Wiśnicz, Olesno, Pilzno, Pleśna, 
Radgoszcz, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Rzezawa, Skrzyszów, Szczurowa, Szerzyny, 
Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno.

Diecezja Kielecka:
Nowy Korczyn, Opatowiec.

Diecezja Rzeszowska:
Biecz, Brzostek.

ZASIĘG RDN ..NOWY SĄCZ”768:

Diecezja Tarnowska:
Chełmiec, Grybów, Kamienica, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Łącko, Łukowica, 
Muszyna, Nawojowa, Nowy Sącz, Ochotnica Dolna, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Ropa, Rytro, Stary 
Sącz, Ujście Gorlickie.

ZASIĘG VIA - KATOLICKIEGO RADIA RZESZÓW769:

Diecezja Rzeszowska:
Biecz, Błażkowa, Boguchwała, Brzostek, Brzyska, Chmielnik, Czudec, Dębowiec, Dynów, Frysztak, 
Głogów Małopolski, Jasło, Kamień, Kolbuszowa, Kołaczyce, Krasne, Lipinki, Lubenia, Markowa, 
Niebylec, Osiek Jasielski, Ropczyce, Rzeszów, Skołyszyn, Sokołów Małopolski, Świlcza, Tarnowiec, 
Trzebownisko, Tyczyn, Wielopole Skrzyńskie, Wiśniowa.

Archidiecezja Przemyska:
Białobrzegi, Chorkówka, Czarna, Domaradz, Gać, Hyżne, Jawornik Polski, Jedlicze, Kańczuga, Krosno, 
Leżajsk, Łańcut, Nowa Sarzyna, Nozdrzec, Przeworsk, Rakszawa, Żołynia.

Diecezja Sandomierska:
Raniżów.

Diecezja Tarnowska:
Dębica, Jodłowa, Pilzno, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tuchów, Żyraków.

767 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 128/K/2011-R, 03.11.2011.
768 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 487/2011-R, 01.09.2011; Taż, Decyzja Nr 
DR-034/2012-1/487, 08.02.2012.
769 Opracowanie własne na podstawie: KRRiT, Koncesja Nr 086/K/2011-R, 16.06.2011.
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Nazwa Siedziba redakcji Liczba oddziałów/ 
redakcji terenowych

Anioł Beskidów -  Beskidzkie Radio Katolickie Bielsko-Biała 0
Diecezjalne Radio NADZIEJA Łomża 0
Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos” Pelplin 0
Katolickie Radio Ciechanów Ciechanów 0
Katolickie Radio FIAT Częstochowa 0
Katolickie Radio Rodzina Wrocław 0
Radio AIN KARIM Skomielna Czarna 0
Radio eR Lublin 0
Radio i Białystok 0
Radio Jasna Góra Częstochowa 0
Radio Katolickie Zbrosza Duża Jasieniec 0
Radio Maryja Toruń 0
Radio PLUS Bydgoszcz Bydgoszcz 0
Radio PLUS Głogów Głogów 0
Radio PLUS Gniezno Gniezno 0
Radio PLUS Gorzów Gorzów Wlkp. 0
Radio PLUS Gryfice Gryfice 0
Radio PLUS Kielce Kielce 0
Radio PLUS Koszalin Koszalin 0
Radio PLUS Kraków Kraków 0
Radio PLUS Legnica Legnica 0
Radio PLUS Lipiany Lipiany 0
Radio PLUS Łódź Łódź 0
Radio PLUS Olsztyn Olsztyn 0
Radio PLUS Opole Opole 0
Radio PLUS Podhale Kraków 0
Radio PLUS Szczecin Szczecin 0
Radio PLUS Warszawa Warszawa 0
Radio PLUS Zielona Góra Zielona Góra 0
Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej Kalisz 0
Radio Warszawa Warszawa 0
VIA -  Katolickie Radio Rzeszów Rzeszów 0

Ź ródło: opracow anie w łasne na podstaw ie danych K R R iT  oraz danych obecnych na stronach 
internetow ych rozgłośni, stan na 3 1. 1 2.201 3.
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UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Wydział Nauk Społecznych 

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Damian Guzek

Katalog dokumentujący stan mediów katolickich 

w polskim systemie medialnym w 2013 r.



Katalog dokumentujący stan mediów katolickich w polskim systemie medialnym 

w 2013 r. jest elementem rozprawy, który pozwala na identyfikację mediów katolickich 

w ramach przestrzeni medialnych poszczególnych diecezji. Na katalog składa się 644 

zidentyfikowanych tytułów mediów katolickich, które autor podzielił według 

następujących pięciu działów:

1. prasa periodyczna (z wyłączeniem tytułów parafialnych),

2. prasa parafialna,

3. radio,

4. telewizja,

5. telewizj a internetowa i portale informacyj ne.

Podział w ramach działów przebiega w oparciu o metropolie, diecezje 

i miejscowości. Pozwala to zobrazować w lepszy sposób stan mediów współtworzących 

diecezjalną przestrzeń medialną. Autor scharakteryzował każdy z periodyków 

pod kontem bibliograficznym. Dział Prasa periodyczna zawierający 135 tytułów 

opisano według schematu:

Tytuł. Podtytuł. Periodyczność. Wydawca. Siedziba Wydawcy. Data pierwszego 

wydania. Redaktor naczelny. Zasięg rozpowszechniania. Nakład. Adres redakcji. 

Telefon. E-mail. Strona internetowa. Dane edycji.

Dział Prasa parafialna zawierający 453 tytuły opisano według schematu:

Tytuł. Miejsce wydawania. Periodyczność. Wydawca. Siedziba wydawcy. Adres 

redakcji.

Dział Radio zawierający 45 rozgłośni opisano według schematu:

Tytuł. Data rozpoczęcia emisji. Nadawca. Redaktor naczelny/ dyrektor. Czas emisji. 

Zasięg przestrzenny. Zasięg społeczny.. Adres redakcji. Telefon. E-mail. Strona 

internetowa. Adresy redakcji terenowych.

Dział Telewizja zawierający 1 stację opisano według schematu:

Tytuł. Nadawca. Dyrektor. Czas emisji. Zasięg przestrzenny. Adres redakcji. Telefon. 
E-mail. Strona internetowa. Adresy redakcji terenowych.



Dział Telewizja internetowa i portale informacyjne zawierający 10 redakcji opisano 

według schematu:

Tytuł. Adres strony internetowej. Wydawca. Redaktor naczelny/ dyrektor. Miejsce

wydawania. Adres redakcji. Telefon. E-mail. Profil.

W przyjętej w katalogu formule opisu bibliograficznego pominięto rubryki 

z brakującymi danymi. Autor zdaje sobie sprawę, że przedstawiona w ten sposób 

dokumentacja struktury mediów katolickich jest niepełna wynika to jednak z podjętej 

dynamiki badania. Pomimo korespondencji elektronicznej oraz telefonów do redakcji 

autorowi nie udało się bowiem uzyskać danych od wszystkich zidentyfikowanych 

mediów katolickich. Katalog stanowi zatem przyczynek do dalszych badań.



I. PRASA PERIODYCZNA

1.1. Prasa w Archidiecezji Białostockiej (Metropolia Białostocka)

BIAŁYSTOK

Miesięczniki

001. „Drogi Miłosierdzia”
Miesięcznik Archidiecezji Białostockiej. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: 
Archidiecezja Białostocka. Siedziba wydawcy: Białystok. Data pierwszego wydania: 
wrzesień 2010 r. Zasięg rozpowszechniania: Archidiecezja Białostocka. Adres redakcji: 
ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok. Tel.: (85) 665 24 18. E-mail: dm@archibial.pl. 
Strona internetowa: dm.archibial.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Dwumiesięczniki

002. „Feniks”
Pismo Alumnów AWSD. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Archidiecezjalne 
Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku. Siedziba wydawcy: Białystok. Zasięg 
rozpowszechniania: Archidiecezja Białostocka. Adres redakcji: ul. Warszawska 46, 
15-077 Białystok. E-mail: awsdfeniks@gmail.com (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

1.2. Prasa w Archidiecezji Częstochowskiej (Metropolia Częstochowska)

CZĘSTOCHOWA

Tygodniki

003. „Niedziela”
Tygodnik Katolicki. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Kuria Metropolitalna 
w Częstochowie. Siedziba wydawcy: Częstochowa. Data pierwszego wydania:
4 kwietnia 1926 r. Redaktor naczelny: ks. Ireneusz Skubiś. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. Nakład: 150 000. Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa. 
Tel.: (34) 365 19 17. E-mail: redakcja@niedziela.pl. Strona internetowa: 
www.niedziela.pl. Edycje Diecezjalne:

■ „Aspekty”, pl. Powstańców Wielkopolskich 2, 65-075 Zielona Góra.
■ „Głos z Torunia”, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń,
■ „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”, pl. św. Ottona 1, 71-250 Szczecin,
■ „Niedziela Częstochowska”, ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
■ „Niedziela Kielecka”, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce,
■ „Niedziela Małopolska”, ul. Kopernika 9, 31-034 Kraków,
■ „Niedziela Legnicka”, ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica,
■ „Niedziela Lubelska”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, pok. 8,

20-950 Lublin,
■ „Niedziela Łódzka”, ul. Ks. I. Skorupki 3, 90-458 Łódź,

mailto:dm@archibial.pl
mailto:awsdfeniks@gmail.com
mailto:redakcja@niedziela.pl
http://www.niedziela.pl


■ „Niedziela na Podbeskidziu”, ul. Wita Stwosza 35, 43-300 Bielsko-Biała,
■ „Niedziela Podlaska”, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn,
■ „Niedziela Przemyska”, pl. Katedralny 4a, 37-700 Przemyśl,
■ „Niedziela Rzeszowska”, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów,
■ „Niedziela Sandomierska”, ul. św. Barbary 26, 39-400 Tarnobrzeg,
■ „Niedziela Sosnowiecka”, ul. Wawel 19, 41-205 Sosnowiec,
■ „Niedziela Świdnicka”, ul. Marconiego 2, 58-302 Wałbrzych,
■ „Niedziela w Warszawie”, ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa,
■ „Niedziela Wrocławska”, ul. Kuźnicza 11/13, 50-138 Wrocław,
■ „Niedziela Zamojsko-Lubaczowska”, ul. Zamoyskiego 1. 22-400 Zamość. 

(redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

004. „Jasna Góra”
Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Klasztor oo. Paulinów Jasna Góra -  
Częstochowa. Siedziba wydawcy: Częstochowa. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. O. Augustyna Kordeckiego 2, 42-226 Częstochowa. 
Tel.: (34) 365 18 13. E-mail: radio@radiojasnagora.pl. Strona internetowa: 
www.radiojasnagora.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Dwumiesięczniki

005. „Moje Pismo Tęcza”
Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie. 
Siedziba wydawcy: Częstochowa. Data pierwszego wydania: 1993 r. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 
Częstochowa. Tel.: (34) 365 19 17 wew. 351. Strona internetowa: 
www.niedziela.pl/tecza (redakcja nie zweryfikowała danych).

Kwartalniki

006. „Żyć Ewangelią”
Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi 
Chrystusa. Siedziba wydawcy: Częstochowa. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18, 42-221 Częstochowa. 
Tel.: (34) 366 54 86. E-mail: wydawnictwo@cpps.pl. Strona internetowa: 
www.wydawnictwo.cpps.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

007. „Apostoł Miłosierdzia Bożego”
Kwartalnik Pallotyński Poświęcony Miłosierdziu Bożemu. Periodyczność: kwartalnik. 
Wydawca: Pallotyński Sekretariat Misyjny Prowincji Zwiastowania. Siedziba 
wydawcy: Częstochowa. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: 
ul. O. Augustyna Kordeckiego 49, 42-226 Częstochowa. Tel.: (34) 365 66 68 wew. 221. 
E-mail: apostol@adres.pl. Strona internetowa: www.apostol-milosierdzia.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

008. „Horyzonty Misyjne”
Kwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego. 
Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Pallotyński Sekretariat Misyjny Prowincji

mailto:radio@radiojasnagora.pl
http://www.radiojasnagora.pl
http://www.niedziela.pl/tecza
mailto:wydawnictwo@cpps.pl
http://www.wydawnictwo.cpps.pl
mailto:apostol@adres.pl
http://www.apostol-milosierdzia.pl


Zwiastowania. Siedziba wydawcy: Częstochowa. Data pierwszego wydania: 
październik 1997 r. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 8 000 egz. 
Adres redakcji: ul. O. Augustyna Kordeckiego 49, 42-226 Częstochowa. Tel.: (34) 368 
05 43. E-mail: hormisyjne@box43.pl. Strona internetowa: www.horyzonty.misjesac.pl.

1.3. Prasa w Diecezji Radomskiej (Metropolia Częstochowska)

MARIÓWKA 

Kwartalniki

009. „Służka”
Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi 
Panny Niepokalanej. Siedziba wydawcy: Mariówka. Data pierwszego wydania: 1969 r. 
Redaktor naczelna: Ewa Stolarek. Zasięg rozpowszechniania: środowiskowy. Nakład: 
145. Adres redakcji: Mariówka 3, 26-400 Przysucha, Tel.: (48) 675 17 28. E-mail: 
sluzki.biuletyn@tlen.pl.

1.4. Prasa w Archidiecezji Gdańskiej (Metropolia Gdańska)

GDYNIA

Kwartalniki

010. „Być dla innych”
Kwartalnik o wychowaniu i przywództwie. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: 
Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe. Siedziba wydawcy: 
Gdynia. Data pierwszego wydania: 1997 r. Redaktor naczelny: o. Wojciech 
Żmudziński. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 1 200. Adres redakcji: 
ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia. Tel.: (58) 661 65 82. E-mail: biuletyn@arrupe.org 
Strona internetowa: www.bycdlainnych.pl.

1.5. Prasa w Diecezji Pelplińskiej (Metropolia Gdańska)

PELPLIN 

Dwutygodniki

011. „Pielgrzym”
Dwutygodnik Diecezji Pelplińskiej. Periodyczność: dwutygodnik. Wydawca: 
Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o. Siedziba wydawcy: Pelplin. Data pierwszego 
wydania: 1869 r. Redaktor naczelny: ks. Wojciech Węckowski. Zasięg 
rozpowszechniania: Archidiecezja Gdańska, Diecezja Bydgoska, Diecezja Pelplińska, 
Diecezja Toruńska. Nakład: 8 800. Adres redakcji: ul. Dominika 11, 83-130 Pelplin. 
Tel.: (58) 536 17 57. E-mail: pielgrzym@bernardinum.com.pl. Strona internetowa: 
www.pielgrzym.pelplin.pl.

mailto:hormisyjne@box43.pl
http://www.horyzonty.misjesac.pl
mailto:sluzki.biuletyn@tlen.pl
mailto:biuletyn@arrupe.org
http://www.bycdlainnych.pl
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Miesięczniki

012. „Mały Pielgrzym”
Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o. Siedziba 
wydawcy: Pelplin. Redaktor Naczelna: Anna Czerwińska-Rydel. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 
Pelplin. malypielgrzym@bernardinum.com.pl. Strona internetowa: 
www.malypielgrzym.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Nieregularne

013. „Spojrzenia”
Pismo Kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Periodyczność: 
nieregularny. Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. Siedziba 
wydawcy: Pelplin. Data pierwszego wydania: 1969 r. Redaktor naczelny: Adam Ryński. 
rozpowszechniania: Diecezja Pelplińska. Adres redakcji: Plac Mariacki 7, 83-130 
Pelplin. E-mail: spojrzenia@diecezja-pelplin.pl. Strona internetowa: 
www.wsd.pelplin.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

1.6. Prasa w Diecezji Toruńskiej (Metropolia Gdańska)

TORUŃ

Miesięczniki

014. „Świadectwo”
Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Ośrodek Szkoleniowy Caritas Diecezji 
Toruńskiej im. Jana Pawła II Siedziba wydawcy: Toruń. Redaktor Naczelna: Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 
Pelplin. malypielgrzym@bernardinum.com.pl. Strona internetowa: 
www.malypielgrzym.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

1.7. Prasa w Archidiecezji Gnieźnieńskiej (Metropolia Gnieźnieńska)

Roczniki

015. „Lenda”
Biuletyn Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie 
nad Wartą. Periodyczność: rocznik. Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne 
Towarzystwa Salezjańskiego. Siedziba wydawcy: Lądek. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. Nakład: 300. Adres redakcji: Ląd 101, 62-406 Lądek. Tel.: (63) 276 33
23. E-mail: e.zarebinski@kuria.lublin.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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1.8. Prasa w Diecezji Włocławskiej (Metropolia Gnieźnieńska)

LICHEŃ

Dwumiesięczniki

016. „Zeszyty Maryjne”
Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris 
Mater”. Siedziba wydawcy: Licheń. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres 
redakcji: ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń. Tel.: (63) 270 77 20. E-mail: 
mater@marianie.pl. (redakcja nie zweryfikowała danych).

1.9. Prasa w Archidiecezji Katowickiej (Metropolia Katowicka)

KATOWICE

Tygodniki

017. „Gość Niedzielny”
Tygodnik Katolicki. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Wydawnictwo Kurii 
Metropolitalnej „Gość Niedzielny”. Siedziba wydawcy: Katowice. Data pierwszego 
wydania: 9 września 1923 r. Redaktor naczelny: ks. Marek Gancarczyk. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 200 000. Adres redakcji: ul. Wita Stwosza 
11; 40-042 Katowice. Tel.: (32) 251 18 07. E-mail: redakcja@gosc.pl. Strona 
internetowa: www.gosc.pl. Edycje diecezjalne:

■ „Gość Bielsko-Żywiecki”, ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała,
■ „Gość Gdański”, ul. Cystersów 11, 80-330 Gdańsk,
■ „Gość Gliwicki”, ul. Przedwiośnie 3, 44-119 Gliwice,
■ „Gość Katowicki”, ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice,
■ „Gość Koszalińsko-Kołobrzeski”, ul. Stoczniowców 11-13, 75-256 Koszalin,
■ „Gość Krakowski”, ul. Wiślna 12, 30-960 Kraków,
■ „Gość Legnicki”, ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica,
■ „Gość Lubelski”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin,
■ „Gość Łowicki”, ul. Seminaryjna 6a, 99-400 Łowicz,
■ „Gość Opolski”, ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole,
■ „Gość Płocki”, ul. Tumska 3, 09-400 Płock,
■ „Ave Gość Radomski”, ul. Prusa 6, 26-610 Radom,
■ „Gość Sandomierski”, ul. Staromiejska 11, 27-600 Sandomierz,
■ „Gość Świdnicki”, ul. Wałbrzyska 41, 58-100 Świdnica,
■ „Gość Tarnowski”, ul. Katedralna 1, 33-100 Tarnów,
■ „Posłaniec Warmiński”, ul. S. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn,
■ „Gość Warszawski”, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa,
■ „Gość Wrocławski”, ul. Trzebnicka 11/4, 50-245 Wrocław,
■ „Gość Zielonogórsko-Gorzowski”, pl. Powstańców Wielkopolskich 2,

65-075 Zielona Góra.

mailto:mater@marianie.pl
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Miesięczniki

018. „Apostolstwo Chorych”
List do osób chorych i niepełnosprawnych. Periodyczność: miesięcznik.
Wydawca: Polski Sekretariat Apostolstwa Chorych. Siedziba wydawcy: Katowice. Data 
pierwszego wydania: czerwiec 1930 r. Redaktor naczelny: ks. Wojciech Bartoszek. 
Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 37 000. Adres redakcji: 
ul. Warszawska 58, 40-008 Katowice. Tel.: (32) 251 21 52. E-mail: 
sekretariat@apchor.pl. Strona internetowa: www.apchor.pl.

019. „Mały Gość Niedzielny”
Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość 
Niedzielny”. Siedziba wydawcy: Katowice. Data pierwszego wydania: 1927 r. Redaktor 
naczelna: Gabriela Szulik. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 100 000. 
Adres redakcji: ul. Wita Stwosza 11; 40-042 Katowice. Tel.: (32) 608 76 88. E-mail: 
maly@malygosc.pl. Strona internetowa: www.malygosc.pl

Dwumiesięczniki

020. „Oaza”
Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Fundacja Światło-Życie. Siedziba 
wydawcy: Katowice. Data pierwszego wydania: 1992 r. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice. Tel.: (32) 251 88
20. E-mail: oaza-pismo@oaza.pl. Strona internetowa: www.pismo.oaza.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

RYBNIK

Kwartalniki

021. „Zwycięstwo Niepokalanej”
Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Fundacja Signum Magnum. Siedziba wydawcy: 
Rybnik. Data pierwszego wydania 1980 r. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. 
Adres redakcji: ul. Wodzisławska 9, 44-200 Rybnik. E-mail: 
promyk.jutrzenki@gmail.com. Strona internetowa: signummagnum.org.pl/Zwyciestwo- 
Niepokalanej-kwartalnik.html (redakcja nie zweryfikowała danych).

1.10. Prasa w Diecezji Gliwickiej (Metropolia Katowicka)

TARNOWSKIE GÓRY

Kwartalniki

022. „Kamilianie”
Pismo Polskiej Prowincji Zakonu Posługujących Chorym. Periodyczność: kwartalnik. 
Wydawca: Polska Prowincja Zakonu Posługujących Chorym. Siedziba wydawcy: 
Tarnowskie Góry. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: 
ul. Bytomska 22, 42-606 Tarnowskie Góry. Tel.: (32) 285 76 96. E-mail:
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redakcja@kamilianie.pl. Strona internetowa: www.google.pl/#q=kamilianie+kwartalnik 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

1.11. Prasa w Archidiecezji Krakowskiej (Metropolia Krakowska)

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 

Roczniki

023. „Młodzież Seraficka”
Periodyczność: rocznik. Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów. 
Siedziba wydawcy: Kalwaria Zebrzydowska. Data pierwszego wydania: 16 września 
2007 r. Redaktor naczelny: br. Rufin Kyc. Zasięg rozpowszechniania: Prowincja 
Niepokalanego Poczęcia N.M.P oo. Bernardynów. Adres redakcji:. ul. Bernardyńska 
25, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. E-mail: frkasjan@gmail.com. Strona internetowa: 
www.ms.ofm.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

KRAKÓW

Tygodniki

024. „Dominik idzie do I Komunii św.”
Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Wydawnictwo AZ sp. z o.o. Siedziba wydawcy: 
Kraków. Data pierwszego wydania: 16 września 2007 r. Redaktor naczelna: Agata 
Szczerbińska. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 7 000. Adres 
redakcji: ul. Kazimierza Wielkiego 18/7, 30-074 Kraków. Tel.: (12) 429 36 34. E-mail: 
redakcja@dominik.krakow.pl. Strona internetowa: www.dominik.krakow.pl.

025. „Ola i Jaś”
Tygodnik dla Najmłodszych. Periodyczność: tygodnik. Wydawnictwo AZ sp. z o.o. 
Siedziba wydawcy: Kraków. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres 
redakcji: ul. Kazimierza Wielkiego 18/7, 30-074 Kraków. Tel.: (12) 632 91 19. E-mail: 
redakcja@jas.krakow.pl. Strona internetowa: www.olajas.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

026. „Tygodnik Powszechny”
Katolickie Pismo Społeczno-Kulturalne. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Tygodnik 
Powszechny sp. z o.o. Siedziba wydawcy: Kraków. Data pierwszego wydania: 1945 r. 
Redaktor naczelny: Piotr Mucharski. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. 
Nakład: 35 300. Adres redakcji: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków. E-mail: 
redakcja@tygodnik.com.pl. Strona internetowa: www.tygodnik.onet.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

027. „Źródło”
Tygodnik Rodzin Katolickich. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Fundacja „Źródło” 
Kraków. Siedziba wydawcy: Kraków. Data pierwszego wydania: 5 stycznia 1992 r. 
Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Smoleńsk 2, 31-004 
Kraków. Tel.: (12) 423 22 57. E-mail: redakcja@zrodlo.krakow.pl. Strona internetowa: 
www.zrodlo.krakow.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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Dwutygodniki

028. „Droga”
Dwutygodnik Młodzieży Katolickiej. Periodyczność: dwutygodnik. Wydawca: 
Stowarzyszenie Nasza Przyszłość. Siedziba wydawcy: Kraków. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Kazimierza Wielkiego 18/3,
30-074 Kraków. Tel.: (12) 411 93 38. E-mail: droga@droga.com.pl. Strona internetowa: 
www.droga.com.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

029. „Biblia -  Krok po kroku”
Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Stowarzyszenie Ewangelizacji przez Media 
LIST. Siedziba wydawcy: Kraków. Redaktor Naczelna: Ela Konderak. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Strona internetowa: www.list.media.pl/list/biblia- 
krok-po-kroku (redakcja nie zweryfikowała danych).

030. „Don Bosco”
Kościół Rodzina Szkoła. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Towarzystwo 
Salezjańskie Inspektoria Krakowska. Siedziba wydawcy: Kraków. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Bałuckiego 8, 30-318 Kraków. 
Tel.: (12) 252 85 28. E-mail: redakcja@donbosco.pl. Strona internetowa: 
www.donbosco.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

031. „Cuda i łaski Boże”
Miesięcznik Rodzin Katolickich. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: 
Wydawnictwo AZ sp. z o.o. Siedziba wydawcy: Kraków. Redaktor naczelny: Henryk 
Bejda. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Kazimierza 
Wielkiego 18/7, 30-074 Kraków. Tel.: (12) 428 49 10. E-mail:. Strona internetowa: 
www.cudaboze.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

032. „Echo Dzieciom”
Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. 
Siedziba wydawcy: Kraków. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres 
redakcji: ul. Grabowa 9, 30-227 Kraków. E-mail: echodzieciom@gmail.com. Strona 
internetowa: www.klawerianki.pl/echodzieciom (redakcja nie zweryfikowała danych).

033. „Echo z Afryki i innych kontynentów”
Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. 
Siedziba wydawcy: Krosno. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: 
ul. Grabowa 9, 30-227 Kraków. E-mail: echozafryki@poczta.onet.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

034. „List”
Miesięcznik Katolicki. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Stowarzyszenie 
Ewangelizacji przez Media LIST. Siedziba wydawcy: Kraków. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. św. Filipa 17, 31-15 Kraków. 
Tel.: (12) 428 49 10. E-mail: redakcja@list.media.pl Strona internetowa: 
www.list.media.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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035. „Nasza Arka”
Miesięcznik Rodzin Katolickich. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: 
Wydawnictwo AZ sp. z o.o. Siedziba wydawcy: Kraków. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Kazimierza Wielkiego 18/7, 30-074 Kraków. 
Tel.: (12) 428 49 10. E-mail: redakcja@nasza-arka.pl. Strona internetowa: www.nasza- 
arka.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

036. „Posłaniec Serca Jezusowego”
Miesięcznik Apostolstwa Modlitwy. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Prowincja 
Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego i Wydawnictwo WAM. Siedziba 
wydawcy: Kraków. Data pierwszego wydania: 1872 r. Redaktor naczelny: ks. Stanisław 
Groń. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 4 000. Adres redakcji: 
ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków. Tel.: (12) 629 32 91. E-mail: 
redakcja@poslaniec.co. Strona internetowa: www.poslaniec.com.

037. „Tryby”
Katolicki Miesięcznik Studencki. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Orły 
Małopolski Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. Siedziba 
wydawcy: Kraków. Zasięg rozpowszechniania: Archidiecezja Krakowska. Adres 
redakcji: ul. Wiślna 12/7, 31-007 Kraków. E-mail: biuro@e-tryby.pl. Strona 
internetowa: www.e-tryby.pl. (redakcja nie zweryfikowała danych).

038. „Wychowawca”
Miesięcznik dla nauczycieli i wychowawców katolickich. Periodyczność: miesięcznik. 
Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców. Siedziba wydawcy: 
Kraków. Data pierwszego wydania: 1 stycznia 1993 r. Redaktor naczelny: Józef 
Winiarski. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 6 000. Adres redakcji: 
ul. Kazimierza Wielkiego, 30-074 Kraków. Tel.: (12) 423 23 24. E-mail: 
redakcja@wychowawca.pl. Strona internetowa: www.wychowawca.pl.

039. „Żywe Słowo”
Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Wydawnictwo eSPe. Siedziba wydawcy: 
Kraków. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Meissnera 20,
31-457 Kraków. Tel.: (12) 413 19 21 (redakcja nie zweryfikowała danych).

Dwumiesięczniki

040. „Czas Serca”
Dwumiesięcznik Religijno-Społeczny. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: 
Wydawnictwo Księży Sercanów „Dehon”. Siedziba wydawcy: Kraków. Redaktor 
naczelny: ks. Radosław Warenda. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład:
5 500. Adres redakcji: ul. Saska 2, 30-715 Kraków. Tel.: (12) 290 52 92. E-mail: 
czasserca@czasserca.pl. Strona internetowa: www.czasserca.pl.

041. „Głos Karmelu”
Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawnictwo Karmelitów Bosych. Siedziba 
wydawcy: Kraków. Data pierwszego wydania: styczeń 2005 r. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Z. Glogera 5, 31-222 Kraków. 
Tel.: (12) 416 85 12. E-mail: red.nacz@wkb.krakow.pl. Strona internetowa: 
gloskarmelu.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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042. „Głos Ojca Pio”
Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów 
Prowincja Krakowska. Siedziba wydawcy: Kraków. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. Nakład: 6 000. Adres redakcji: ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków. 
Tel.:(12) 623 80 58. E-mail: redakcja@glosojcapio.pl. Strona internetowa: 
www.glosojcapio.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

043. „Materiały Homiletyczne”
Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Wydawnictwo św. Stanisława BM. 
Siedziba wydawcy: Kraków. Data pierwszego wydania: 1974 r. Redaktor naczelny: 
ks. Tadeusz Mrowiec. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji:. 
ul. św. Marka 10, 31-012 Kraków. Tel.: (12) 422 21 78. E-mail: mh@stanislawbm.pl. 
Strona internetowa: materialyhomiletyczne.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

044. „Misjonarze Kombonianie”
Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Misjonarze Kombonianie. Siedziba 
wydawcy: Kraków. Data pierwszego wydania: 1993 r. Redaktor naczelny: o. Krzysztof 
Zębik. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 6 000. Adres redakcji: 
ul. Skośna 4, 30-383 Kraków. Tel.: (12) 262 34 68. E-mail: kombonianie.redakcja@ 
post.pl. Strona internetowa: www.kombonianie.pl.

Kwartalniki

045. „Bonifratrzy w służbie chorym”
Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Kuria Prowincjonalna Zakonu Szpitalnego św. 
Jana Bożego. Siedziba wydawcy: Kraków. Data pierwszego wydania 1994 r. Zasięg 
rozpowszechniania: Prowincja Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego. Nakład 4 000. 
Adres redakcji: ul. Krakowska 48, 31-066 Kraków. E-mail: dystrybucja@ 
homodei.com.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

046. „Homo Dei”
Przegląd teologiczno-duszpasterski. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Warszawska 
Prowincja Redemptorystów. Siedziba wydawcy: Warszawa. Data pierwszego wydania 
1932 r. Redaktor naczelny: o. Piotr Koźlak. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. 
Adres redakcji: ul. Zamojskiego 56, 30-523 Kraków. Tel.: (12) 259 81 20. E-mail: 
dystrybucja@homodei.com.pl. Strona internetowa: homodei.com.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

047. „Kwartalnik eSPe”
Szukającym Powołania. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Polska Prowincja 
Zakonu Pijarów. Siedziba wydawcy: Kraków. Data pierwszego wydania 1988 r. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

048. „Meteor”
Kwartalnik Kleryków Zgromadzenia Misji. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: 
Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy. Siedziba wydawcy: 
Kraków. Data pierwszego wydania: 1909 r. Redaktor naczelny: kl. Jacek Międlar. 
Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 1 500. Adres redakcji:
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ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków. Tel.: (12) 422 88 77 w. 222. E-mail: 
wydawnictwo@witkm.pl. Strona internetowa: meteor.misjonarze.pl.

049. „Orędzie Miłosierdzia”
Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. 
Siedziba wydawcy: Kraków. Redaktor naczelny: s. Elżbieta Siepak. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Siostry Faustyny 3, 30-420 
Kraków. Tel.: (12) 269 48 55 w. 19. E-mail: redakcja@faustyna.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

050. „Zeszyty Formacji Duchowej”
Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów. 
Siedziba wydawcy: Kraków. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres 
redakcji: ul. św. Jack 16, 30-364 Kraków. Tel.: (12) 254 60 60. E-mail: 
zeszyty@salwatorianie.pl. Strona internetowa: www.cfd.sds.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

051. „Ziemia Święta”
Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Fundacja Komisariat Ziemi Świętej. Siedziba 
wydawcy: Kraków. Data pierwszego wydania: 1995 r. Redaktor naczelny: o. Paschalis 
Antoni Kwoczała. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 3 000. Adres 
redakcji: ul. Reformacka, 31-012 Kraków. Tel.: (12) 421 68 06. E-mail: 
biuro@terrasancta.pl. Strona internetowa: www.terrasancta.pl/wydaw.html.

052. „Życie Duchowe”
Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Prowincja Polski Południowej Towarzystwa 
Jezusowego, Wydawnictwo WAM. Siedziba wydawcy: Kraków. Data pierwszego 
wydania: 1994 r. Redaktor naczelny: Józef Augustyn. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. Nakład: 3 000. Adres redakcji: ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 
Kraków. Tel.: (12) 62 93 292. E-mail: zycie.duchowe@wydawnictwowam.pl. Strona 
internetowa: zycie-duchowe.pl.

Półroczniki

053. „Apostoł Zbawiciela”
Księża Salwatorianie. Periodyczność: półrocznik. Wydawca: Salwatoriański Ośrodek 
Powołań. Siedziba wydawcy: Kraków. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. 
Nakład: 1 000. Adres redakcji: ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków. E-mail: sop@sds.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

054. „Jezuici -  Nasze Wiadomości”
Periodyczność: półrocznik. Wydawca: Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski 
Południowej. Siedziba wydawcy: Kraków. Redaktor naczelny: ks. Michał Tkalicz. 
Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 2 500. Adres redakcji: ul. Mikołaja 
Kopernika 26, 31-501 Kraków. E-mail: naszewiadomosci@jezuici.pl. Strona 
internetowa: jezuici-krakow.info/jezuici-nasze-wiadomosci (redakcja nie zweryfikowała 
danych).
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STADNIKI 

Dwumiesięczniki

055. Wstań
Dwumiesięcznik dla Chorych. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Wyższe 
Seminarium Misyjne Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Siedziba 
wydawcy: Stadniki. Data pierwszego wydania: 1989 r. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. Nakład: 7 400. Adres redakcji: 32-422 Stadniki 81. Tel.: (12) 271 15
24. E-mail: redakcja@wtan.net. Strona internetowa: wstan.net (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

1.12. Prasa w Diecezji Bielsko-Żywieckiej (Metropolia Krakowska)

BIELSKO-BIAŁA

Miesięczniki

056. „Biuletyn Katechetyczny”
Diecezja Bielsko-Żywiecka. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Kuria Bielsko- 
Żywiecka. Siedziba wydawcy: Bielsko-Biała. Zasięg rozpowszechniania: Diecezja 
Bielsko-Żywiecka. Adres redakcji: ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała (Wydział 
Katechetyczny). Tel.: (33) 819 06 06. E-mail: katecheza@kuria.bielsko.pl. Strona 
internetowa: www.katecheza.kuria.bielsko.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

1.13. Prasa w Diecezji Kieleckiej (Metropolia Krakowska)

KIELCE

Kwartalniki

057. „Współczesna Ambona”
Kwartalnik homiletyczny. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Kuria Diecezjalna 
w Kielcach. Siedziba wydawcy: Kielce. Redaktor naczelny: ks. Henryk Witczyk. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Jana Pawła II nr 7, 25-013 
Kielce. Tel.: 518 391 118. E-mail: ambona@kielce.opoka.org.pl. Strona internetowa: 
www.wsambona.kielce.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

1.14. Prasa w Diecezji Tarnowskiej (Metropolia Krakowska)

BRZESKO

Miesięczniki

058. „Wzrastanie”
Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Wydawnictwo „GOTÓW” Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży. Siedziba wydawcy: Brzesko. Data pierwszego wydania: 
1986 r. Redaktor naczelna: Jolanta Niewińska. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Uczestników Ruchu Oporu 2, 32-800 Brzesko.
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Tel.: (14) 686 27 23. E-mail: wzrastanie@poczta.fm. Strona internetowa: 
www.wzrastanie.pl. (redakcja nie zweryfikowała danych).

KROŚCIENKO

Kwartalniki

059. „Eleutreia”
Pismo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: 
Fundacja Światło Życie. Siedziba wydawcy: Krościenko. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. ks. Franciszka Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko. 
Tel.: (18) 262 32 35. E-mail: eleuteria@oaza.pl. Strona internetowa: 
www.eleuteria.oaza.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

060. „Domowy Kościół”
List do wspólnot rodzinnych. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Centralna 
Diakonia Domowego Kościoła. Siedziba wydawcy: Krościenko. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Jagiellońska 100, 34-450 
Krościenko. E-mail: jagiellonska@oaza.pl. Strona internetowa: www.wsd.redemptor.pl/ 
index.php/multimedia/16-rodzina-odkupiciela (redakcja nie zweryfikowała danych).

NOWY SĄCZ

Miesięczniki

061. „Promyczek Dobra”
Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej 
„Promyczek”. Siedziba wydawcy: Nowy Sącz. Zasięg rozpowszechniania: Diecezja 
Tarnowska. Adres redakcji: Plac Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sącz. Tel.: (18) 443 44 00. 
E-mail: sekretariat@promyczek.pl. Strona internetowa: www.promyczek.pl.
(redakcja nie zweryfikowała danych).

TARNÓW

Kwartalniki

062. „Poślij mnie”
Pismo Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Periodyczność: 
kwartalnik. Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Siedziba 
wydawcy: Tarnów. Zasięg rozpowszechniania: Diecezja Tarnowska. Adres redakcji: 
ul. Piłsudzkiego 6, 33-100 Tarnów. Tel.: (14) 621 35 04. E-mail: poslij.mnie@ 
wsd.tarnow.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Półroczniki

063. „Hosanna”
Pismo organistów diecezji tarnowskiej. Periodyczność: półrocznik. Wydawca: Wydział 
Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Siedziba wydawcy: Tarnów. 
Redaktor naczelny: ks. Grzegorz Piekarz. Zasięg rozpowszechniania: Diecezja 
Tarnowska. Adres redakcji: Plac Katedralny 6, 33-100 Tarnów. Tel.: (14) 621 27 77.
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E-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

TUCHÓW

Kwartalniki

064. „Rodzina Odkupiciela”
Biuletyn Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie. 
Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne 
Redemptorystów. Siedziba wydawcy: Tuchów. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów. E-mail: 
rektorwsd@redemptor.pl. Strona internetowa:www.wsd.redemptor.pl/index.php/ 
multimedia/16-rodzina-odkupiciela (redakcja nie zweryfikowała danych).

1.15. P rasa w Archidiecezji Lubelskiej (M etropolia Lubelska)

LUBLIN

Dwumiesięczniki

065. „Przegląd Uniwersytecki KUL”
Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła
II. Siedziba wydawcy: Lublin. Redaktor naczelna: Marzena Krupa. Data pierwszego 
wydania: 1989 r. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 1 200. Adres 
redakcji: al. Racławickie 14, pok. 103, 20-950 Lublin. Tel.: (85) 445 40 56. E-mail: 
przeglad@kul.pl. Strona internetowa: (redakcja nie zweryfikowała danych).

066. „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”
Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o. 
Siedziba wydawcy: Lublin. Redaktor naczelna: Agnieszka Strzępka. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: skrytka pocztowa 327, 20-950 
Lublin. Tel.: 509 218 882. E-mail: redakcja@zeszytyodnowy.eu. Strona internetowa: 
zeszytyodnowy.eu (redakcja nie zweryfikowała danych).

Kwartalniki

067. „M uzyka w L iturgii”
Pomoce dla organistów i muzyków kościelnych. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: 
Polihymnia sp. z o.o. Siedziba wydawcy: Lublin. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Deszczowa 19, 20-832 Lublin. Tel.: (81) 746 97 17. 
E-mail: poczta@polihymnia.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Roczniki

068. „Zw rotnica”
Gazeta Krajowego Duszpasterstwa Kolejarzy. Periodyczność: rocznik. Wydawca: 
Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich. Siedziba wydawcy: Lublin. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 5 000. Adres redakcji: ul. Zbożowa 75,

mailto:muzyka@diecezja.tarnow.pl
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20-827 Lublin. Tel.: (81) 746 68 33. E-mail: e.zarebinski@kuria.lublin.pl (redakcja nie 
zweryfikowała danych).

1.16. P rasa w Diecezji Sandomierskiej (M etropolia Lubelska)

SANDOMIERZ

Kwartalniki

069. „Powołanie”
Pismo Alumnów WSD Sandomierz. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Wyższe 
Seminarium Duchowne Sandomierz. Siedziba wydawcy: Sandomierz. Zasięg 
rozpowszechniania: Diecezja Sandomierska. Adres redakcji: ul. Żeromskiego 6, 27-600 
Sandomierz. E-mail: skrzynkawsd@wp.pl. Strona internetowa: www.powolanie. 
sandomierz.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

1.17. P rasa w Diecezji Siedleckiej (M etropolia Lubelska)

SIEDLCE

Tygodniki

070. „Echo Katolickie”
Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Siedlecka Oficyna Wydawnicza „Podlasie” 
sp. z o.o. Siedziba wydawcy: Siedlce. Zasięg rozpowszechniania: Diecezja Siedlecka. 
Adres redakcji: ul. bpa Ignacego Świrskiego 43a, 08-110 Siedlce. Tel.: (25) 644 48 00. 
E-mail: redakcja@echokatolickie.pl. Strona internetowa: www.echokatolickie.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

TRZCIANKA

Dwumiesięczniki

071. „Nowe M iasto”
Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Fundacja „Mariapoli” . Siedziba wydawcy: 
Warszawa. Data pierwszego wydania: 1994 r. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. Adres redakcji: Trzcianka 82, 08-470 Wilga (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

1.18. P rasa w Archidiecezji Łódzkiej (M etropolia Łódzka)

ŁÓDŹ

Dwumiesięczniki

072. „Posłaniec św. Antoniego z Padwy”
Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Klasztor oo. Franciszkanów w Łodzi. 
Siedziba wydawcy: Łódź. Redaktor naczelny: o. Władysław Paulin Sotowski. Adres
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redakcji: ul. Okólna 185, 91-520 Łódź. Tel.: (42) 659 04 04. Strona internetowa: 
www.antoni.webd.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

073. „Szum z nieba”
Dwumiesięcznik odnowy. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Ośrodek 
Odnowy w Duchu Świętym. Siedziba wydawcy: Łódź. Data pierwszego wydania: 
1992 r. Redaktor: Beata Szymczak-Zieńczyk. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. Nakład: 7 000. Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź. 
Tel.: (42) 288 11 54. E-mail: osrodek.wydawnictwo@jezuici.pl. Strona internetowa: 
www.odnowajezuici.pl/ szum (redakcja nie zweryfikowała danych).

Nieregularne

074. „Nasze Życie”
Ogólnopolskie czasopismo franciszkańskich kleryków z Łodzi Łagiewnik. 
Periodyczność: nieregularny. Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne Braci 
Mniejszych Konwentualnych w Łodzi-Łagiewnikach. Siedziba wydawcy: Łódź. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Okólna 185, 91-520 Łódź. 
E-mail: naszezycie@seminariumfranciszkanskie.pl. Strona internetowa: 
seminariumfranciszkanskie.pl/nasze-zycie (redakcja nie zweryfikowała danych).

1.19. P rasa w Archidiecezji Poznańskiej (M etropolia Poznańska)

POZNAŃ

Tygodnik

075. „Przewodnik Katolicki”
Ogólnopolski tygodnik dla rodzin. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Drukarnia 
i Księgarnia św. Wojciecha sp. z o.o. Siedziba wydawcy: Poznań. Data pierwszego 
wydania: 17 stycznia 1895 r. Redaktor naczelny: ks. Przemysław Węgrzyn. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 35 204. Adres redakcji: ul. Chartowo 5, 
61-245 Poznań. Tel.: (61) 876 96 62. E-mail: redakcja@przk.pl. Strona internetowa: 
Strona internetowa: www.przewodnik-katolicki.pl. Edycje diecezjalne:

■ Bydgoszcz, ul. ks. Malczewskiego 1, 85-104 Bydgoszcz,
■ Gniezno, ul. Kolegiaty 5, 62-200 Gniezno,
■ Kraków, ul Wiślna 12/5, 31-007 Kraków,
■ Poznań i Kalisz, ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań,
■ Włocławek „Ład Boży”, ul. Wojska Polskiego 2a, 87-800 Włocławek.

(redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

076. „Biblioteka K aznodziejska”
Miesięcznik Homiletyczny. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Drukarnia 
i Księgarnia św. Wojciecha sp. z o.o. Siedziba wydawcy: Poznań. Data pierwszego 
wydania: grudzień 1906 r. Redaktor naczelny: ks. Maciej K. Kubiak. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 4 000. Adres redakcji: ul. Chartowo 5,
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61-245 Poznań. Tel.: (61) 659 37 45. E-mail: kaznodziejska@swietywojciech.pl. Strona 
internetowa: www.bkaznodziejska.pl.

077. „K atecheta”
Miesięcznik poświęcony katechezie i wychowaniu religijnemu. Periodyczność: 
miesięcznik. Wydawca: Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha sp. z o.o. Siedziba 
wydawcy: Poznań. Data pierwszego wydania: 1 października 1957 r. Redaktor 
naczelny: ks. Artur Filipiak. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 2 000. 
Adres redakcji: ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań. Tel.: (61) 659 37 47. E-mail: 
katecheta@swietywojciech.pl. Strona internetowa: www.katecheta.pl.

078. „KnC -  K róluj nam C hryste”
Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha sp. z o.o. 
Siedziba wydawcy: Poznań. Data pierwszego wydania: marzec 2004 r. Redaktor 
naczelny: Michał Bondyra. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: 
ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań. E-mail: bondyra@ministranci.pl. Strona internetowa: 
www.ministranci.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

079. „Mały Przewodnik Katolicki”
Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha sp. z o.o. 
Siedziba wydawcy: Poznań. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: 
ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań. Strona internetowa: www.malyprzewodnik.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

080. „Msza Święta”
Miesięcznik biblijno-liturgiczny. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Wydawnictwo 
Hlondianum sp. z o.o. Siedziba wydawcy: Poznań. Data pierwszego wydania: marzec 
1936 r. Redaktor naczelny: ks. Jan Hadalski. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań. Tel.: (61) 647 21 77. 
E-mail: bondyra@ministranci.pl. Strona internetowa: www.msza.tchr.org 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

081. „W drodze”
Miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. Periodyczność: miesięcznik. 
Wydawca: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Siedziba 
wydawcy: Poznań. Data pierwszego wydania: 1 października 1973 r. Redaktor 
naczelny: o. Roman Bielecki. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 
7 600. Adres redakcji: ul. Kościuszki 99, 60-920 Poznań. Tel.: (61) 850 47 27. E-mail: 
miesięcznik@wdrodze.pl. Strona internetowa: www.wdrodze.pl.

Dwumiesięczniki

082. „Głos dla życia”
Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Polska Federacja Ruchów Obrony Życia. 
Siedziba wydawcy: Poznań. Data pierwszego wydania: maj 1991 r. Redaktor naczelny: 
Paweł Wosicki. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: 
ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań. Tel.: (61) 653 03 91. E-mail: glos@prolife.com.pl. 
Strona internetowa: glosdlazycia.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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083. „Miłujcie się”
Katolicki Dwumiesięcznik Społecznej Krucjaty Miłości. Periodyczność: 
dwumiesięcznik. Wydawca: Towarzystwo Chrystusowe. Siedziba wydawcy: Poznań. 
Data pierwszego wydania: 1975 r. Redaktor naczelny: ks. Mieczysław Piotrowski 
Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 180 000. Adres redakcji: ul. Panny 
Marii 4, 60-962 Poznań. Tel.: (61) 852 32 82. Strona internetowa: 
www.milujciesie.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

084. „Misyjne Drogi”
Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Wydawnictwo Misyjne Drogi. Siedziba 
wydawcy: Poznań. Redaktor naczelny: o. Marcin Wrzos. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Forteczna 3, 60-102 Poznań. Tel.: (61) 830 65 17. 
E-mail: misdrogi@oblaci.pl. Strona internetowa: www.misyjnedrogi.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

085. „W ieczernik”
Pismo Formacyjne Ruchu „Światło-Życie”. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: 
Fundacja Światło-Życie Ośrodek w Poznaniu. Siedziba wydawcy: Poznań. Data 
pierwszego wydania: 1985 r. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres 
redakcji: os. Stare Żegrze 32/5, 61-249 Poznań. Tel.: (61) 879 77 69. E-mail: 
wieczernik@oaza.pl. Strona internetowa: www.wieczernik.oaza.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

Kwartalniki

086. „Pod Płaszczem M aryi”
Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Wydawnictwo Flos Carmeli. Siedziba wydawcy: 
Poznań. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Działowa 25, 
61-747 Poznań. Tel.: (61) 856 08 34 (redakcja nie zweryfikowała danych).

WRONKI

Kwartalniki

087. „Franciszkański Świat”
Czasopismo młodych. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Prowincja św. Franciszka 
z Asyżu Braci Mniejszych Franciszkanów. Siedziba wydawcy: Poznań. Data 
pierwszego wydania: kwiecień 1994 r. Redaktor naczelny: o. Sylwester Brzeziński. 
Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 4 200. Adres redakcji: 
ul. Mickiewicza 1, 64-510 Wronki. E-mail: fs@franciszkanie.net. Strona internetowa: 
www.franciszkanie.net.
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D am ian  G uzek  Struktura mediów katolickich jako element systemu medialnego w Polsce po 1989 roku

1.20. P rasa w Diecezji Kaliskiej (M etropolia Poznańska)

KALISZ 

Dwutygodniki

088. „O piekun”
Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej. Periodyczność: dwutygodnik. Wydawca: Kuria 
Diecezjalna w Kaliszu. Siedziba wydawcy: Kalisz. Redaktor naczelny: ks. Andrzej 
Antoni Klimek. Zasięg rozpowszechniania: Diecezja Kaliska. Adres redakcji: ul. Widok 
80-82, 62-800 Kalisz. Tel.: (62) 766 07 17. E-mail: redakcja@opiekun.kalisz.pl. Strona 
internetowa: www.opiekun.kalisz.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

1.21. P rasa w Diecezji Rzeszowskiej (M etropolia Przemyska)

RZESZÓW 

Kwartalniki

089. „Znak Łaski”
Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Periodyczność: kwartalnik. 
Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie. Siedziba wydawcy: Rzeszów. 
Zasięg rozpowszechniania: Diecezja Rzeszowska. Nakład: 4 500. Adres redakcji: 
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów. Tel.: (17) 871 24 00. E-mail: 
znaklaski@wsd.rzeszow.pl. Strona internetowa: znak.wsd.rzeszow.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

1.22. P rasa w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (M etropolia Szczecińsko- 
Kamieńska)

SZCZECINEK

Miesięczniki

090. „W Naszej Rodzinie”
Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Fundacja Nasza Przyszłość. Siedziba wydawcy: 
Szczecinek. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Klasztorna 
16, 78-400 Szczecinek. Tel.: 600 205 351. E-mail: wnr@fnp.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).
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1.23. P rasa w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (M etropolia Szczecińsko- 
Kamieńska)

GŁOGÓW 

Dwumiesięczniki

091. „Kotwica”
Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym 
i niepełnosprawnym. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Cisi Pracownicy 
Krzyża. Siedziba wydawcy: Głogów. Data pierwszego wydania: 1993 r. Redaktor 
naczelny: ks. Janusz Malski. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres 
redakcji: ul. ks. prał. Luigi Novarese 2, 67-200 Głogów. Tel.: (76) 833 32 97. E-mail: 
cpk@onet.pl. Strona internetowa: www.kotwica.cisi.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

1.24. P rasa w Archidiecezji W arm ińskiej (M etropolia W arm ińska)

GÓROWO IŁAWECKIE 

Miesięczniki

092. „Błahowist”
Miesięcznik dla Młodzieży. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Archidiecezja 
Przemysko-Warszawska Kościoła Grekokatolickiego. Siedziba wydawcy: Przemyśl. 
Data pierwszego wydania: 1991 r. Redaktor naczelny: Bohdan Tchórz. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul Kościuszki 28/3, 11-220 
Górowo Iławeckie. Tel.: (89) 761 04 21. E-mail: blahowist@poczta.onet.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

PIENIĘŻNO

Kwartalniki

093. „A nim ator”
Biuletyn Misyjno-Pastoralny. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Referat Misyjny 
Seminarium Duchownego Księży Werbistów. Siedziba wydawcy: Pieniężno. Data 
pierwszego wydania: 1989 r. Redaktor naczelny: ks. Wiesław Dudar. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 450. Adres redakcji: Kolonia 19, 14-520 
Pieniężno. Tel.: (55) 242 92 43. E-mail: refermis@werbisci.pl.
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1.25. P rasa w Diecezji Ełckiej (M etropolia W arm ińska)

EŁK

Miesięczniki

094. „M artyria”
Miesięcznik Diecezji Ełckiej. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Kuria Biskupia 
Diecezji Ełckiej. Siedziba wydawcy: Ełk. Data pierwszego wydania: kwiecień 1994 r. 
Redaktor Naczelny: ks. Jerzy Sikora. Zasięg rozpowszechniania: Diecezja Ełcka. Adres 
redakcji: pl. Katedralny 1, 19-300 Ełk, Tel.: (87) 610 01 05. E-mail: 
martyria@diecezja.elk.pl. Strona internetowa: www.martyria.diecezja.elk.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

1.26. P rasa w Archidiecezji W arszawskiej (M etropolia W arszawska)

BRWINÓW

Dwumiesięczniki

095. Christianitas
Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Fundacja św. Benedykta. Siedziba 
wydawcy: Dębogóra. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład 2 000. 
(redakcja nie zweryfikowała danych).
KONSTANCIN-JEZIORNA

Miesięczniki

096. „Anioł”
Miesięcznik dla Młodzieży. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Zgromadzenie 
Sióstr od Aniołów. Siedziba wydawcy: Konstancin-Jeziorna. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Broniewskiego 28/30, 05-510 
Konstancin-Jeziorna. Tel.: (22) 756 44 60. E-mail: alaaniol@gmail.com. Strona 
internetowa: siostryodaniolow.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

TERESIN

Miesięczniki

097. „Mały Rycerzyk N iepokalanej”
Katolicki miesięcznik dla dzieci. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Wydawnictwo 
Ojców Franciszkanów Niepokalanów. Siedziba wydawcy: Teresin. Data pierwszego 
wydania: wrzesień 1938 r. Redaktor naczelny: s. Paulina Maria Januchta. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 12 000. Adres redakcji: ul. o. Kolbego 5, 
Paprotnia, 96-515 Teresin. Tel.: (46) 864 21 79. E-mail: redakcja@malyrycerzyk.pl. 
Strona internetowa: malyrycerzyk.pl.
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098. „Rycerz Niepokalanej”
Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 
Niepokalanów. Siedziba wydawcy: Teresin. Data pierwszego wydania: styczeń 1922 r. 
Redaktor naczelny: o. Piotr Maria Lenart. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. 
Nakład: 68 000. Adres redakcji: Niepokalanów, 96-515 Teresin. Tel.: (46) 864 23 52. 
E-mail: redakcja@rycerzniepokalanej.pl. Strona internetowa: rycerzniepokalanej.pl.

Dwumiesięcznik

099. „Rycerz M łodych”
Pismo Młodzieżowego Ruchu Rycerstwa Niepokalanej. Periodyczność: 
dwumiesięcznik. Wydawca: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów. 
Siedziba wydawcy: Teresin. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 
12 000. Adres redakcji: ul. o. Kolbego 5, Paprotnia, 96-515 Teresin. Tel.: (46) 864 22
90. E-mail: redakcja@rycerzmlodych.pl. Strona internetowa: rycerzmlodych.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych)

WARSZAWA

Tygodniki

100. „Biuletyn KAI”
Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. 
Siedziba wydawcy: Warszawa. Redaktor naczelny: Marcin Przeciszewski. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, 
01-015 Warszawa. Tel.: (22) 838 80 61. E-mail: sekretariat@ekai.pl. Strona 
internetowa: www.kai.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
Dwutygodniki

101. „Nasza Służba”
Dwutygodnik Ordynariatu Polowego. Periodyczność: dwutygodnik. Wydawca: 
Ordynariat Polowy. Siedziba wydawcy: Warszawa. Data pierwszego wydania: styczeń 
1992 r. Redaktor naczelny: Krzysztof Stępkowski. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. Nakład: 6 000. Adres redakcji: ul. gen. Michała Tokarzewskiego- 
Karaszewicza 4, 00-911 Warszawa 62. Tel.: (22) 687 33 01. E-mail: 
naszasluzba@ordynariat.pl. Strona internetowa: www.ordynariat.wp.mil.pl.

Miesięczniki

102. „Civitas C hristiana”
Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana”. Siedziba wydawcy: Warszawa. Data pierwszego wydania: czerwiec 2013 r. 
Redaktor naczelny: Tomasz Rzymkowski. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. 
Nakład 3 000. Adres redakcji: ul. Ludwika Nabielaka 16, 00-743 Warszawa. E-mail: 
redakcja@civitaschristiana.pl.

103. „List do Pani”
Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Polski Związek Kobiet Katolickich. Siedziba 
wydawcy: Data pierwszego wydania: luty 1993.r Redaktor naczelna: Maria Wilczek.
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Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład 4 700. Adres redakcji: 
ul. Łazienkowska 14, 00-449 Warszawa. E-mail: listdopani@poczta.opoka.org.pl.

104. „M agazyn Fam ilia”
Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Edycja św. Pawła. Siedziba wydawcy: 
Warszawa. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Prawnicza 
62, 02-495 Warszawa. E-mail: listy@magazynfamilia.pl. Strona internetowa: 
www.magazynfamilia.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

105. „M oja Rodzina”
Katolicki Magazyn Społeczny. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Fundacja S.O.S. 
Obrony Poczętego Życia. Siedziba wydawcy: Warszawa. Redaktor naczelny: 
ks. Ryszard Halwa. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: 
ul. Nowolipie 9/11 lok. 75, 00-150 Warszawa. Tel.: (22) 831 28 06. E-mail: 
redakcja@mojarodzina.org. Strona internetowa: www.mojarodzina.org 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

106. „Słowo wśród nas”
Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Wydawnictwo Promic sp. z o.o. Siedziba 
wydawcy: Warszawa. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: 
ul. św. Bonifacego 9/1, 02-914 Warszawa (redakcja nie zweryfikowała danych).

107. „Więź”
Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Towarzystwo WIĘŹ. Siedziba wydawcy: 
Warszawa. Data pierwszego wydania: luty 1958 r. Redaktor naczelny: Zbigniew 
Nosowski. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Trębacka 3, 
00-074 Warszawa. E-mail: wiez@wiez.pl. Strona internetowa: www.wiez.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).
Dwumiesięczniki

108. „Misje Dzisiaj”
Dwumiesięcznik Papieskich Dzieł Misyjnych. Periodyczność: dwumiesięcznik. 
Wydawca: Wydawnictwo PDM Missio-Polonia. Siedziba wydawcy: Warszawa. 
Redaktor naczelny: ks. Tomasz Atlas. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. 
Nakład: 14 500. Adres redakcji: Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa. 
Tel.: (22) 838 29 44. E-mail: misje@misjedzisiaj.pl. Strona internetowa: 
www.misjedzisiaj.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

109. „Misje Salezjańskie”
Pismo do Przyjaciół i Sympatyków Misji. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: 
Salezjański Ośrodek Misyjny. Siedziba wydawcy: Warszawa. Redaktor naczelny: 
ks. Tomasz Atlas. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 14 500. Adres 
redakcji: ul. Korowodu 20, 02-829 Warszawa. Tel.: (22) 644 86 79. E-mail: 
misje@salezjanie.pl. Strona internetowa: www.misje.salezjanie.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

110. „Świat M isyjny”
Dwumiesięcznik Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Periodyczność: 
dwumiesięcznik. Wydawca: Wydawnictwo PDM Missio-Polonia. Siedziba wydawcy:

mailto:listdopani@poczta.opoka.org.pl
mailto:listy@magazynfamilia.pl
http://www.magazynfamilia.pl
mailto:redakcja@mojarodzina.org
http://www.mojarodzina.org
mailto:wiez@wiez.pl
http://www.wiez.pl
mailto:misje@misjedzisiaj.pl
http://www.misjedzisiaj.pl
mailto:misje@salezjanie.pl
http://www.misje.salezjanie.pl


Warszawa. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: Skwer Kard. 
S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa. E-mail: pdmd@missio.org.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

111. „W Imię Jezusa”
Biuletyn Prowincji Najśw. Dwumiesięcznik Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. 
Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny 
z Nazaretu. Siedziba wydawcy: Warszawa. Zasięg rozpowszechniania: prowincjonalny. 
Adres redakcji: ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa. E-mail: 
nazaretanki.warszawa@gmail.com (redakcja nie zweryfikowała danych).

Kwartalniki

112. „Braciszkowie świętego Franciszka”
Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Duszpasterstwo Powołań Braci Mniejszych 
Kapucynów. Siedziba wydawcy: Warszawa. Redaktorzy: br. Piotr Krawczyk, 
br. Grzegorz Brzeziński. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 1 000 egz. 
Adres redakcji: ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa. Tel.: (22) 831 31 09. E-mail: 
kapucyni.pow@gmail.com. Strona internetowa: www.powolanie-kapucyni.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

113. „C aritas”
Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Fundacja Pro Caritate. Siedziba wydawcy: 
Warszawa. Data pierwszego wydania: 1994 r. Redaktor naczelna: Alicja Wysocka. 
Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 10 000. Adres redakcji: skwer kard. 
Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa. Tel.: (22) 334 85 32. E-mail: awysocka@caritas.pl.

114. „Pastores”
Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: 
Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o. Siedziba wydawcy: Pelplin. Data pierwszego 
wydania: 1998 r. Redaktor naczelny: ks. Mirosław Cholewa. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. Nakład: 4 000. Adres redakcji: skr. poczt. 62, 01-906 Warszawa 85. 
Tel.: 503 070 747. E-mail: sekretarzpastores@bernardinum.com.pl. Strona internetowa: 
www.pastores.pl.

Nieregularne

115. „Res Sacra M iser”
Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Periodyczność: nieregularny. Wydawca: 
Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Siedziba wydawcy: Warszawa. Data pierwszego 
wydania: 1997 r. Redaktorzy: Agata Jabłonowska-Turkiewicz, Andrzej Czarnocki. 
Zasięg rozpowszechniania: Archidiecezja Warszawska. Nakład: 1 000. Adres redakcji: 
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa. Tel.: (22) 828 18 15. E-mail: 
ajablonowska@caritas.pl, czarnocki@caritas.pl. Strona internetowa: 
www.warszawa.caritas.pl.
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CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

Dwumiesięczniki

116. „D rakka”
Pismo dla Grzeszników. Periodyczność: dwumiesięczniki. Siedziba wydawcy: 
Czerwińsk. Redaktor naczelny: ks. Przemysław Kawecki. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. E-mail: drakka@bosko.pl. Strona internetowa: www.drakka.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

1.28. P rasa w Diecezji W arszawsko-Praskiej (M etropolia W arszawska)

MARKI

Dwumiesięczniki

117. „Któż ja k  Bóg”
Dwumiesięcznik o aniołach i życiu duchowym. Periodyczność: dwumiesięcznik. 
Wydawca: Rycerstwo św. Michała. Siedziba wydawcy: Marki. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Piłsudzkiego 248/252, 05-261 
Marki. Tel.: (22) 781 28 63. E-mail: redakcja.kjb@gmail.com. Strona internetowa: 
www.ktozjakbog.religia.net (redakcja nie zweryfikowała danych).

OTWOCK

Kwartalnik

118. „Posłaniec Świętej Rodziny”
Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny. 
Siedziba wydawcy: Otwock. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 5 000. 
Adres redakcji: ul. Kołłątaja 80/82, 05-402 Otwock. Tel.: 509 530 768. E-mail: 
poslaniec@msf.opoka.org.pl. Strona internetowa: www.poslaniec.msf.opoka.org.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

SULEJÓWEK

Kwartalnik

119. „Chiny Dzisiaj”
Religie Chrześcijaństwo Kościół. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Komisja 
Episkopatu Polski ds. Misji, Polska Prowincja Zgromadzenia Słowa Bożego, Polska 
Prowincja Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Siedziba 
wydawcy: Sulejówek. Data pierwszego wydania: 2006 r. Zasięg rozpowszechniania: 
inny. Nakład: 5 00. Adres redakcji: ul. Wspólna 45, 05-070 Sulejówek. Tel.: 723 630 
814. E-mail: chinydzisiaj@ecclesia.org.pl.

mailto:drakka@bosko.pl
http://www.drakka.pl
mailto:redakcja.kjb@gmail.com
http://www.ktozjakbog.religia.net
mailto:poslaniec@msf.opoka.org.pl
http://www.poslaniec.msf.opoka.org.pl
mailto:chinydzisiaj@ecclesia.org.pl


WARSZAWA

Dzienniki

120. „Nasz dziennik”
Periodyczność: dziennik. Wydawca: Spes sp. z o.o. Siedziba wydawcy: Warszawa. Data 
pierwszego wydania: 1998 r. Redaktor naczelny: Ewa Nowina-Konopka. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 150 000. Adres redakcji: 
ul. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa. Tel.: (22) 515 77 77. E-mail: redakcja@ 
naszdziennik.pl. Strona internetowa: www.naszdziennik.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

Tygodniki

121. „Idziemy”
Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Wydawnictwo Diecezji Warszawsko-Praskiej. 
Siedziba wydawcy: Warszawa. Data pierwszego wydania: 12 września 2005 r. Redaktor 
naczelny: ks. Henryk Zieliński. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 
16 000. Adres redakcji: ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa. Tel.: (22) 512 00
95. E-mail: redakcja@idziemy.com.pl. Strona internetowa: www.idziemy.com.pl.

Miesięczniki

122. „Anioł Stróż”
Miesięcznik dla dzieci. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Wydawnictwo Sióstr 
Loretanek. Siedziba wydawcy: Warszawa. Data pierwszego wydania: 1911 r. Redaktor 
naczelny: br. Tadeusz Ruciński. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład:
11 000. Adres redakcji: ul. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa. Tel.: (22) 673 50
96. E-mail: aniol@loretanki.pl. Strona internetowa: www.aniolstroz.pl.

123. „Egzorcysta”
Pismo Ludzi Wolnych. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Wydawnictwo 
MONUMEN sp. z o.o. Siedziba wydawcy: Warszawa-Wesoła. Data pierwszego 
wydania: wrzesień 2012 r. Redaktor naczelny: Artur Winiarczyk. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Nakład: 40 000. Adres redakcji: ul. Tęczowa 2, 
05-075 Warszawa. Tel.: (22) 266 80 20. E-mail: redakcja@miesiecznikegzorcysta.pl. 
Strona internetowa: www.miesiecznikegzorcysta.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

124. „M isjonarz”
Miesięcznik Polskiej Prowincji Księży Werbistów. Periodyczność: miesięcznik. 
Wydawca: VERBINUM -  Wydawnictwo Księży Werbistów, Referat Misyjny 
Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie. Siedziba wydawcy: 
Pieniężno. Data pierwszego wydania: 1983 r. Redaktor naczelna: Lidia Popielewicz. 
Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Ostrobramska 98, 
04-118 Warszawa. Tel.: (22) 516 98 42. E-mail: misjonarz@verbinum.pl. Strona 
internetowa: www.misjonarz.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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125. „Różaniec”
Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Siedziba 
wydawcy: Warszawa. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: 
ul. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa. Tel.: (22) 612 93 64. Strona internetowa: 
www.rozaniec.eu (redakcja nie zweryfikowała danych).

126. „Tak Rodzinie”
Katolicki Magazyn Formacyjny. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Wydawnictwo 
Sióstr Loretanek. Siedziba wydawcy: Warszawa. Redaktor naczelny: ks. Janusz 
Stańczuk. Zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy. ul. Żeligowskiego 16/20, 04-476 
Warszawa. Tel.: (22) 673 5838. E-mail: takrodzinie@loretanki.pl. Strona internetowa: 
www.takrodzinie.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Kwartalnik

127. „Posyłam W as”
Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Pallotyński Sekretariat Misyjny Prowincji 
Chrystusa Króla. Siedziba wydawcy: Warszawa. Zasięg rozpowszechniania: 
ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Skaryszewska 12, skrytka pocztowa 255, 03-802 
Warszawa. Tel.: (22) 771 51 19. E-mail: biuro@sekretariat-misyjny.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

1.29. P rasa w Archidiecezji W rocławskiej (M etropolia W rocławska)

WROCŁAW

Miesięczniki

128. „Głos św. Franciszka”
Miesięcznik Franciszkański. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Prowincja 
św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych. Siedziba wydawcy: Wrocław. Data pierwszego 
wydania: 1908 r. Zasięg rozpowszechniania: Prowincja św. Jadwigi Zakonu Braci 
Mniejszych. Adres redakcji: al. Jana Kasprowicza 26, 51-161 Wrocław. Tel.: (71) 327 
35 00. E-mail: glos franc@poczta.onet.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

129. „Nowe Życie”
Dolnośląskie pismo katolickie. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Kuria 
Metropolitalna Wrocławska. Siedziba wydawcy: Wrocław. Data pierwszego wydania: 
1983 r. Redaktor naczelny: ks. Zbigniew Stokłosa. Zasięg rozpowszechniania: 
Archidiecezja Wrocławska. Adres redakcji: ul. Katedralna 13, 50-328 Wrocław. 
Tel.: (71) 327 11 16. E-mail: nowezycie@archidiecezja.wroc.pl. Strona internetowa: 
www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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Dwumiesięczniki

130. „Życie Konsekrowane”
Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów 
„PALABRA”. Siedziba wydawcy: Wrocław. Data pierwszego wydania: 1993 r. Zasięg 
rozpowszechniania: ogólnokrajowy. Adres redakcji: ul. Wieniawskiego 38, 51-611 
Wrocław. Tel.: (71) 348 30 86. E-mail: zk.redakcja@palabra.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

Kwartalnik

131. „Biuletyn Prowincjonalny”
Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Siostry Adorantki Krwi Chrystusa. Siedziba 
wydawcy: Wrocław. Zasięg rozpowszechniania: Prowincja Wrocławska. Adres 
redakcji: ul. Szymanowskiego 25, 51-609 Wrocław. Tel.: (71) 337 45 40. E-mail: 
sekretariat@adorantki.pl. Strona internetowa: www.adorantki.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

132. „Vox N ostra”
Pismo Alumnów MWSD we Wrocławiu. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: 
Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu. Siedziba wydawcy: 
Wrocław. Redaktor naczelny: kl. Przemysław Paruch. Zasięg rozpowszechniania: 
Archidiecezja Wrocławska. Nakład: 1 500. Adres redakcji: pl. Katedralny 14, 50-329 
Wrocław. Tel.: (71) 321 41 71. Strona internetowa: www.seminarium.wroclaw.pl/site/ 
?page_id=83 (redakcja nie zweryfikowała danych).

Nieregularne

133. „Biuletyn Papieskiego Fakultetu  Teologicznego”
Periodyczność: nieregularny. Wydawca: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. 
Siedziba wydawcy: Wrocław. Data pierwszego wydania: 1993 r. Zasięg 
rozpowszechniania: Archidiecezja Wrocławska. Adres redakcji: ul. Katedralna 9, 
50-328 Wrocław (redakcja nie zweryfikowała danych).

1.30. P rasa w Diecezji Świdnickiej (M etropolia W rocławska)

ŚWIDNICA 

Miesięczniki

134. „GONG”
Informator Służby Liturgicznej Diecezji Świdnickiej. Periodyczność: miesięcznik. 
Wydawca: Świdnicka Kuria Biskupia. Siedziba wydawcy: Świdnica. Data pierwszego 
wydania: styczeń 2011 r. Redaktor naczelny: ks. Krzysztof Ora. Zasięg 
rozpowszechniania: Diecezja Świdnicka. Nakład: 500. Adres redakcji: pl. Jana Pawła II
1, 58-100 Świdnica.
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Półroczniki

135. „Nasze Sem inarium ”
Pismo Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. 
Periodyczność: półrocznik. Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji 
Świdnickiej. Siedziba wydawcy: Świdnica. Zasięg rozpowszechniania: Diecezja 
Świdnicka. Adres redakcji: pl. Wojska Polskiego 2, 58-100 Świdnica. E-mail: 
seminarium@diecezja.swidnica.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

mailto:seminarium@diecezja.swidnica.pl


2.1. P rasa parafialna w Archidiecezji Białostockiej (M etropolia Białostocka)

BIAŁYSTOK

Miesięczniki

136. „Bóg W śród Nas”
Miejsce wydawania: Białystok. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Wojciecha. Adres: ul. Warszawska 46a, 15-077 Białystok. Tel.: (85) 732 42 12. 
E-mail: kancelaria@wojciech.bialystok.pl. Strona internetowa parafii: wojciech. 
bialystok.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

137. „Posłaniec M atki Bożej Różańcowej”
Miejsce wydawania: Białystok. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Matki 
Bożej Różańcowej. Adres: ul. Antoniukowska 60, 15-843 Białystok. Tel.: 513 044 757. 
E-mail: mbrozancowa@bialystok.opoka.org.pl. Strona internetowa parafii: www.mb- 
rozancowa.bialystok.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

138. „Strum ień Życia”
Miejsce wydawania: Białystok. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Niepokalanego Serca Maryi. Adres: ul. ks. Suchowolca 27, 15-565 Białystok. 
Tel.: (85) 721 80 06. E-mail: biuro@parafiansm.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafiansm.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

2.2. P rasa parafialna w Diecezji Drohiczyńskiej (M etropolia Białostocka)

TOPCZEWO

Kwartalniki

139. „Gazetka Parafii Topczewo”
Miejsce wydawania: Topczewo. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia 
św. Stanisława Bp. M. Adres: ul. Brańska 4, Topczewo, 17-132 Wyszki. Tel.: (85) 737
12 10. E-mail: administrator@parafiatopczewo.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafiatopaczewo.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

WĘGRÓW

Dwumiesięczniki

140. „W ierzę”
Miejsce wydawania: Węgrów. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
Wniebowzięcia NMP. Adres: ul. Strażacka 5, 07-100 Węgrów. Tel.: (25) 792 23 66. 
E-mail: leszek165@gmail.com. Strona internetowa parafii: www.bazylikawegrow.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).
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2.3. P rasa parafialna w Diecezji Łomżyńskiej (M etropolia Białostocka)

ŁOMŻA

Tygodniki

141. „Nadzieja”
Miejsce wydawania: Łomża. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Krzyża 
Świętego. Adres: ul. Zawadzka 55, 18-403 Łomża. Tel.: (86) 216 89 05. 
E-mail: parafia@krzyz.lomza.pl. Strona internetowa parafii: www.krzyz.lomza.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

142. „Posłaniec św. B runona”
Miejsce wydawania: Łomża. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Brunona 
Bonifacego z Kwerfurtu. Adres: ul. Wojska Polskiego 135, 18-400 Łomża. 
Tel.: (86) 216 39 55. E-mail: dekanatbrunon@neostrada.pl. Strona internetowa parafii: 
www.brunon.lomza.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

2.4. P rasa parafialna w Archidiecezji Częstochowskiej (M etropolia 
Częstochowska)

CZĘSTOCHOWA

Dwumiesięczniki

143. „Biuletyn Parafialny”
Miejsce wydawania: Częstochowa. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Jakuba. Adres: ul. Kilińskiego 8, 42-200 Częstochowa. Tel.: (34) 324 11 87. 
E-mail: parafia@swjakub.com. Strona internetowa parafii: www.swjakub.com (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

PANKI

Miesięczniki

144. „Pod W iatr... ”
Miejsce wydawania: Panki. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Rodziny. Adres: ul. 1 Maja 1, 42-140 Panki. Tel.: (34) 317 90 25. E-mail: 
eugeniusz.sikorski@gmail.com. Strona internetowa parafii: www.parafiapanki.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

ZAWIERCIE

Tygodniki

145. „Wiadomości Parafialne”
Miejsce wydawania: Zawiercie. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła. Adres: ul. Sienkiewicza 4, 42-400 Zawiercie.
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Tel.: (32) 672 22 71. E-mail: zenongajda@interia.eu. Strona internetowa parafii: 
www.bazylika-zawiercie.eu (redakcja nie zweryfikowała danych).

2.5. P rasa parafialna w Diecezji Sosnowieckiej (M etropolia Częstochowska)

BĘDZIN

Tygodniki

146. „Głos Parafii”
Miejsce wydawania: Będzin. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Alberta 
Chmielowskiego. Adres: ul. św. Brata Alberta 38, 42-500 Będzin. Tel.: (32) 267 40 39. 
E-mail: parafia@brat-albert.pl. Strona internetowa parafii: www.brat-albert.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

147. „Nasz Kościół”
Miejsce wydawania: Będzin. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Katarzyny w Grodźcu. Adres: ul. Wolności 295, 42-506 Będzin. 
Tel.: (32) 267 35 36. E-mail: kancelaria@naszkosciol.info. Strona internetowa parafii: 
www.naszkosciol.info (redakcja nie zweryfikowała danych).

148. „Z iarno”
Miejsce wydawania: Będzin. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny. Adres: ul. 9 Maja 2, 42-500 Będzin. Tel.: (32) 360 30 58. 
E-mail: michal-fiuk@o2.pl. Strona internetowa parafii: www.sanktuarium.bedzin.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

DĄBROWA GÓRNICZA

Tygodniki

149. „Głos Oblubieńca”
Miejsce wydawania: Dąbrowa Górnicza. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Józefa Oblubieńca NMP. Adres: ul. Konopnickiej 62a, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 
Tel.: (32) 262 27 32. E-mail: kancelaria@parafiaswjozefa-dg.pl. Strona internetowa 
parafii: parafiaswjozefa-dg.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

150. „Głos Serca”
Miejsce wydawania: Dąbrowa Górnicza. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: 
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adres: ul. Ofiar Katynia 34a, 42-530 
Dąbrowa Górnicza. Tel.: (32) 264 50 44. E-mail: nspjstrzemieszyce@gmail.com. Strona 
internetowa parafii: www.nspjstrzemieszyce.tnb.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

151. „Głos św. Antoniego”
Miejsce wydawania: Dąbrowa Górnicza. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: 
Parafia Narodzenia NMP i św. Antoniego. Adres: ul. Kościelna 20, 41-306 Dąbrowa
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Górnicza. Tel.: (32) 261 76 70. E-mail: dabrowag@franciszkanie.pl. Strona internetowa 
parafii: www.dabrawa.franciszkanie.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Kwartalniki

152. „W spólnota”
Miejsce wydawania: Dąbrowa Górnicza. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia 
św. Maksymiliana Kolbe. Adres: ul. Ludowa 6, 41-310 Dąbrowa Górnicza. 
Tel.: (32) 262 54 42. E-mail: kontakt@parafiamaksymiliana.pl. Strona internetowa 
parafii: www.parafiamaksymiliana.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Nieregularne

153. „Spod Znaku M aryi”
Miejsce wydawania: Dąbrowa Górnicza. Periodyczność: nieregularny. Wydawca: 
Parafia NMP Królowej Polski. Adres: ul. Morcinka 9, 41-310 Dąbrowa Górnicza. 
Tel.: (32) 268 89 15. E-mail: kontakt@nmp-kp.pl. Strona internetowa parafii: 
www.nmp-kp.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

SOSNOWIEC

Tygodniki

154. „Gazeta z Sercem”
Miejsce wydawania: Sosnowiec. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu -  Środuli. Adres: ul. Krasińskiego 31,
41-219 Sosnowiec. Tel.: (32) 294 20 54. E-mail: parafia@sosnowiec.scj.pl. Strona 
internetowa parafii: www.sosnowiec.scj.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

155. „O rędow nik”
Miejsce wydawania: Sosnowiec. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Jacka. Adres: ul. Gen. Wł. Andersa 93, 41-208 Sosnowiec. Tel.: (32) 266 05 13. 
E-mail: parafia@swjacek.sosnowiec.pl. Strona internetowa parafii: www.swjacek. 
sosnowiec.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

156. „U św. Tom asza”
Miejsce wydawania: Sosnowiec. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Tomasza Apostoła. Adres: ul. Orla 19, 41-200 Sosnowiec. Tel.: (32) 266 12 63. 
E-mail: x.andrzej@tomasz.sosnowiec.pl. Strona internetowa parafii: www.tomasz. 
sosnowiec.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

157. „W ody Jo rd an u ”
Miejsce wydawania: Sosnowiec. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Jana 
Chrzciciela. Adres: ul. Orląt Lwowskich 67, 41-208 Sosnowiec. Tel.: (32) 292 98 94. 
E-mail: parafia@niwka.sosnowiec.pl. Strona internetowa parafii: 
www.niwka.sosnowiec.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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Dwutygodniki

158. „Biuletyn Inform acyjny Żywego Różańca”
Miejsce wydawania: Sosnowiec. Periodyczność: dwutygodnik. Wydawca: Parafia 
Matki Bożej Fatimskiej. Adres: al. ks. F. Blachnickiego 9, 41-219 Sosnowiec. Tel.: (32) 
298 08 77. E-mail: parafia@mb-fatimska.wiara.org.pl. Strona internetowa parafii: 
www.mb-fatimska.wiara.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

159. „Echo K atedry”
Miejsce wydawania: Sosnowiec. Periodyczność: dwutygodnik. Wydawca: Parafia 
katedralna Wniebowzięcia NMP. Adres: ul. Kościelna 1, 41-221 Sosnowiec. 
Tel.: 519 512 875. E-mail: par.kat.sosn@op.pl. Strona internetowa parafii: 
www.katedra.info.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

160. „Faustynka”
Miejsce wydawania: Sosnowiec. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Miłosierdzia Bożego. Adres: ul. Jagiellońska 2a, 41-200 Sosnowiec. Tel.: (32) 292 
35 56. Strona internetowa parafii: www.milosierdzie-boze.strefa.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

161. „Nasza W spólnota”
Miejsce wydawania: Sosnowiec. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Adres: ul. Armii Krajowej 77, 41-215 
Sosnowiec. Tel.: (32) 263 75 21. E-mail: kontakt@zmartwychwstancy.sosnowiec.pl. 
Strona internetowa parafii: www.zmartwychwstancy.sosnowiec.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

2.6. P rasa parafialna w Archidiecezji Gdańskiej (M etropolia Gdańska)

GDAŃSK

Tygodniki

162. „Biuletyn Parafialny”
Miejsce wydawania: Żukowo. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
Wniebowzięcia NMP. Adres: ul. 3-go Maja 4, 83-330 Żukowo. Tel.: (58) 681 78 37. 
E-mail: zukowown@diecezja.gda.pl. Strona internetowa parafii: 
wnmp-zukowo.diecezja.gda.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

163. „Ku Niebu”
Miejsce wydawania: Władysławowo. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Adres: al. Żeromskiego 32, 84-120 
Władysławowo. Tel.: (58) 674 02 74. E-mail: wladysl@diecezja.gda.pl. Strona 
internetowa parafii: parafia.wladek.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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Miesięczniki

164. „Biuletyn Parafialny”
Miejsce wydawania: Gdynia. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Chrystusa 
Dobrego Pasterza. Adres: ul. Lniana 19, 81-015 Gdynia. Tel.: (58) 623 66 15. E-mail: 
pasterz@diecezjagdansk.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

165. „Na Rozstajach”
Miejsce wydawania: Gdańsk. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Opatrzności Bożej. Adres: al. Jana Pawła II 48, 80-457 Gdańsk. Tel.: (58) 556 43 71. 
E-mail: opatrznosc@diecezja.gda.pl. Strona internetowa parafii: opatrznosc.gda.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

166. „Ojciec Pio w Osowej”
Miejsce wydawania: Gdańsk. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Polikarpa BM. Adres: ul. św. Jana Apostoła 1, 80-299 Gdańsk. Tel.: (58) 552 72 08. 
E-mail: parafia@polikarp.gda.pl. Strona internetowa parafii: www.polikarp.gda.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

167. „Przy św. K rzyżu”
Miejsce wydawania: Gdańsk. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Krzyża. Adres: ul. Mickiewicza 11, 80-425 Gdańsk. Tel.: (58) 341 49 10. E-mail: 
swkrzyz@diecezja.gda.pl. Strona internetowa parafii: www.gdansk.jezuici.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

168. „Przystań”
Miejsce wydawania: Gdańsk. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Jadwigi Śląskiej. Adres: ul. Mariana Góreckiego 18, 80-544 Gdańsk. 
Tel.: (58) 343 03 46. E-mail: nowyport@diecezjagdansk.pl. Strona internetowa parafii: 
jadwiga.diecezja.gda.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

169. „Rodzina Osowska”
Miejsce wydawania: Gdańsk. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Chrystusa 
Zbawiciela. Adres: ul. Pegaza 15, 80-299 Gdańsk. Tel.: (58) 552 70 45. 
E-mail: zbawiciel@diecezja.gda.pl. Strona internetowa parafii: www.zbawiciel.gda.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

170. „Skałka”
Miejsce wydawania: Gdańsk. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Stanisława BM. Adres: al. Legionów 13, 80-444 Gdańsk. Tel.: (58) 341 86 64. 
E-mail: stanislaw@diecezjagdansk.pl. Strona internetowa parafii: stanislawbiskup.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

171. „Święty W awrzyniec”
Miejsce wydawania: Luzino. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Wawrzyńca. Adres: ul. Kościelna 4, 84-242 Luzino. Tel.: (58) 678 22 64. 
E-mail: luzino@diecezja.gda.pl. Strona internetowa parafii: luzino.diecezja.gda.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).
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Kwartalniki

172. „Głos B rata”
Miejsce wydawania: Gdańsk. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia św. Brata 
Alberta. Adres: ul. Olsztyńska 2, 80-395 Gdańsk. Tel.: (58) 556 42 40. E-mail: 
albert@diecezja.gda.pl. Strona internetowa parafii: bratalbert.com.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

173. „Zacheusz”
Miejsce wydawania: Gdynia. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia 
Podwyższenia Krzyża Świętego i Niepokalanego Poczęcia NMP. Adres: ul. Hodowlana 
3, 81-606 Gdynia. Tel.: (58) 624 16 08. E-mail: tadeuszbalicki@onet.eu. Strona 
internetowa parafii: witkrzyz.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

2.7. P rasa parafialna w Diecezji Pelplińskiej (M etropolia Gdańska)

STAROGARD GDAŃSKI 

Miesięczniki

174. „Biuletyn parafii św. M ateusza”
Miejsce wydawania: Starogard Gdański. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: 
Parafia św. Mateusza. Adres: ul. gen. Józefa Hallera 3, 83-200 Starogard Gdański. 
Tel.: (58) 562 28 75. Strona internetowa parafii: www.swietymateusz.starogard.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

175. „Gwiazda Przew odnia”
Miejsce wydawania: Kościerzyna. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Świętej Trójcy. Adres: pl. Jana Pawła II 1 , 83-400 Kościerzyna. Tel.: (58) 686 26 51. 
E-mail: sanktuarium@sanktuarium.pl. Strona internetowa parafii: www.sanktuarium.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

176. „Znak Zwycięstwa”
Miejsce wydawania: Tczew. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 
83-110 Tczew. Tel.: (58) 531 25 18. E-mail: fara.tczew@gmail.com. Strona internetowa 
parafii: www.fara.tczew.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Dwumiesięczniki

177. „U Janów ”
Miejsce wydawania: Kościerzyna. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
Zmartwychwstania Pańskiego. Adres: ul. Świętojańska 10 1 , 83-400 Kościerzyna. 
Tel.: (58) 686 31 71. Strona internetowa parafii: www.parafiakoscierzyna.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).
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2.8. P rasa parafialna w Diecezji Toruńskiej (M etropolia Gdańska)

BIERZGŁOWO

Miesięczniki

178. „Głos Parafii”
Miejsce wydawania: Bierzgłowo. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Wniebowzięcia NPM w Bierzgłowie. Adres: ul. ks. Z. Zientarskiego 18, 87-152 
Łubianka. Tel.: (56) 678 86 70. E-mail: kontakt@parafiawbierzglowie.pl. Strona 
internetowa parafii: www.parafiawbierzglowie.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

BRODNICA

Tygodniki

179. „Wiadomości z F ary”
Miejsce wydawania: Brodnica. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Adres: ul. Farna 1, 87-300 Brodnica. 
Tel.: (56) 498 28 04. E-mail: brodnica@diecezja.torun.pl. Strona internetowa parafii: 
www.farabrodnica.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

LIDZBARK WELSKI

Tygodniki

180. „W spólnota i my”
Miejsce wydawania: Lidzbark Welski. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. 
Wojciecha. Adres: ul. Działdowska 3, 13-230 Lidzbark Welski. Tel.: (23) 696 
15 26. Strona internetowa parafii: parafialidzbark.eu (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

TORUŃ

Tygodniki

181. „W ojtuś”
Miejsce wydawania: Toruń. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Miłosierdzia 
Bożego i św. Faustyny. Adres: ul. św. Faustyny 7, 87-100 Toruń. Tel.: (56) 639 44 06. 
E-mail: proboszcz@milosierdzie.org. Strona internetowa parafii: milosierdzie.org 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

182. „Ślady na W rzosach”
Miejsce wydawania: Toruń. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Antoniego. Adres: ul. św. Antoniego 4, 87-100 Toruń. Tel.: (56) 610 22 42. 
E-mail: womisz@diecezja.torun.pl. Strona internetowa parafii: antoni-torun.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).
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2.9. P rasa parafialna w Archidiecezji Gnieźnieńskiej (M etropolia Gnieźnieńska)

GNIEZNO

Dwutygodniki

183. „Z Życia Parafii bł. M ichała Kozala”
Miejsce wydawania: Gniezno. Periodyczność: dwutygodnik. Wydawca: Parafia 
bł. Michała Kozala Biskupia i Męczennika. Adres: ul. E. Orzeskowej 22D, 62-200 
Gniezno. Tel.: (61) 426 27 49. E-mail: parafia@kozalgniezno.pl. Strona internetowa 
parafii: www.kozalgniezno.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

INOWROCŁAW

Miesięczniki

184. „Miesięcznik Parafii Farnej św. M ikołaja”
Miejsce wydawania: Inowrocław. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Mikołaja. Adres: ul. ks. Bogdana Gordona 4, 88-100 Inowrocław. Tel.: (52) 357 91
75. E-mail: fara@inofara.pl. Strona internetowa parafii: www.inofara.pl (redakcja nie 
zweryfikowała danych).

2.10. P rasa parafialna w Diecezji Bydgoskiej (M etropolia Gnieźnieńska)

BYDGOSZCZ

Tygodniki

185. „Dla Rodziny”
Miejsce wydawania: Bydgoszcz. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Andrzeja Boboli. Adres: al. Ossolińskich 2, 85-093 Bydgoszcz. Tel.: (52) 350 63
96. E-mail: bydgoszcz@jezuici.pl. Strona internetowa parafii: www.bydgoszcz. 
jezuici.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Dwutygodniki

186. „Głos Zm artw ychw stania”
Miejsce wydawania: Bydgoszcz. Periodyczność: dwutygodnik. Wydawca: Parafia 
Zmartwychwstania Pańskiego. Adres: ul. kard. Wyszyńskiego 58, 85-620 Bydgoszcz. 
Tel.: (52) 345 36 71. E-mail: zmartwych@gmail.com. Strona internetowa parafii: 
www.zmartwych.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

187. „Duszochwat”
Miejsce wydawania: Bydgoszcz. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Wincentego a Paulo. Adres: pl. Kościeleckich 7, 85-033 Bydgoszcz. Tel.: (52) 322 
53 52. E-mail: biuro@bydgoskabazylika.pl. Strona internetowa parafii: bydgoska 
bazylika.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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188. „Głos św. M ikołaja”
Miejsce wydawania: Bydgoszcz. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Mikołaja. Data pierwszego wydania wrzesień 1998 r. Redaktor naczelny: Jerzy 
Rusiniak. Nakład: 550. Adres: ul. Wyzwolenia 2, 85-790 Bydgoszcz. Tel.: (52) 347 15 
55. E-mail: parafia@mikolaj.bydgoszcz.pl. Strona internetowa parafii: 
www.mikolaj.bydgoszcz.pl.

189. „Mateusz z M ateuszkiem ”
Miejsce wydawania: Bydgoszcz. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Adres: ul. Skarżyńskiego 4, 85-798 Bydgoszcz. 
Tel.: (52) 343 01 38. E-mail: parafia@mateusz.bydgoszcz.pl. Strona internetowa 
parafii: www.mateusz.bydgoszcz.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

190. „Miesięcznik Kościelny”
Miejsce wydawania: Bydgoszcz. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
. Trójcy. Adres: ul. Świętej Trójcy 26, 85-224 Bydgoszcz. Tel.: (52) 322 70 94. 
E-mail: parafia@trojca.info. Strona internetowa parafii: www.trojca.info (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

191. „Na Oścież”
Miejsce wydawania: Bydgoszcz. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Matki 
Bożej Królowej Męczenników. Adres: ul. Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz. Tel.: (52) 346 
76 25. E-mail: parafia@mbkm.pl. Strona internetowa parafii: www.mbkm.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

ŚMIŁOWO

Miesięczniki

192. „Pan Łączy Nas”
Miejsce wydawania: Śmiłowo. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Małgorzaty i MB Szkaplerznej. Adres: ul. Kościelna 1, 64-810 Śmiłowo. 
Tel.: (67) 283 87 14. E-mail: parafia@malgorzata.smilowo.parafia.info. Strona 
internetowa parafii: malgorzata.smilowo.parafia.info (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

2.11. P rasa parafialna w Diecezji Włocławskiej (M etropolia Gnieźnieńska)

KONIN

Tygodniki

193. „A dalbertus”
Miejsce wydawania: Konin. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Wojciecha. Adres: ul. Portowa 2, 62-510 Konin. Tel.: (63) 243 33 82. E-mail: 
jozef@swwojciech.org. Strona internetowa parafii: www.swwojciech.org (redakcja 
nie zweryfikowała danych).
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LIPNO

Miesięczniki

194. „Jestem ”
Miejsce wydawania: Lipno. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia bł. Michała 
Kozala BM. Adres: ul. 3 Maja 43, 87-600 Lipno. Tel.: 506 643 347. E-mail: 
parafiakozala@op.pl. Strona internetowa parafii: parafia-kozala.az.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

WŁOCŁAWEK

Miesięczniki

195. „Ex C athedra”
Miejsce wydawania: Włocławek. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
katedralna Wniebowzięcia NMP. Adres: Plac Kopernika 7, 87-800 Włocławek. 
Tel.: (54) 231 22 32. E-mail: radoslawnowacki@op.pl. Strona internetowa parafii: 
www.katedrawloclawek.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Kwartalniki

196. „Zw iastun”
Miejsce wydawania: Włocławek. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia 
Wszystkich Świętych. Adres: pl. Wolności 6, 87-800 Włocławek. Tel.: (54) 232 40 46. 
E-mail: wloclawek.franciszkanie@gmail.com. Strona internetowa parafii: 
www.wloclawek.franciszkanie.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Nieregularne

197. „Nasza Parafia”
Miejsce wydawania: Włocławek. Periodyczność: nieregularny. Wydawca: 
św. Maksymiliana. Adres: ul. Zbiegniewskiej 1, 87-800 Włocławek. Tel.: 518 014 624. 
Strona internetowa parafii: www.maksymilian.info.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

ZDUŃSKA WOLA 

Miesięczniki

198. „Głos M aksymilianowy”
Miejsce wydawania: Zduńska Wola. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Wniebowzięcia NMP. Adres: ul. Kościelna 20, 98-220 Zduńska Wola. Tel.: (43) 823 27 
28. E-mail: bazylika.wnmp@gmail.com. Strona internetowa parafii: www.bazylika.dl.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).
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2.12. P rasa parafialna w Archidiecezji Katowickiej (M etropolia Katowicka)

BYTOM

Tygodniki

199. „Ku Pojednaniu”
Miejsce wydawania: Bytom. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Jana 
Nepomucena w Bytomiu-Łagiewnikach. Adres: ul. Armii Krajowej 13,41-909 Bytom. 
Tel.: (32) 286 25 73. E-mail: lagiewniki@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa 
parafii: www.nepomucen.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

CHEŁM ŚLĄSKI

Tygodniki

200. „Światło”
Miejsce wydawania: Chełm Śląski. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Trójcy 
Przenajświętszej. Adres: ul. Śląska 11, 41-403 Chełm Śląski. Tel.: (32) 225 80 23. 
E-mail: chelm@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.chelm- 
sl.katowice. opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

CHORZÓW

Tygodniki

201. „Chorzowskie W iadomości Parafialne w parafii św. M arii M agdaleny”
Miejsce wydawania: Chorzów. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Marii 
Magdaleny. Adres: ul. Bożogrobców 31, 41-503 Chorzów. Tel.: (32) 241 33 43. E-mail: 
chorzow.magdalena@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.chorzowmagdalena.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

202. „O rem us”
Miejsce wydawania: Chorzów. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Józefa. 
Adres: ul. Łagiewnicka 17, 41-500 Chorzów. Tel.: (32) 249 81 99. E-mail: 
chorzow.jozef@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.chorzow- 
jozef.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

203. „Wiadomości Fary św. B arbary”
Miejsce wydawania: Chorzów. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Barbary. Adres: ul. 3 Maja 18, 41-500 Chorzów. Tel.: (32) 249 64 33. E-mail: 
chorzow.barbara@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.barbara 
chorzow.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Dwutygodniki

204. „Mój Pasterz”
Miejsce wydawania: Chorzów. Periodyczność: dwutygodnik. Wydawca: Parafia Jezusa 
Chrystusa Dobrego Pasterza. Adres: ul. Skrajna 2a, 41-505 Chorzów. Tel.: (32) 246 55
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01. E-mail: batory.pasterz@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.pasterz.org (redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

205. „Gazetka Parafialna Kościoła Ducha Świętego w Chorzowie”
Miejsce wydawania: Chorzów. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Ducha 
Świętego. Adres: ul. Dąbrowskiego 14, 41-500 Chorzów. Tel.: (32) 241 33 33. E-mail: 
chorzow.duch@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.duch 
chorzow.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

206. „Głos Serca Jezusowego”
Miejsce wydawania: Chorzów. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adres: ul. Długa 32, 41-506 Chorzów. Tel.: (32) 246
13 57. E-mail: batory.nspj@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.serce-chorzow.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

CZERWIONKA-LESZCZYNY

Tygodniki

207. „Światło”
Miejsce wydawania: Czerwionka-Leszczyny. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: 
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czuchowie. Adres: ul. 2 Maja 98, 
44-230 Czerwionka-Leszczyny. Tel.: (32) 431 10 93. E-mail: czuchow@ 
archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.parafiaczuchow.katowice. 
opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

208. „Nasz Kościół”
Miejsce wydawania: Czerwionka-Leszczyny. Periodyczność: miesięcznik Wydawca: 
Parafia św. Andrzeja Boboli w Leszczynach. Adres: ul. ks. Pojdy 104, 44-238 
Czerwionka-Leszczyny. Tel.: (32) 431 10 74. E-mail: leszczyny@ archidiecezja. 
katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.parafialeszczyny.wiara.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

JANKOWICE

Dwutygodniki

209. „Gazetka Poranna”
Miejsce wydawania: Jankowice. Periodyczność: dwutygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Izydora. Adres: ul. Baziowa 22, 43-215 Jankowice. Tel.: (32) 211 50 26. E-mail: 
jankowice.pszczynskie@archidiecezja.katowice.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).
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JASTRZĘBIE ZDRÓJ 

Tygodniki

210. „Głos Serca”
Miejsce wydawania: Jastrzębie Zdrój. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adres: ul. 1 Maja 36, 44-330 Jastrzębie-Zdrój. 
Tel.: (32) 476 22 58. E-mail: jastrzebie.nspj@archidiecezja.katowice.pl. Strona 
internetowa parafii: www.nspj-jastrzebie.com (redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

211. „Spes”
Miejsce wydawania: Jastrzębie Zdrój. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Katarzyny i Opatrzności Bożej. Adres: ul. św. Katarzyny 3, 44-335 Jastrzębie- 
Zdrój. Tel.: (32) 471 20 55. E-mail: jastrzebie.katarzyna@archidiecezja.katowice.pl. 
Strona internetowa parafii: www.katarzyna.katowice.opoka.org.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

Nieokreślone

212. „Być dobrym ja k  chleb”
Miejsce wydawania: Jastrzębie Zdrój. Wydawca: Parafia św. brata Alberta. Adres: 
ul. Wielkopolska 20A, 44-335 Jastrzębie Zdrój. Tel.: (32) 471 02 28. E-mail: 
jastrzebie.albert@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.albert- 
jastrzebie.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

KATOWICE

Tygodniki

213. A rka”
Miejsce wydawania: Katowice. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
Opatrzności Bożej. Adres: ul. 1 Maja 52, 40-287 Katowice. Tel.: (32) 258 86 34. 
E-mail: zawodzie@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafiazawodzie.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

214. „Ave M aria”
Miejsce wydawania: Katowice. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych w Katowicach. Adres: ul. Wojciecha Korfantego 121/1,
40-156 Katowice. Tel.: (32) 258 42 39. E-mail: welnowiec@archidiecezja.katowice.pl. 
Strona internetowa parafii: www.nmpwelnowiec.katowice.opoka.org.pl; (redakcja nie 
zweryfikowała danych).

215. „Być Bliżej”
Miejsce wydawania: Katowice. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Data pierwszego 
wydania: 1997 r. Redaktor naczelny: ks. Józef Włosek. Nakład: 800. Adres: ul. Mieszka 
I 6, 40-877 Katowice. Tel.: (32) 254 74 00. E-mail: tysiaclecie.dolne@archidiecezja. 
katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.parafiatd.archidiecezja.katowice.pl.
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216. „Królowa Polski”
Miejsce wydawania: Katowice. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Matki 
Bożej Częstochowskiej w Katowicach Podlesiu. Adres: ul. Michałowskiego 9, 40-748 
Katowice. Tel.: (32) 202 97 12. E-mail: podlesie@archidiecezja.katowice.pl. Strona 
internetowa parafii: www.parafia-podlesie.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

217. „Parafia u Jezusa i M aryi”
Miejsce wydawania: Katowice. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
Najświętszych Imion Jezusa i Maryi. Adres: ul. Jana Przyklinga 12, 40-551 Katowice. 
Tel.: (32) 251 86 60. E-mail: brynow.jm@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa 
parafii: www.parafia.brynow.katowice.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

218. „Razem z Jackiem ”
Miejsce wydawania: Katowice. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Jacka. 
Adres: ul. Leśna 14, 40-624 Katowice. Tel.: (32) 202 88 40. E-mail: 
ochojec.jacek@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.swjacek.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

219. „U Piotra i Paw ła”
Miejsce wydawania: Świętochłowice. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Piotra i Pawła. Adres: ul. ks. bpa Teodora Kubiny 10, 41-600 Świętochłowice. 
Tel.: (32) 245 47 52. E-mail: swietochlowice@archidiecezja.katowice.pl. Strona 
internetowa parafii: w w w .swietochlowice.katowice.opoka.org.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

220. „Wiadomości K atedralne”
Miejsce wydawania: Katowice. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia katedralna 
Chrystusa Króla. Adres: ul. Siewna 25, 40-339 Katowice. Tel.: (32) 251 21 96. E-mail: 
katowice.katedra@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.parafia. 
katedralna.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

221. „Wiadomości Parafialne”
Miejsce wydawania: Katowice. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. Adres: ul. Siewna 25, 40-339 Katowice. Tel.: (32) 201 98
96. E-mail: szopienice.mbnp@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafiaburowiec.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

222. „Bogucka Rodzina”
Miejsce wydawania: Katowice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Szczepana. Adres: ul. Markiefki 89, 40-211 Katowice. Tel.: (32) 258 47 92. E-mail: 
bogucice@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.bogucice. 
katowice. opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

223. „Głos św. Ludw ika”
Miejsce wydawania: Katowice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach -  
Panewnikach. Adres: ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice. Tel.: (32) 252 68 70. 
E-mail: panewniki @archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii:
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www.parafia.panewniki.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

224. „M iriam ”
Miejsce wydawania: Katowice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Matki 
Bożej Różańcowej. Adres: ul. Zadole 36, 40-719 Katowice. Tel.: (32) 252 49 40. 
E-mail: zadole@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.zadole. 
wiara.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

225. „Pielgrzym”
Miejsce wydawania: Katowice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Adres: ul. Graniczna 26, 40-018 Katowice. 
Tel.: (32) 255 48 72. E-mail: katowice.nmp@archidiecezja.katowice.pl. Strona 
internetowa parafii: www.wnmp.wiara.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

226. „Posłaniec św. Antoniego”
Miejsce wydawania: Katowice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Antoniego. Adres: al. Niepodległości 4, 40-311 Katowice. Tel.: (32) 256 60 84. 
E-mail: dabrowka.mala@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.swantoni.katowice.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

227. „Podpora Rodzin”
Miejsce wydawania: Katowice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Józefa. Adres: ul. Gliwicka 76, 40-854 Katowice. Tel.: (32) 254 28 49. E-mail: 
zaleze@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.swjzaleze. 
katowice. opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

228. „Przyjaciel”
Miejsce wydawania: Katowice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Jana i Pawła Męczenników. Adres: ul. Chorzowska 160, 40-101 Katowice. 
Tel.: (32) 254 70 28. E-mail: dab@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa 
parafii: www.fara-dab.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

229. „T rinitas”
Miejsce wydawania: Katowice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Trójcy 
Przenajświętszej w Katowicach - Kostuchnie. Adres: al. Żeleńskiego 34, 40-750 
Katowice. Tel.: (32) 202 81 23. E-mail: kostuchna@archidiecezja.katowice.pl. Strona 
internetowa parafii: www.kostuchna.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

Dwumiesięczniki

230. „Przystanek Józefowiec”
Miejsce wydawania: Katowice. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Józefa Robotnika. Adres: ul. prof. Jana Mikusińskiego, 840-146 Katowice. 
Tel.: (32) 250 12 93. E-mail: jozefowiec@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa 
parafii: www.jozefrobotnik.katowice.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

231. „U Oblatów”
Miejsce wydawania: Katowice. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adres: ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, 40-129
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Katowice. Tel.: (32) 259 82 30. E-mail: koszutka@archidiecezja.katowice.pl. Strona 
internetowa parafii: www.koszutka.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

KNURÓW

Nieokreślone

232. „U Częstochowskiej na Osiedlu”
Miejsce wydawania: Knurów. Wydawca: Parafia Matki Bożej Częstochowskiej. Adres: 
ul. Kapelanów Wojskowych 5, 44-194 Knurów. Tel.: (32) 336 21 23. E-mail: 
knurow.mbc@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.czestochowska.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

KSIĄŻENICE

Miesięczniki

233. „Niepokalana”
Miejsce wydawania: Książenice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Niepokalanego Serca Maryi w Książenicach. Adres: ul. ks. Jana Pojdy 72, 44-213 
Rybnik 14. Tel.: (32) 431 11 09. E-mail: ksiazenice@archidiecezja.katowice.pl. Strona 
internetowa parafii: www.ksiazenice.katowice.opoka.org.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

MIKOŁÓW

Miesięczniki

234. „A dalbertus”
Miejsce wydawania: Mikołów. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Wojciecha. Adres: ul. kard. S. Wyszyńskiego 2, 43-190 Mikołów. Tel.: (32) 226 02
07. E-mail: mikolow.wojciech@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.bazylikamikolow.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

235. „Nasza M atka”
Miejsce wydawania: Mikołów. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Matki 
Bożej Częstochowskiej. Adres: ul. Jesionowa 11, 42-190 Mikołów. Tel.: (32) 226 14
65. E-mail: smilowice@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafia-smilowice.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

MYSŁOWICE

Tygodniki

236. „Cor Jesu”
Miejsce wydawania: Mysłowice. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adres: ul. Starokościelna 3, 41-400 Mysłowice. 
Tel.: (32) 222 23 36. E-mail: myslowice.nspj@archidiecezja.katowice.pl. Strona 
internetowa parafii: www.nspjmyslowice.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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237. „Dzwonek Janow ski”
Miejsce wydawania: Mysłowice. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
Niepokalanego Poczęcia N.M.P i św. Maksymiliana Kolbego. Adres: ul. Ciegielniana 
7a, 41-400 Mysłowice. Tel.: (32) 222 31 21. E-mail: janow.miejski@ 
archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.kolbe-myslowice.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

238. „Józefowe Wieści”
Miejsce wydawania: Mysłowice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia św. 
Józefa. Adres: ul. PCK 209, 41-409 Mysłowice. Tel.: (32) 225 12 52. E-mail: 
krasowy@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.krasowy. 
katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

PIEKARY ŚLĄSKIE

Miesięczniki

239. „Głos Józefa”
Miejsce wydawania: Piekary Śląskie. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Józefa. Adres: ul. Kościelna 21, 41-940 Piekary Śląskie. Tel.: (32) 287 24 50. 
E-mail: jozefka@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.jozefka. 
katowice.opoka. org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

240. „M inistrant z P iekar”
Miejsce wydawania: Piekary Śląskie. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Rodziny. Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 36, 41-943 Piekary Śląskie. Tel.: (32) 287 
29 87. E-mail: piekary.rodzina@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.sfamilia.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

241. „Z Piekarskich W ież”
Miejsce wydawania: Piekary Śląskie. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Imienia N.M.P i św. Bartłomieja. Adres: ul. ks. Ficka 7, 41-940 Piekary Śląskie. 
Tel.: (32) 287 22 70. E-mail: piekary.bazylika@archidiecezja.katowice.pl. Strona 
internetowa parafii: www.bazylikapiekary.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

PSZCZYNA

Miesięczniki

242. „Wiadomości Parafialne”
Miejsce wydawania: Pszczyna. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Wszystkich Świętych. Adres: ul. ks. Józefa Kuczery, 43-200 Pszczyna. Tel.: (32) 210 
42 66. E-mail: pszczyna.ws@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.wswietych.pszczyna.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

http://www.kolbe-myslowice.pl
mailto:krasowy@archidiecezja.katowice.pl
http://www.krasowy
mailto:jozefka@archidiecezja.katowice.pl
http://www.jozefka
mailto:piekary.rodzina@archidiecezja.katowice.pl
http://www.sfamilia.katowice.opoka.org.pl
mailto:piekary.bazylika@archidiecezja.katowice.pl
http://www.bazylikapiekary.pl
mailto:pszczyna.ws@archidiecezja.katowice.pl
http://www.wswietych.pszczyna.katowice.opoka.org.pl


PSZÓW

Tygodniki

243. „Pani Uśmiechnięta”
Miejsce wydawania: Pszów. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Pszowie. Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 1, 44-370 
Pszów. Tel.: (32) 455 77 82. E-mail: pszow@archidiecezja.katowice.pl. Strona 
internetowa parafii: www.bazylika-pszow.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

RADZIONKÓW

Tygodniki

244. „Wici Parafialne”
Miejsce wydawania: Radzionków. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Adres: ul. Kużaja 52, 41-922 Radzionków. 
Tel.: (32) 286 62 10. E-mail: rojca@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa 
parafii: www.rojca.wiara.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

245. „A dalbertus”
Miejsce wydawania: Radzionków. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Wojciecha. Adres: ul. św. Wojciecha 48, 41-930 Radzionków. Tel.: (32) 286 63 55. 
E-mail: radzionkow@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafia.radzionkow.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

RUDA ŚLĄSKA

Tygodniki

246. „Głos z Józefa”
Miejsce wydawania: Ruda Śląska. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Józefa. Adres: ul. Piastowska 16, 40-700 Ruda Śląska. Tel.: (32) 248 13 79. E-mail: 
ruda.jozef@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.sjozef.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

247. „Odnowić Wszystko w Chrystusie”
Miejsce wydawania: Ruda Śląska. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Piusa X. Adres: ul. Szyb Powietrzny 8, 40-700 Ruda Śląska. Tel.: (32) 248 45 64. 
E-mail: ruda.pius@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.piusx- 
rudasl.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

248. „Parafianin”
Miejsce wydawania: Ruda Śląska. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Matki 
Boskiej Różańcowej. Adres: ul. Kościelna 12, 40-700 Ruda Śląska. Tel.: (32) 243 43
50. E-mail: halemba.mbr@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.mbrhalemba.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

mailto:pszow@archidiecezja.katowice.pl
http://www.bazylika-pszow.pl
mailto:rojca@archidiecezja.katowice.pl
http://www.rojca.wiara.org.pl
mailto:radzionkow@archidiecezja.katowice.pl
http://www.parafia.radzionkow.pl
mailto:ruda.jozef@archidiecezja.katowice.pl
http://www.sjozef.pl
mailto:ruda.pius@archidiecezja.katowice.pl
mailto:halemba.mbr@archidiecezja.katowice.pl
http://www.mbrhalemba.katowice.opoka.org.pl


249. „W spólnota”
Miejsce wydawania: Ruda Śląska. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Andrzeja Boboli. Adres: ul. Wyzwolenia 215, 41-710 Ruda Śląska. Tel.: (32) 242 
05 43. E-mail: wirek.andrzej@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.wspolnota-rudasl.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

250. „Boże Narodzenie”
Miejsce wydawania: Ruda Śląska. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Bożego Narodzenia. Adres: ul. Leśna 37, 41-706 Ruda Śląska. Tel.: (32) 242 69 83. 
E-mail: halemba.bn@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafia.halemba.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

251. „Janowy Głos”
Miejsce wydawania: Ruda Śląska. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Adres: ul. Karola Goduli 22, 41-703 Ruda Śląska. 
Tel.: (32) 248 13 85. E-mail: godula@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa 
parafii: www.jch-godula.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

252. „St. Paulus”
Miejsce wydawania: Ruda Śląska. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Pawła. Adres: ul. Jana Pawła II 5, 41-709 Ruda Śląska. Tel.: (32) 248 75 58. 
E-mail: nowy.bytom@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.swpawel.rudasl.wiara.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

253. „Znak K rzyża”
Miejsce wydawania: Ruda Śląska. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Adres: ul. Kochłowicka 6, 41-706 Ruda Śląska. 
Tel.: (32) 243 29 89. E-mail: klodnica@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa 
parafii: www.klodnica.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

RYBNIK

Tygodniki

254. „Franciszkański Józef”
Miejsce wydawania: Rybnik. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Józefa 
Robotnika. Adres: ul. Hallera 19, 44-200 Rybnik. Tel.: (32) 422 69 82. E-mail: 
rybnik.jozef@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.rybnik. 
ofm.opoka. org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

255. „Królowa Apostołów”
Miejsce wydawania: Rybnik. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Królowej 
Apostołów. Adres: ul. Wieniawskiego 7, 44-200 Rybnik. Tel.: (32) 432 97 21. E-mail: 
rybnik.ka@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.misjonarze. 
rybnik.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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256. „W Sercu Kościoła”
Miejsce wydawania: Rybnik. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus. Adres: ul. Działkowców 1, 44-206 Rybnik. Tel.: (32) 432 97 10. 
E-mail: chwalowice@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.teresachwalowice.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

257 „W niebowzięta”
Miejsce wydawania: Rybnik. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Adres: ul. Kuźnicka 10, 44-207 Rybnik - 
Rybnicka Kuźnia. Tel.: (32) 439 61 30. E-mail: rybnicka.kuznia@archidiecezja. 
katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.parafiarybnickakuznia.dbv.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

258. „Florian”
Miejsce wydawania: Rybnik. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Floriana. Adres: ul. Dzikiej Róży 4, 44-200 Rybnik. Tel.: (32) 424 71 23. E-mail: 
orzepowice@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.orzepowice. 
wiara. org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

259. „Franciszkańska Niepokalana”
Miejsce wydawania: Rybnik. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Adres: ul. Franciszkańska 22, 
44-218 Rybnik. Tel.: (32) 424 94 14.. E-mail: zamyslow@archidiecezja.katowice.pl. 
Strona internetowa parafii: www.zamyslow.rybnik.pl. (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

260. „Głos św. Antoniego”
Miejsce wydawania: Rybnik. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Antoniego. Adres: ul. Mikołowska 4, 44-200 Rybnik. Tel.: (32) 432 90 20. E-mail: 
rybnik.antoni@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.bazylika.rybnik.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

261. „Pieczęć”
Miejsce wydawania: Rybnik. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Miłosierdzia Bożego. Adres: ul. Zygmunta Starego 52, 44-273 Rybnik. Tel.: 519 546
367. E-mail: niewiadom.mb@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.mbniewiadom.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

262. „Serce”
Miejsce wydawania: Rybnik. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku - Niedobczycach. Adres: 
ul. Wołodyjowskiego 54, 44-270 Rybnik. Tel.: (32) 422 62 82. E-mail: 
niedobczyce@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.parafia- 
niedobczyce.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

263. „Serce Ewangelii”
Miejsce wydawania: Rybnik. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adres: ul. Małachowskiego 38, 44-251 Rybnik.
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Tel.: (32) 422 03 22. E-mail: boguszowice.nspj@archidiecezja.katowice.pl. Strona 
internetowa parafii: www.boguszowicestare.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

RYDUŁTOWY

Tygodniki

264. „Pielgrzym”
Miejsce wydawania: Rydułtowy. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Jerzego. Adres: ul. Plebiscytowa 9, 44-280 Rydułtowy. Tel.: (32) 457 85 61. 
E-mail: rydultowy@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

265. „Spektrum ”
Miejsce wydawania: Rydułtowy. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Jacka w Radoszowach. Adres: ul. św. Jacka 6, 44-280 Rydułtowy. Tel.: (32) 457 72
74. E-mail: radoszowy@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafiaradoszowy.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Miesięczniki

266. „Duch Bytkowski”
Miejsce wydawania: Siemianowice Śląskie. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: 
Parafia św. Ducha. Adres: ul. Węglowa 7a, 41-106 Siemianowice Śląskie. 
Tel.: (32) 228 20 19. E-mail: bytkow@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa 
parafii: www.bytkow.wiara.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

267. „K rzyżyk”
Miejsce wydawania: Siemianowice Śląskie. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: 
Parafia Krzyża Świętego. Adres: ul. Powstańców 2, 41-100 Siemianowice Śląskie. 
Tel.: (32) 228 11 51. E-mail: siemianowice.krzyz@archidiecezja.katowice.pl. Strona 
internetowa parafii: www.krzyz.siemianowice.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

STANOWICE

Miesięczniki

268. „Jackowy Głos”
Miejsce wydawania: Stanowice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Jacka. Adres: ul. Kościelna 2, 44-230 Stanowice. Tel.: (32) 431 23 90. E-mail: 
stanowice@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafiastanowice.wiara.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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ŚWIĘTOCHŁOWICE

Tygodniki

269. „U Józefa”
Miejsce wydawania: Świętochłowice. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Józefa. Adres: ul. Wojska Polskiego 12, 41-600 Świętochłowice. Tel.: (32) 245 39 
39. E-mail: zgoda@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafiazgoda.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

270. „W Sercu Jezusa”
Miejsce wydawania: Świętochłowice. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adres: ul. Chorzowska 4, 41-605 Świętochłowice. 
Tel.: (32) 245 61 14. E-mail: piasniki@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa 
parafii: www.wsercujezusa.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Nieregularne

271. „Augustinus”
Miejsce wydawania: Świętochłowice. Periodyczność: nieregularny. Wydawca: Parafia 
św. Augustyna. Adres: ul. dr Bukowego 48, 41-605 Świętochłowice. Tel.: (32) 245 48 
36. E-mail: lipiny@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
parafialipiny.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

272. „Wiadomości Parafialne”
Miejsce wydawania: Świętochłowice. Periodyczność: nieregularny. Wydawca: Parafia 
Matki Bożej Różańcowej. Adres: ul. Armii Ludowej 11, 41-608 Świętochłowice. 
Tel.: (32) 245 48 12. E-mail: chropaczow@archidiecezja.katowice.pl. Strona 
internetowa parafii: www.parafiachropaczow.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

TYCHY

Dwutygodniki

273. „Gazeta Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej”
Miejsce wydawania: Tychy. Periodyczność: dwutygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Jadwigi w Tychach. Adres: ul. Żwakowska 65, 43-100 Tychy. Tel.: (32) 218 11 94. 
E-mail: tychy.jadwiga@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.jadwiga-tychy.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

274. „Vox C lam antis”
Miejsce wydawania: Tychy. Periodyczność: dwutygodnik. Wydawca: Parafia św. Jana 
Chrzciciela. Adres: ul. Kopernika 5, 43-100 Tychy. Tel.: (32) 218 42 84. E-mail: 
tychy.jan@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.tychyjch. 
katowice. opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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Miesięczniki

275. „Nasze Słowo”
Miejsce wydawania: Tychy. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Ducha 
Świętego. Adres: ul. Myśliwska 43, 43-100 Tychy. Tel.: (32) 219 41 60. E-mail: 
tychy.duch@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.duch-sw- 
tychy.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Nieregularne

276. „Paraklet”
Miejsce wydawania: Tychy. Periodyczność: nieregularny. Wydawca: Parafia Ducha 
Świętego. Adres: ul. Myśliwska 43, 43-100 Tychy. Tel.: (32) 219 41 60. E-mail: 
tychy.duch@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: www.duch-sw- 
tychy.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

277. „Porcjunkula”
Miejsce wydawania: Tychy. Periodyczność: nieregularny. Wydawca: Parafia 
św. Franciszka i św. Klary. Adres: ul. Paprocańska 90. Adres: ul. Myśliwska 43, 43-100 
Tychy. Tel.: (32) 217 84 29. E-mail: tychy.franciszek@archidiecezja.katowice.pl. 
Strona internetowa parafii: www.tychyofm.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Miesięczniki

278. „M agnificat”
Miejsce wydawania: Wodzisław Śląski. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny. Adres: ul. Kościelna 1, 44-300 Wodzisław 
Śląski. Tel.: (32) 455 35 71. E-mail: wodzislaw.nmp@archidiecezja.katowice.pl. Strona 
internetowa parafii: www.wnmp.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

279. „U W szechpośredniczki”
Miejsce wydawania: Wodzisław Śląski. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Matki Bożej Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego z Padwy w Wodzisławiu 
Śląskim - Jedłowniku. Adres: ul. ks. Roboty 6, 44-200 Wodzisław Śląski. Tel.: (32) 453 
00 00. E-mail: jedlownik@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafiajedlownik.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

ZABRZE

Tygodniki

280. „Ze świętym Pawłem w H erbie”
Miejsce wydawania: Zabrze. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Pawła 
w Zabrzu -  Pawłowie. Adres: ul. Sikorskiego 67b, 41-809 Zabrze. Tel.: (32) 275 14 09. 
E-mail: pawlow@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.pawel.katowice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

mailto:tychy.duch@archidiecezja.katowice.pl
mailto:tychy.duch@archidiecezja.katowice.pl
mailto:tychy.franciszek@archidiecezja.katowice.pl
http://www.tychyofm.pl
mailto:wodzislaw.nmp@archidiecezja.katowice.pl
http://www.wnmp.pl
mailto:jedlownik@archidiecezja.katowice.pl
http://www.parafiajedlownik.katowice.opoka.org.pl
mailto:pawlow@archidiecezja.katowice.pl
http://www.pawel.katowice.opoka.org.pl


ŻORY

Miesięczniki

281. „Chodź ze m ną”
Miejsce wydawania: Żory. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Apostołów Filipa i Jakuba. Adres: ul. Garncarska 16, 44-240 Żory. Tel.: (32) 434
29 55. E-mail: zory.fj@archidiecezja.katowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.filipjakub.webon.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

282. „D obra Nowina”
Miejsce wydawania: Żory. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Adres: ul. Boryńska 45, 44-240 Żory. 
Tel.: (32) 434 42 25. E-mail: zory.stanislaw@archidiecezja.katowice.pl. Strona 
internetowa parafii: www.stanislaw-zory.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

2.13. P rasa parafialna w Diecezji Gliwickiej (M etropolia Katowicka)

BABICE

Roczniki

283. „Parafianin”
Miejsce wydawania: Babice. Periodyczność: rocznik. Wydawca: Parafia św. Anny. 
Adres: ul. Chorzowska 21, 41-900 Babice. Tel.: (32) 410 21 50. E-mail: 
sa_babice@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa parafii: www.sw-anna.babice.gliwice. 
opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

BYTOM

Tygodniki

284. „Dobry Pasterz”
Miejsce wydawania: Bytom. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Dobrego 
Pasterza. Adres: ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4, 41-906 Bytom. Tel.: (32) 281 16 15. 
E-mail: dp_bytom@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa parafii: www.dobrypasterz. 
kuria.gliwice.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

285. „Głos św. Stanisława”
Miejsce wydawania: Bytom. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Stanisława. Adres: ul. Szymały 120, 41-933 Bytom. Tel.: (32) 286 62 23. E-mail: 
bytom@parafiastanislaw.pl. Strona internetowa parafii: www.parafiastanislaw.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

286. „Tygodnik Parafialny”
Miejsce wydawania: Bytom. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Adres: ul. Ligonia 2, 41-902 Bytom. Tel.: (32) 787 75
10. E-mail: pks_bytom@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.bytom.kapucyni.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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Miesięczniki

287. „Głos św. Jacka”
Miejsce wydawania: Bytom. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia św. Jacka. 
Adres: ul. Matejki 1, 41-902 Bytom. Tel.: (32) 282 64 55. E-mail: 
sj_bytom@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa parafii: www.swjacek.bytom.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

288. „Inform ator parafialny”
Miejsce wydawania: Bytom. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia św. Anny. 
Adres: ul. Chorzowska 21, 41-902 Bytom. Tel.: (32) 282 03 37. E-mail: 
sa_bytom@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa parafii: www.anna.rozbark.net.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

289. „Inform ator Parafialny”
Miejsce wydawania: Bytom. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Rodziny. Adres: ul. Konstytucji 24, 41-905 Bytom. Tel.: (32) 387 58 70. E-mail: 
sr_bytom@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa parafii: www.swrodzinabobrek.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

290. „Nasza W spólnota”
Miejsce wydawania: Bytom. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Wniebowstąpienia Pańskiego. Adres: ul. Wyzwolenia 85, 41-907 Bytom. Tel.: (32) 398 
00 28. E-mail: wp_bytom@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa parafii: www.wpcr.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

291. „Pod Przewodnictwem św. M ichała A rchanioła”
Miejsce wydawania: Bytom. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Michała Archanioła. Adres: ul. Pawła Jaskółki 1, 41-935 Bytom. Tel.: (32) 280 11
66. E-mail: sma_bytom@kuria.gliwice.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

292. „Posłaniec”
Miejsce wydawania: Bytom. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adres: ul. Modrzewskiego 2, 41-907 Bytom 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

Dwumiesięcznik

293. „Jedność”
Miejsce wydawania: Bytom. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Trójcy. Adres: ul. Kwietniewskiego 1, 41-902 Bytom. Tel.: (32) 281 96 16. E-mail: 
ts_bytom@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa parafii: www.trojca.net (redakcja 
nie zweryfikowała danych).
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GLIWICE

Tygodniki

294. „Chrystus K ról”
Miejsce wydawania: Gliwice. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Chrystusa 
Króla. Adres: ul. Okrzei 31, 44-100 Gliwice. Tel.: (32) . E-mail: ck_gliwice@ 
kuria.gliwice.pl. Strona internetowa parafii: www.chrystus-krol.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

295. „Bliżej Parafii”
Miejsce wydawania: Gliwice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Adres: ul. Kilińskiego 2, 44-122 Gliwice. Tel.: (32) 232 18
51. E-mail: mbc_gliwice@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.trynek.gliwice.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Dwumiesięczniki

296. „Posłaniec św. Jacka”
Miejsce wydawania: Gliwice. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Jacka. Adres: ul. Przedwiośnie 1, 44-119 Gliwice. Tel.: (32) 32 331 25 08. E-mail: 
sj_gliwice@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa parafii: www.sw-jacek.gliwice.opoka. 
org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

LUBLINIEC

Miesięczniki

297. „U Oblatów”
Miejsce wydawania: Lubliniec. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Stanisława Kostki. Adres: ul. J. Piłsudzkiego 6, 42-700 Lubliniec. Tel.: (34) 356 20 
20. E-mail: ssk_lubliniec@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.lubiniec.oblaci.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Nieregularne

298. „Ewangelia K rzyża”
Miejsce wydawania: Lubliniec. Periodyczność: nieregularny. Wydawca: Parafia 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Adres: ul. P. Stalmacha 3, 42-700 Lubliniec. 
Tel.: (32) 351 13 22. E-mail: pks_lubliniec@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa 
parafii: www.krzyz-lubliniec.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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PYSKOWICE

Tygodniki

299. „Głos Parafii”
Miejsce wydawania: Pyskowice. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Mikołaja. Adres: ul. Poniatowskiego 10, 44-120 Pyskowice. Tel.: (32) 233 85 90. 
E-mail: sm_pyskowice@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa parafii: www.parafia. 
pyskowice.org (redakcja nie zweryfikowała danych).

SOŚNICOWICE

Miesięczniki

300. „Głos św. Jak u b a”
Miejsce wydawania: Sośnicowice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Jakuba. Adres: ul. Kościelna 3, 44-153 Sośnicowice Tel.: (32) 238 70 26. E-mail: 
sj_sosnicowice@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa parafii: www.sosnicowice. 
deum.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

TARNOWSKIE GÓRY

Tygodniki

301. „Apostoł”
Miejsce wydawania: Tarnowskie Góry. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. 
Apostołów Piotra i Pawła. Adres: ul. Gliwicka 14, 42-600 Tarnowskie Góry. 
Tel.: (32) 285 32 42. E-mail: sapip_tarnowskie@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa 
parafii: www.piotripawel.org (redakcja nie zweryfikowała danych).

302. „Królowa Pokoju”
Miejsce wydawania: Tarnowskie Góry. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
MB Królowej Pokoju. Adres: ul. Powstańców Śląskich 2, 42-600 Tarnowskie Góry. 
Tel.: (32) 285 27 70. E-mail: mbkp_tarnowskie@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa 
parafii: www.konwikt.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

303. „Nasza Rodzina”
Miejsce wydawania: Tarnowskie Góry. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Tarnowskich Górach - Lasowicach. Adres: ul. Leśna 1, 
42-600 Tarnowskie Góry. Tel.: (32) 285 43 82. E-mail: sk_tarnowskie@kuria. 
gliwice.pl. Strona internetowa parafii: www.lasowice.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

304. „U Nas w Parafii św. Józefa R obotnika”
Miejsce wydawania: Tarnowskie Góry. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. 
Józefa Robotnika. Adres: ul. Pomorska 24, 42-600 Tarnowskie Góry. E-mail: 
sjr_tarnowskie@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa parafii: www.sw.jozef.tg.opoka. 
org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

mailto:sm_pyskowice@kuria.gliwice.pl
http://www.parafia
mailto:sj_sosnicowice@kuria.gliwice.pl
http://www.sosnicowice
mailto:sapip_tarnowskie@kuria.gliwice.pl
http://www.piotripawel.org
mailto:mbkp_tarnowskie@kuria.gliwice.pl
http://www.konwikt.pl
http://www.lasowice.pl
mailto:sjr_tarnowskie@kuria.gliwice.pl
http://www.sw.jozef.tg.opoka


Miesięczniki

305. „Filary W iary”
Miejsce wydawania: Tarnowskie Góry. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Apostołów Piotra i Pawła. Adres: ul. Gliwicka 14, 42-600 Tarnowskie Góry. 
Tel.: (32) 285 32 42. E-mail: sapip_tarnowskie@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa 
parafii: www.piotripawel.org (redakcja nie zweryfikowała danych).

306. „Głos św. Jana  Chrzciciela”
Miejsce wydawania: Tarnowskie Góry. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: 
ParafiaMatki Bożej Uzdrowienia Chorych. Adres: ul. Różana 2, 42-600 Tarnowskie 
Góry. Tel.: (32) 285 76 97. E-mail: mbuc_tarnowskie@kuria.gliwice.pl. Strona 
internetowa parafii: www.kamilianie.eu/tarnowskiegory (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

307. „List do M atki”
Miejsce wydawania: Tarnowskie Góry. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
MB Uzdrowienie Chorych. Adres: ul. Różana 2, 42-606 Tarnowskie Góry. Tel.: (32) 
285 76 97. E-mail: mbuc_tarnowskie@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.kamilianie.eu/tarnowskiegory (redakcja nie zweryfikowała danych).

Kwartalniki

308. „Przemienienie”
Miejsce wydawania: Tarnowskie Góry. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia 
Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich. Adres: ul. ks. Wiktora Sojki 3,
42-605 Tarnowskie Góry. Tel.: (32) 384 07 97. E-mail: pp_tarnowskie@kuria. 
gliwice.pl. Strona internetowa parafii: www.parafia.bobrowniki.tgory.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

Nieregularne

309. „Gazetka Parafialna”
Miejsce wydawania: Tarnowskie Góry. Periodyczność: nieregularny. Wydawca: Parafia 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Adres: ul. ks. Jana Rudola 7, 42-600 Tarnowskie Góry. 
Tel.: (32) 285 33 03. E-mail: mbc_tarnowskie@kuria.gliwice.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

WIELOWIEŚ SIEROTY

Miesięczniki

310. „Wieści Parafialne”
Miejsce wydawania: Wielowieś Sieroty. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Wszystkich Świętych. Adres: ul. Kościelna 19, 44-187 Wielowieś Sieroty. 
Tel.: (32) 233 60 76. Strona internetowa parafii: www.parafia-wielowies.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).
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ZABRZE

Tygodniki

311. „Inform ator Parafialny”
Miejsce wydawania: Zabrze. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Andrzeja 
Apostoła. Adres: ul. Wolności 196, 41-800 Zabrze. Tel.: (32) 271 42 51. E-mail: 
saa_zabrze@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa parafii: www.andrzej.zabrze.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

312. „Inform ator Parafialny”
Miejsce wydawania: Zabrze. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Jadwigi. 
Adres: ul. Wolności 504, 41-806 Zabrze. Tel.: (32) 271 46 77. E-mail: . Strona 
internetowa parafii: ww.sw-jadwiga.info.pl redakcja nie zweryfikowała danych).

313. „Święta Teresa”
Miejsce wydawania: Zabrze. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus. Adres: ul. św. Teresy 2, 41-807 Zabrze. Tel.: (32) 271 16 08. 
E-mail: parafia@teresa.pl. Strona internetowa parafii: www.teresa.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

314. „Święty W ojciech”
Miejsce wydawania: Zabrze. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Wojciecha. Adres: ul. Heweliusza 4, 41-818 Zabrze. Tel.: (32) 274 14 77. E-mail: 
sw_zabrze@kuria.gliwice.pl. Strona internetowa parafii: www.swwojciech-zabrze.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

Nieokreślone

315. „Głos św. K am ila”
Miejsce wydawania: Zabrze. Wydawca: Parafia św. Kamila. Adres: ul. P. Dubiela 10,
41-800 Zabrze. Tel.: (32) 271 50 37. E-mail: sk_zabrze@kuria.gliwice.pl. Strona 
internetowa parafii: www.kamilianie-zabrze.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

2.14. P rasa parafialna w Diecezji Opolskiej (M etropolia Katowicka)

DOMECKO 

Miesięczniki

316. „Serce”
Miejsce wydawania: Domecko. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Niepokalanego Serca NMP. Adres: ul. Cmentarna 12, 46-070 Domecko. Tel.: (77) 464 
61 05. E-mail: proboszcz@parafia-domecko.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafia-domecko.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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OPOLE

Miesięczniki

317. „Fatim ska Pani”
Miejsce wydawania: Opole. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Matki 
Boskiej Fatimskiej. Adres: ul. Strzelecka 23, 46-020 Opole. Tel.: (77) 454 05 44. 
E-mail: grudzice@opole.opoka.org.pl. Strona internetowa parafii: www.grudzice.opole. 
opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Kwartalniki

318. „Apostoł”
Miejsce wydawania: Opole. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia 
św. Apostołów Piotra i Pawła. Adres: pl. Mickiewicza 1, 45-369 Opole. Tel.: (77) 454 
26 60. E-mail: parafia@pip.opole.pl. Strona internetowa parafii: www.pip.opole.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

PRÓSZKÓW

Miesięczniki

319. „Gazetka Parafialna”
Miejsce wydawania: Pruszków. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Jerzego. Adres: ul. A. Zawadzkiego 19, 46-060 Prószków. Tel.: (77) 464 80 11. 
E-mail: Strona internetowa parafii: parafia-pruszkow.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

RACIBÓRZ

Tygodniki

320. „St. Nicolaus”
Miejsce wydawania: Racibórz. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Mikołaja. Adres: ul. Kościelna 1, 47-400 Racibórz. Tel.: (32) 415 22 56 (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

ZDZIESZOWICE

Tygodniki

321. „Antonik”
Miejsce wydawania: Zdzieszowice. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Antoniego. Adres: ul. Pokoju 1, 47-330 Zdzieszowice. Tel.: (77) 484 42 37 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

322. „Inform ator”
Miejsce wydawania: Zdzieszowice. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. o. Pio. Adres: ul. Słowackiego 1, 47-330 Zdzieszowice (redakcja nie zweryfikowała 
danych).
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Miesięczniki

323. „Rodzina św. Antoniego”
Miejsce wydawania: Zdzieszowice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Antoniego. Adres: ul. Pokoju 1, 47-330 Zdzieszowice. Tel.: (77) 484 42 37 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

2.15. P rasa parafialna w Archidiecezji Krakowskiej (M etropolia Krakowska)

BOBREK

Miesięczniki

324. „Nasz Dom”
Miejsce wydawania: Bobrek. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Przenajświętszej Trójcy. Adres: ul. Księżnej Ogińskiej 5, 32-661 Bobrek. Tel.: (33) 846
30 30. E-mail: parafia@parafiabobrek.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafiabobrek.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

BUKOWINA TATRZAŃSKA

Miesięczniki

325. „Idzie H yr”
Miejsce wydawania: Bukowina Tatrzańska. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: 
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adres: ul. Kościuszki 1, 34-530 Bukowina 
Tatrzańska. Tel.: (18) 207 72 61. Strona internetowa parafii: www.parafia- 
bukowinatatrzanska.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

CHRZANÓW

Miesięczniki

326. „Parafialnik”
Miejsce wydawania: Chrzanów. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Matki 
Bożej Różańcowej w Chrzanowie. Adres: ul. Kusocińskiego 4, 32-400 Chrzanów. 
Tel.: (32) 623 53 00 (redakcja nie zweryfikowała danych).

DZIEKANOWICE

Miesięczniki

327. „M atczyne Królestwo”
Miejsce wydawania: Dziekanowice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Macierzyństwa NMP. Adres: Dziekanowice 7, 32-410 Dobczyce. Tel.: (12) 271 13 14. 
E-mail: sanktuarium@dziekanowice.pl. Strona internetowa parafii: 
www.dziekanowice.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 

Kwartalniki

328. „Pielgrzym K alw aryjski”
Miejsce wydawania: Kalwaria Zebrzydowska. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: 
Klasztor oo. Bernardynów. Adres: ul. Bernardyńska 46, 34-130 Kalwaria 
Zebrzydowska. Tel.: (33) 876 63 04 . E-mail: info@kalwaria.eu. Strona internetowa 
parafii: www.kalwaria.eu (redakcja nie zweryfikowała danych).

KLUSZKOWICE

Miesięczniki

329. „Zwiastun z G ór”
Miejsce wydawania: Kluszkowice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Matki Bożej Częstochowskiej. Adres: ul. Słoneczna 30, 34-440 Kluszkowice. Tel.: (18) 
265 03 05. E-mail: karklusz@interia.pl. Strona internetowa parafii: 
www.karmel.czorsztyn.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

KRAKÓW

Tygodniki

330. „Głos Świętojański”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Jana 
Chrzciciela. Adres: ul. Dobrego Pasterza 117, 31-416 Kraków. Tel.: (12) 412 58 50. 
E-mail: jserwin@diecezja.krakow.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

331. „Na Skale”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Miłosierdzia 
Bożego. Adres: ul. Bandurskiego 12, 31-515 Kraków. Tel.: (12) 411 51 17. Strona 
internetowa parafii: www.oficerskie.info (redakcja nie zweryfikowała danych).

332. „Tygodnik Salwatorski”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Salwatora. Adres: ul. Kościuszki 88, 30-114 Kraków. Tel.: (12) . E-mail:
. Strona internetowa parafii: (redakcja nie zweryfikowała danych).

Dwutygodniki

333. „M agnificat”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: dwutygodnik. Wydawca: Parafia Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. Adres: ul. Hemara 1, 30-198 Kraków. Tel.: (12) 626 04 53. 
E-mail: mydlniki@diecezja.pl. Strona internetowa parafii: www.mydlniki.diecezja.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).
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334. „Nasza Fam ilia”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: dwutygodnik. Wydawca: Parafia 
Najświętszej Rodziny. Adres: ul. Aleksandry 1, 30-837 Kraków. Tel.: (12) 658 03 50. 
E-mail: sanktuarium@najswietszarodzina.pl. Strona internetowa parafii: 
www.najswietszarodzina.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

335. „Apostoł Czyżyński”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia św. Judy 
Tadeusza. Adres: ul. Wężyka 6, 31-580 Kraków. Tel.: (12) 647 94 88. E-mail: 
parafiaczyzyny@gmail.com. Strona internetowa parafii: www.parafiaczyzyny.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

336. „Ave! ”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. Adres: os. Bohaterów Września 33, 31-621 Kraków. 
Tel.: (12) 647 05 63 (redakcja nie zweryfikowała danych).

337. „B rat”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia św. Brata 
Alberta. Adres: os. Dywizjonu 303 63, 31-875 Kraków. Tel.: (12) 647 47 46 (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

338. „D ąbianin”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Adres: ul. Zwycięstwa 21, 31-563 Kraków. 
Tel.: (12) 413 53 66. E-mail: parafia@dabiekrakow.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafia.dabiekrakow.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

339. „Dębnicki Dzwon”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Stanisława Kostki. Adres: ul. Konfederacka 6, 30-306 Kraków. Tel.: (12) 269 16 
18. E-mail: debniki@sdb.krakow.pl. Strona internetowa parafii: debniki.sdb.org.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

340. „Dobry Pasterz”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Pana 
Jezusa Dobrego Pasterza. Adres: ul. Dobrego Pasterza 4, 30-416 Kraków. Tel.: (12) 411 
61 28. Strona internetowa parafii: www.dobrypastrz.krakow.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

341. „Głos M atki Kościoła”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Adres: ul. Pasteura 1, 31-221 Kraków. 
Tel.: (12) 415 53 04. E-mail: matka@kosciola.pl. Strona internetowa parafii: 
www.matka.kosciola.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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342. „Królowa”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Matki 
Bożej Królowej Polski. Adres: ul. Zamiejska 6, 30-382 Kraków. Tel.: (12) 425 23 54. 
E-mail: romanledzki@poczta.fm. Strona internetowa parafii: 
www.parafia.justowska.info (redakcja nie zweryfikowała danych).

343. „M atka Pocieszenie”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Matki 
Bożej Pocieszenia. Adres: ul. Bulwarowa 15A, 31-751 Kraków. Tel.: (12) 680 38 00. 
E-mail: kraksak@kki.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

344. „Mogilski Krzyż”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Bartłomieja Apostoła. Adres: ul. Klasztorna 11, 31-979 Kraków. Tel.: (12) 686 60
08. E-mail: kontakt@mogila.cystersi.pl. Strona internetowa parafii: 
www.mogila.cystersi.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

345. „Na Górce”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. Adres: ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków. Tel.: (12) 656 
29 10. Strona internetowa parafii: www.redemptorysci.krakow.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

346. „Szklane Domy”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Matki 
Bożej Częstochowskiej w Krakowie - Nowej Hucie. Adres: os. Szklane Domy 7, 
31-972 Kraków. Tel.: (12) 643 25 28. E-mail: parafia@szklanedomy.cystersi.pl. Strona 
internetowa parafii: www.szklanedomy.cystersi.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

347. „Ślad”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach. Adres: os. Tysiąclecia 86, 31-610 
Kraków. Tel.: (12) 648 17 28. E-mail: parafia.mistrzejowice@wp.pl. Strona internetowa 
parafii: www.mistrzejowice.net (redakcja nie zweryfikowała danych).

348. „U Bożego Serca”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie - Pychowicach. Adres: ul. Wzgórze 33,
30-377 Kraków. Tel.: (12) 266 22 12. E-mail: pychowice@salezjanie.pl. Strona 
internetowa parafii: www.pychowice.salezjanie.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

349. „W zgórza w blasku miłosierdzia”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Miłosierdzia Bożego - Akcja Katolicka. Adres: os. Na Wzgórzach 1a, 31-721 Kraków. 
Tel.: (12) 645 23 42. E-mail: parafia@wzgorza.diecezja.krakow.pl. Strona internetowa 
parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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350. „W Rodzinie Józefa”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Józefa Oblubieńca NMP. Adres: os. Kalinowe 5, 31-816 Kraków. Tel.: (12) 648 08 
42 (redakcja nie zweryfikowała danych).

351. „Z Życia Parafii”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia NMP 
z Lourdes Adres: ul. Misjonarska 37, 30-058 Kraków. Tel.: (12) 637 13 94. E-mail: 
lourdes_cm@interia.pl. Strona internetowa parafii: www.misjonarska.pl (redakcja nie 
zweryfikowała danych).

Dwumiesięczniki

352. „Nasza Przyjaźń”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Mikołaja. Adres: ul. Kopernika 9, 31-034 Kraków. Tel.: (12) 431 22 77. E-mail: 
parafia@mikolaj.diecezja.pl. Strona internetowa parafii: www.mikolaj.diecezja.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

353. „Nasza W spólnota”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie - Azorach. Adres: ul. Chełmońskiego 41,
31-301 Kraków. Tel.: (12) 637 49 49. E-mail: kancelaria@parafia-azory.pl. Strona 
internetowa parafii: www.parafia-azory.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

354. „Płomień”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
Narodzenia NMP w Krakowie - Bieżanowie. Adres: ul. ks. Jerzego Popiełuszki 35, 
30-898 Kraków. Tel.: (12) 658 11 37. E-mail: narodzenianmp@wp.pl. Strona 
internetowa parafii: www.biezanow.diecezja-krakow.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

Kwartalniki

355. „Głos Ostrej B ram y”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia Matki 
Bożej Ostrobramskiej. Adres: ul. Meissnera 20, 31-457 Kraków. Tel.: (12) 411 28 51. 
E-mail: wieczysta@katolicki.eu. Strona internetowa parafii: www.wieczysta. 
katolicki.eu (redakcja nie zweryfikowała danych).

Nieregularne

356. „Echo Naszej Swoszowickiej Parafii”
Miejsce wydawania: Kraków. Periodyczność: nieregularny. Wydawca: Parafia 
Opatrzności Bożej. Adres: ul. Kąpielowa 61, 30-698 Kraków. Tel.: (12) 654 73 53 
(redakcja nie zweryfikowała danych).
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LUDŹMIERZ

Miesięczniki

357. „Inform ator Pielgrzym a”
Miejsce wydawania: Ludźmierz. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Wniebowzięcia NMP. Adres: Jana Pawła II 124, 34-471 Ludźmierz. Tel.: (12) 265 55 
27. E-mail: kancelaria@mbludzm.pl. Strona internetowa parafii: www.mbludzm.pl, 
www.ludzmierz.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

MORAWICA

Dwumiesięczniki

358. „List do Chrześcijan”
Miejsce wydawania: Morawica. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia św. 
Bartłomieja Apostoła. Adres: Morawica 5, 32-084 Morawica. Tel.: (12) 285 64 71. 
E-mail: . Strona internetowa parafii: www.parafia.morawica.net (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

NOWY TARG

Miesięczniki

359. „Głos Serca”
Miejsce wydawania: Nowy Targ. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adres: ul. Tysiąclecia 39, 34-400 Nowy Targ. 
Tel.: (18) 266 21 53 (redakcja nie zweryfikowała danych).

360. „U Świętej K atarzyny”
Miejsce wydawania: Nowy Targ. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Katarzyny. Adres: ul. Kościelna 1, 34-400 Nowy Targ. Tel.: (18) 266 67 50. E-mail: 
katarzyna@katarzyna.nowytarg.pl. Strona internetowa parafii: www.katarzyna. 
nowytarg.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

SZAFLARY

Kwartalniki

361. „O wczarnia”
Miejsce wydawania: Szaflary. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia 
św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach. Adres: ul. Kościelna 1, 34-424 Szaflary. Tel.: (18) 
275 55 67. E-mail: owczarnia@diecezja.pl. Strona internetowa parafii: www.owczarnia. 
diecezja.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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ŚLEMIEŃ

Miesięczniki

362. „U Ź ródła”
Miejsce wydawania: Ślemień. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela Adres: ul. Krakowska 113, 34-323 Ślemień. Tel.: (33) 
865 40 69 . E-mail: tedeoks@wp.pl. Strona internetowa parafii: parafiaslemien.ns48.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

TRZEBINIA

Tygodniki

363. „Bliżej Apostołów”
Miejsce wydawania: Trzebinia. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Apostołów Piotra i Pawła. Adres: ks. hm. M. Luzara 1, 32-540 Trzebinia. Tel.: (32) 
612 12 40. E-mail: poczta@parafia.trzebinia.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafia.trzebinia.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

364. „List do Chrześcijan”
Miejsce wydawania: Trzebinia. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Barbary. Adres: ul. 1000-lecia 49, 32-540 Trzebinia. Tel.: (32) 612 13 82. E-mail: 
krystynow@tlen.pl. Strona internetowa parafii: www.parafia-krystynow.trzebinia.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

2.16. P rasa parafialna w parafialna w Diecezji Bielsko-Żywieckiej (M etropolia 
Krakow ska)

ANDRYCHÓW

Tygodniki

465. „Źródło spod Pańskiej G órki”
Miejsce wydawania: Andrychów. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Macieja. Adres: ul. Rynek 37, 34-120 Andrychów. Tel.: (33) 875 20 29. E-mail: 
andrychow@bielsko.opoka.org.pl. Strona internetowa parafii: www.andrychow.bielsko. 
opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

BESTWINKA

Miesięczniki

366. „Wieści Parafialne”
Miejsce wydawania: Bestwinka. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Sebastiana. Adres: ul. F. Gandora 32, 43-512 Bestwinka. Tel.: (32) 214 65 22.
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Strona internetowa parafii: www.parafia.bestwinka.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

BIELSKO-BIAŁA

Tygodniki

367. „Akcja”
Miejsce wydawania: Bielsko-Biała. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Stanisława. Adres: ul. św. Stanisława 6, 43-400 Bielsko-Biała. Tel.: (33) 815 15 60. 
E-mail: parafia@stanislawbielsko.pl. Strona internetowa parafii: stanislawbielsko.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

368. „Fam ilia”
Miejsce wydawania: Bielsko-Biała. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
Opatrzności Bożej. Adres: pl. Opatrzności Bożej 19, 43-400 Bielsko-Biała. Tel.: (33) 
814 45 07. E-mail: info@opatrznosc-bielsko.pl. Strona internetowa parafii: 
www.opatrznosc-bielsko.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

369. „Już Czas... by miłować i czynić miłosierdzie”
Miejsce wydawania: Bielsko-Biała. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Andrzeja Boboli. Adres: ul. św. Andrzeja Boboli 41, 43-316 Bielsko-Biała. 
Tel.: (33) 814 08 48. E-mail: bielsko@sac.org.pl. Strona internetowa parafii: 
www.bobola.wiara.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

370. „Odkupiciel”
Miejsce wydawania: Bielsko-Biała. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Jezusa 
Chrystusa Odkupiciela Człowieka. Adres: ul. Giewont 2, 43-316 Bielsko-Biała. 
Tel.: (33) 816 69 33. E-mail: karpackie@diecezja.bielsko.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafiakarpackie.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

371. „Orędzie Fatim skie u Źródeł Soły”
Miejsce wydawania: Rajcza. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Wawrzyńca i św. Kazimierza Królewicza. Adres: ul. Rynek 1, 34-370 Rajcza. 
Tel.: (33) 864 37 84 (redakcja nie zweryfikowała danych).

Dwutygodniki

372. „Fatim a Światło i Pokój”
Miejsce wydawania: Bielsko-Biała. Periodyczność: dwutygodnik. Wydawca: Parafia 
Matki Bożej Fatimskiej. Adres: ul. Krausa 40, 43-300 Bielsko-Biała. Tel.: (33) 815 91
11. Strona internetowa parafii: www.mbf.bielsko.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

Miesięczniki

373. „Nasza P arafia”
Miejsce wydawania: Bielsko-Biała. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lipniku. Adres: ul. ks. Brzóski 3, 43-305
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Bielsko-Biała. Tel.: (33) 814 53 88. Strona internetowa parafii: www.parafialipnik.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

374. „Nasze Sanktuarium ”
Miejsce wydawania: Bielsko-Biała. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Nawiedzenia NMP. Adres: ul. Wyzwolenie 336, 43-344 Bielsko-Biała Hałcnów. 
Tel.: (33) 816 56 85. E-mail: halcnow@wp.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafiahalcnow.pl (redakcja zweryfikowała danych).

375. „Niedzielnik”
Miejsce wydawania: Bielsko-Biała. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
NMP Królowej Polski. Adres: ul. NMP Królowej Polski 15, 43-400 Bielsko-Biała. 
Tel.: (33) 811 67 06. E-mail: bielsko@sds.pl. Strona internetowa parafii: 
www.bielsko.salwatorianie.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

376. „Nowe Spojrzenie”
Miejsce wydawania: Bielsko-Biała. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Pawła Apostoła. Adres: ul. św. Pawła 2, 43-382 Bielsko-Biała. Tel.: (33) 815 00 19. 
E-mail: marcin.aleksy@pawelbielsko.pl. Strona internetowa parafii: www.pawel 
bielsko.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

377. „Pokój i Dobro”
Miejsce wydawania: Bielsko-Biała. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Opatrzności Bożej. Adres: pl. Opatrzności Bożej 19, 43-400 Bielsko-Biała. 
Tel.: (33) 814 45 07. E-mail: info@opatrznosc-bielsko.pl. Strona internetowa parafii: 
www.opatrznosc-bielsko.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

378. „Quo Vadis”
Miejsce wydawania: Bielsko-Biała. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Niepokalanego Serca NMP. Adres: Wieprz 680, 34-382 Bystra Żywiecka. 
Tel.: (33) 867 54 41. E-mail: parafia680@wp.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafiawieprz.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

379. „Tydzień w Parafii”
Miejsce wydawania: Bielsko-Biała. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Maksymiliana Kolbego. Adres: ul. św. Maksymiliana 1, 43-303 Bielsko-Biała. 
Tel.: (33) 812 37 03. E-mail: parafia.aleksandrowice@gmail.com. Strona internetowa 
parafii: www.aleksandrowice.bielsko.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

380. „W moim kościele”
Miejsce wydawania: Bielsko-Biała. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Nawiedzenia NMP Adres: ul. Wyzwolenia 336, 43-344 Bielsko-Biała. 
E-mail: . Strona internetowa parafii: (redakcja nie zweryfikowała danych).

381. „Z Głębi Serca”
Miejsce wydawania: Bielsko-Biała. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adres: ul. Traugutta 13, 43-300 Bielsko-Biała. 
Tel.: (33) 819 12 12. E-mail: serce@diecezja.bielsko.pl. Strona internetowa parafii: 
www.serce.diecezja.bielsko.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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Nieregularne

382. „Bliżej Siebie”
Miejsce wydawania: Bielsko-Biała. Periodyczność: nieregularny. Wydawca: Parafia 
św. Franciszka. Adres: ul. Przy Torach 1, 43-400 Bielsko-Biała. Tel.: (33) 818 32 93. 
E-mail: parafia@wapienica.wiara.org.pl. Strona internetowa parafii: www.wapienica. 
wiara.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

BRZESZCZE

Miesięczniki

383. „Nasza W spólnota”
Miejsce wydawania: Brzeszcze. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Urbana. Adres: ul. Kościelna 2, 32-620 Brzeszcze. Tel.: (32) 211 12 33. E-mail: 
parafia@parafia.brzeszcze.pl. Strona internetowa parafii: www.parafia.brzeszcze.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

CIESZYN

Miesięczniki

384. „Szpitolek”
Miejsce wydawania: Cieszyn. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Jerzego. Adres: ul. Liburnia 1, 43-400 Cieszyn. Tel.: (33) 857 74 40. E-mail: 
jerzy.cieszyn@bielsko.opoka.org.pl. Strona internetowa parafii: www.swjerzy 
cieszyn.ox.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

CISIEC

Tygodniki

385. „Śladami św. M aksym iliana”
Miejsce wydawania: Cisiec. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Adres: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 178 Cisiec, 34-350 
Węgierska Górka. Tel.: (33) 864 15 21. E-mail: parafia@cisiec.eu. Strona internetowa 
parafii: www.parafia.cisiec.eu (redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

386. „Św. Jak u b ”
Miejsce wydawania: Cisiec. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adres: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 178 
Cisiec, 34-350 Węgierska Górka. Tel.: (33) 864 15 21. E-mail: parafia@cisiec.eu. 
Strona internetowa parafii: www.parafia.cisiec.eu (redakcja nie zweryfikowała danych).
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DANKOWICE

Miesięczniki

387. „Słowo Życia”
Miejsce wydawania: Dankowice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Wojciecha. Adres: ul. św. Wojciecha 10, 43-331 Dankowice. Tel.: (33) 845 74 82. 
E-mail: dankowice@bielsko.opoka.org.pl. Strona internetowa parafii: www.dankowice. 
bielsko.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

JAWISZOWICE

Nieokreślone

388. „M ater Dolorosa”
Miejsce wydawania: Jawiszowice. Wydawca: Parafia Matki Bożej Bolesnej. Adres: 
ul. kard. S. Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice. Tel.: (32) 211 13 44. E-mail: 
parafia@materdolorosa.pl. Strona internetowa parafii: www.materdolorosa.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

KĘTY

Miesięczniki

389. „Głos Serca”
Miejsce wydawania: Kęty. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adres: Osiedle 700-lecia 22, 32-650 Kęty. 
Tel.: (33) 845 56 55. E-mail: kancelaria@nspjkety.pl. Strona internetowa parafii: 
www.nspjkety.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

KOZY

Miesięczniki

390. „W iara, Nadzieja, Miłość”
Miejsce wydawania: Kozy. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Adres: ul. Parkowa 1, 43-430 Kozy. 
Tel.: (33) 817 42 19. E-mail: parafiaszymonaijudy@neostrada.pl. Strona internetowa 
parafii: www.parafiakozy.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

ŁODYGOWICE

Tygodniki

391. „Nasz Czas”
Miejsce wydawania: Łodygowice. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. 
Szymona i Judy Tadeusza. Adres: ul. Jana Pawła II 3, 34-325 Łodygowice. Tel.: (33) 
863 11 00. Strona internetowa parafii: parafia-lodygowice.info (redakcja 
nie zweryfikowała danych).
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OŚWIĘCIM

Tygodniki

392. „Wspólnota”
Miejsce wydawania: Oświęcim. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Maksymiliana Męczennika. Adres: pl. św. Maksymiliana 2, 32-602 Oświęcim. 
Tel.: (33) 842 56 94. E-mail: maksymilian@bielsko.opoka.org.pl. Strona internetowa 
parafii: www.maksymilian.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

POGWIZDÓW

Miesięczniki

393. „Nepomuc”
Miejsce wydawania: Pogwizdów. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie. Adres: ul. Kościelna 23, 43-418 Pogwizdów. 
Tel.: (33) 856 83 41. E-mail: . Strona internetowa parafii: parafiapogwizdow.ox.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

PORĄBKA

Kwartalnik

394. „Sygnaturka”
Miejsce wydawania: Porąbka. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia 
Narodzenia NMP. Data pierwszego wydania 1992 r. Redaktor naczelny: ks. Eugeniusz 
Nycz. Nakład: 600. Adres: ul. Rynek 1, 43-353 Porąbka. Tel.: (33) 810 60 18. E-mail: 
e.nycz@op.pl. Strona internetowa parafii: parafia-porabka.eu.

SKOCZÓW

Miesięczniki

395. „Effatha”
Miejsce wydawania: Skoczów. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Apostołów Piotra i Pawła. Adres: ul. Kościelna 10, 43-430 Skoczów. Tel.: (33) 
853 32 49. E-mail: parafia@parafiaskoczow.ox.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafiaskoczow.ox.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

ŚWIĘTOSZÓWKA

Tygodniki

396. „Głos Serca”
Miejsce wydawania: Świętoszówka. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bierach. Adres: Biery 204, 43-386 Świętoszówka. 
Tel.: (33) 815 29 84. E-mail: biery@neostrada.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafiabiery.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

mailto:maksymilian@bielsko.opoka.org.pl
http://www.maksymilian.org.pl
mailto:e.nycz@op.pl
mailto:parafia@parafiaskoczow.ox.pl
http://www.parafiaskoczow.ox.pl
mailto:biery@neostrada.pl
http://www.parafiabiery.pl


USTROŃ

Tygodniki

397. „Po górach dolinach...”
Miejsce wydawania: Ustroń. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Klemensa. Adres: ul. Daszyńskiego 15, 43-440 Ustroń. Tel.: (33) 854 24 49. 
E-mail: asapota@poczta.onet.pl. Strona internetowa parafii: www.klemens.beskidy.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

ZABRZEG

Miesięczniki

398. „Gwiazdka Zabrzeska”
Miejsce wydawania: Zabrzeg. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Józefa. Adres: ul. ks. Karola Janoszka 16, 43-512 Zabrzeg. Tel.: (32) 215 72 27. 
E-mail: zabrzeg@diecezja.bielsko.pl. Strona internetowa parafii: www.zabrzeg. 
diecezja.bielsko.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

ŻYWIEC

Tygodniki

399. „Głos Floriański”
Miejsce wydawania: Żywiec. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Floriana. 
Adres: ul. Browarna 3, 34-300 Żywiec. Tel.: (33) 861 21 76. E-mail: 
zablocie@diecezja.bielsko.pl. Strona internetowa parafii: www.zablocie.diecezja. 
bielsko.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

400. „Wspólnota”
Miejsce wydawania: Żywiec. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Maksymiliana Marii Kolbego. Adres: ul. Zamkowa 2, 34-300 Żywiec. 
Tel.: (33) 865 22 12 (redakcja nie zweryfikowała danych).

2.17. Prasa parafialna w Diecezji Kieleckiej (Metropolia Krakowska)

KIELCE

Miesięczniki

401. „W Rodzinie Józefa”
Miejsce wydawania: Kielce. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia św. Józefa 
Robotnika. Adres: ul. Turystyka 3, 25-545 Kielce. Tel.: (41) 331 21 33. E-mail: 
kancelaria@jozef-kielce.pl. Strona internetowa parafii: jozef-kielce.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).
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Kwartalniki

402. „Gazetka Parafialna”
Miejsce wydawania: Kielce. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia bł. Jerzego 
Matulewicza. Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 79, 25-633 Kielce. Tel.: (41) 368 92 53 . 
E-mail: matulewicz@kielce.opoka.org.pl. Strona internetowa parafii: www.matulewicz. 
kielce.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

PIŃCZÓW

Miesięczniki

403. „Vademecum Parafialne”
Miejsce wydawania: Pińczów. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Nawiedzenia NMP. Adres: ul. Klasztorna 28, 28-400 Pińczów. Tel.: (41) 357 20 84. 
Strona internetowa parafii: www.sanktuariummirowskie.c0.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

2.18. Prasa parafialna w Diecezji Tarnowskiej (Metropolia Krakowska)

BARCICE

Kwartalniki

404. „O rantka Barcicka”
Miejsce wydawania: Barcice. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia 
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej. Adres: 33-342 Barcice 27. Tel.: (18) 446 60 
16. E-mail: barcice@diecezja.tarnow.pl. Strona internetowa parafii: www.barcice. 
diecezja.tarnow.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

KRYNICA ZDRÓJ

Nieregularne

405. „Biuletyn Parafialny”
Miejsce wydawania: Krynica Zdrój. Periodyczność: nieregularny. Wydawca: Parafia 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Adres: ul. Czarny Potok 3, 33-380 Krynica Zdrój. 
Tel.: (18) 447 94 44. E-mail: czarny_potok@diecezja.tarnow.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

MARCINKOWICE

Miesięczniki

406. „Nasza W iara”
Miejsce wydawania: Marcinkowice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Adres: 33-393 Marcinkowice 3. 
Tel.: (18) 443 31 19. E-mail: marcinkowice@diecezja.tarnow.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).
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NAWOJOWA

Kwartalniki

407. „Co słychać w Nawojowej”
Miejsce wydawania: Nawojowa. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Adres: 33-335 Nawojowa 25. Tel.: (18) 445 71 
42. E-mail: nawojowa@diecezja.tarnow.pl. Strona internetowa parafii: www.nawojowa. 
diecezja.tarnow.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

NOWY SĄCZ

Miesięczniki

408. „Bethania”
Miejsce wydawania: Nowy Sącz. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adres: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz. 
Tel.: (18) 448 46 10. E-mail: nowy_sacz6@diecezja.tarnow.pl. Strona internetowa 
parafii: www.kolejowa.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

409. „Nasze Spotkania”
Miejsce wydawania: Nowy Sącz. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Małgorzaty. Adres: pl. Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sącz. Tel.: (18) 443 56 98. 
E-mail: nowy_sacz3@diecezja.tarnow.pl. Strona internetowa parafii: bazylika.org.pl 
redakcja nie zweryfikowała danych).

STARY SĄCZ

Miesięczniki

410. „Z Grodu Kingi”
Miejsce wydawania: Stary Sącz. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Elżbiety. Adres: ul. Mickiewicza 2, 33-340 Stary Sącz. Tel.: (18) 446 05 99. E-mail: 
stary_sacz@diecezja.tarnow.pl. Strona internetowa parafii: www.parafia.stary.sacz.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

Kwartalniki

411. „W Znaku Krzyża”
Miejsce wydawania: Stary Sącz. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia 
św. Heleny. Adres: ul. św. Heleny 44, 33-300 Nowy Sącz. Tel.: (18) 443 04 21. E-mail: 
nowy_sacz8@diecezja.tarnow.pl. Strona internetowa parafii: www.helenans.tarnow. 
opoka. org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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CHEŁM

Dwumiesięczniki

412. „Powinność”
Miejsce wydawania: Chełm. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Chrystusa Odkupiciela. Adres: ul. ks. Mrozka 2, 
22-100 Chełm. Tel.: (82) 562 03 56. E-mail: odkupiciel.chelm@gmail.com. Strona 
internetowa parafii: odkupiciel.chelm.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

KLEMENTOWICE

Miesięczniki

413. „Głos Parafii”
Miejsce wydawania: Klementowice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Klemensa i św. Małgorzaty. Adres: Klementowice 238, 24-170 Kurów. 
Tel.: (81) 882 31 01. E-mail: fidut@poczta.onet.pl. Strona internetowa parafii: 
parafiaklementowice.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

KRAŚNIK

Miesięczniki

414. „Pani Kraśnicka”
Miejsce wydawania: Kraśnik. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Wniebowzięcia NMP. Adres: ul. Klasztorna 3, 23-200 Kraśnik. Tel.: (81) 825 24 65. 
E-mail: info@sanktuarium.krasnik.pl. Strona internetowa parafii: sanktuarium. 
krasnik.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

LUBLIN

Miesięczniki

415. „Bliżej Serca”
Miejsce wydawania: Lublin. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Serca Jezusowego. Adres: ul. Władysława Kunickiego, 20-436 Lublin. 
Tel.: (81) 744 38 78. E-mail: dariusz@adm-media.pl. Strona internetowa parafii: 
nspj.adm-media.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

416. „Frassatianum”
Miejsce wydawania: Lublin. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia bł. Piotra 
Jerzego Frassatiego. Adres: ul. Skierki 12, 20-601 Lublin. Tel.: (81) 743 48 23. 
E-mail: frassati@kuria.lublin.pl. Strona internetowa parafii: frassati.kuria.lublin.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).
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417. „In Monte”
Miejsce wydawania: Lublin. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Mikołaja. Adres: ul. ks. Michała Słowikowskiego 1, 20-124 Lublin. Tel.: (81) 747 
66 45. E-mail: parafia@czwartek.lublin.pl. Strona internetowa parafii: 
czwartek.lublin.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

418. „Zwiastun”
Miejsce wydawania: Lublin. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu. Adres: al. Kraśnicka 76, 20-718 
Lublin. Tel.: (81) 525 25 58. E-mail: parafiapoczekajka@poczekajka.pl. Strona 
internetowa parafii: poczekajka.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Dwumiesięczniki

419. „Bronowicki”
Miejsce wydawania: Lublin. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Michała Archanioła. Adres: ul. Fabryczna 19, 20-301 Lublin. Tel.: (81) 532 26 58. 
E-mail: michal1921@gmail.com. Strona internetowa parafii: www.michalarchaniol. 
lublin.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

420. „Pasterz”
Miejsce wydawania: Lublin. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
Dobrego Pasterza. Adres: ul. Radzyńska 3, 20-850 Lublin. Tel.: (81) 741 50 95. E-mail: 
parafia@lublin.scj.pl. Strona internetowa parafii: lublin.scj.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

421. „Pastuszek”
Miejsce wydawania: Lublin. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
Dobrego Pasterza. Adres: ul. Radzyńska 3, 20-850 Lublin. Tel.: (81) 741 50 95. E-mail: 
parafia@lublin.scj.pl. Strona internetowa parafii: lublin.scj.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

ŁĘCZNA

Dwumiesięczniki

422. „Emaus”
Miejsce wydawania: Łęczna. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Barbary. Adres: al. Jana Pawła II 97, 21-010 Łęczna. Tel.: (81) 462 04 00. Strona 
internetowa parafii: www.emaus.parafia.info.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

PUŁAWY

Miesięczniki

423. „Wspólnota Puławska”
Miejsce wydawania: Puławy. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Miłosierdzia Bożego. Adres: ul. Kowalskiego 1, 24-100 Puławy. Tel.: (81) 886 80 94 
wew. 20. Strona internetowa parafii: www.mb.pulawy.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).
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ROGÓŹNO

Miesięczniki

424. „Wawrzyniec”
Miejsce wydawania: Rogóźno. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Wawrzyńca. Adres: Rogóźno 21, 21-075 Ludwin. Tel.: (81) 757 01 33. E-mail: 
rogozno@diecezja.lublin.pl. Strona internetowa parafii: www.rogozno.diecezja.lublin.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

ŚWIDNIK

Kwartalniki

425. „U Świętej Kingi”
Miejsce wydawania: Świdnik. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia 
św. Wawrzyńca. Adres: ul. Klonowa 16a, 21-040 Świdnik. Tel.: (81) 751 39 36. Strona 
internetowa parafii: swkinga.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

TUROBIN

Miesięczniki

426. „Dominik”
Miejsce wydawania: Turobin. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Dominika. Adres: ul. Kościelna 2, 23-465 Turobin. Tel.: (84) 683 33 50. E-mail: 
w.trubicki@kuria.lublin.pl. Strona internetowa parafii: www.turobin.kuria.lublin.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

2.20. Prasa parafialna w Diecezji Sandomierskiej (Metropolia Lubelska)

DWIKOZY

Tygodniki

427. „Credo”
Miejsce wydawania: Dwikozy. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Andrzeja Boboli i Antoniego Pustelnika. Adres: ul. Sportowa 1, 27-620 Dwikozy. 
Tel.: (15) 831 14 49. E-mail: . Strona internetowa parafii: www.parafiadwikozy.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

JANÓW LUBELSKI

Kwartalniki

428. „Róża w Rodzinie”
Miejsce wydawania: Janów Lubelski. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia św. 
Jana Chrzciciela. Adres: ul. Szewska 1, 23-300 Janów Lubelski. Tel.: (15) 872 01 11.
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E-mail: sanktjanow@sandomierz.opoka.org.pl. Strona internetowa parafii: 
www.sanktjanow.sandomierz.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

MOMOTY GÓRNE

Kwartalniki

429. „Gazeta Milenijna”
Miejsce wydawania: Momoty Górne. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia św. 
Wojciecha. Adres: Momoty Górne 49, 23-300 Janów Lubelski. Tel.: (15) 872 61 12. 
E-mail: momoty@sandomierz.opoka.org.pl. Strona internetowa parafii: www.momoty. 
sandomierz. opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

2.21. Prasa parafialna w Diecezji Siedleckiej (Metropolia Lubelska)

JANÓW PODLASKI 

Tygodniki

430. „W Cieniu Kolegiaty”
Miejsce wydawania: Janów Podlaski. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
Trójcy Świętej. Adres: ul. Naruszewicza 17, 21-505 Janów Podlaski. Tel.: (83) 341 30
11. E-mail: parafia@janowpodlaski.pl. Strona internetowa parafii: parafia.janow 
podlaski.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

SIEDLCE

Tygodniki

431. „Opiekun”
Miejsce wydawania: Siedlce. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Józefa. 
Adres: ul. Sokołowska 124, 08-110 Siedlce. Tel.: (25) 640 28 28. E-mail: 
jozefsiedlce@wp.pl. Strona internetowa parafii: www.jozef.siedlce.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

SKÓRZEC

Miesięczniki

432. „W cieniu Krzyża”
Miejsce wydawania: Skórzec. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Nawrócenia św. Pawła. Adres: ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec. Tel.: (25) 631 28 24. 
E-mail: skorzec@marianie.pl. Strona internetowa parafii: (redakcja nie zweryfikowała 
danych).
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BEŁCHATÓW

Kwartalniki

433. „Bełchatowski Czas Serca”
Miejsce wydawania: Bełchatów. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia 
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Barbary. Adres: ul. ks. kard. 
Wyszyńskiego 42, 97-400 Bełchatów. Tel.: (44) 632 33 11. E-mail: 
belchatow.par@scj.pl. Strona internetowa parafii: www.matkakosciola-scj.belchatow.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

ŁÓDŹ

Tygodniki

434. „Źródło Miłosierdzia”
Miejsce wydawania: Łódź. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Faustyny 
Kowalskiej. Adres: Pl. Niepodległości, 93-029 Łódź. Tel.: (42) 640 36 90. E-mail: 
faustyna@faustyna.lodz.pl. Strona internetowa parafii: www.faustyna.lodz.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

435. „Teodory Boże Dary”
Miejsce wydawania: Teodory. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Franciszka z Asyżu. Adres: Teodory 129, 98-100 Łask. Tel.: (43) 676 12 57. 
E-mail: ks.jacek@wp.pl. Strona internetowa parafii: www.parafiateodory.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

Nieregularne

436. „Nasze Przemienienie”
Miejsce wydawania: Łódź. Periodyczność: nieregularny. Wydawca: Parafia 
Przemienienia Pańskiego. Adres: ul. Rzgowska 88, 93-148 Łódź. Tel.: (42) 684 36 80 . 
E-mail: szczepanik1e@wp.pl. Strona internetowa parafii: www.przemienieniepanskie.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

437. „Salvator”
Miejsce wydawania: Łódź. Periodyczność: nieregularny. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Zbawiciela. Adres: al. Włókniarzy 187, 91-089 Łódź. Tel.: (42) 651 41 
10. E-mail: lodz-zbawiciela@archidiecezja.lodz.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafiazbawiciela.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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PABIANICE

Miesięczniki

438. „Zasiew”
Miejsce wydawania: Pabianice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia NMP 
Różańcowej. Adres: ul. Zamkowa 39, 95-200 Pabianice. Tel.: (42) 215 28 23. E-mail: 
pabianice@misjonarze.pl. Strona internetowa parafii: nmp.prv.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

RUSIEC

Miesięczniki

439. „Bliżej Siebie”
Miejsce wydawania: Rusiec. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Nawiedzenia NMP. Adres: pl. Jana Pawła II 1, 97, 438 Rusiec. Tel.: (44) 632 33 11. 
E-mail: proboszcz@parafiarusiec.pl. Strona internetowa parafii: parafiarusiec.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

ZGIERZ

Miesięczniki

440. „Dobra Rada”
Miejsce wydawania: Zgierz. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Matki 
Boskiej Dobrej Rady. Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 95-100 Zgierz. 
Tel.: (42) 716 27 65. E-mail: . Strona internetowa parafii: mbdr.archidiecezja.lodz.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

2.23. Prasa parafialna w Diecezji Łowickiej (Metropolia Łódzka)

KUTNO 

Tygodniki

441. „SMS”
Miejsce wydawania: Kutno. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych. Adres: ul. Jesienna 2, 99-300 Kutno. Tel.: (24) 254 22 15. 
E-mail: parafia@dybow.net. Strona internetowa parafii: www.dybow.net (redakcja nie 
zweryfikowała danych).
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RADZIWIŁŁÓW

Miesięczniki

442. „Prawdą i Miłością”
Miejsce wydawania: Radziwiłłów. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Antoniego. Adres: ul. Miodowa 9, 96-332 Radziwiłłów. Tel.: (46) 831 02 70. 
E-mail: antoni.parafia@gmail.com. Strona internetowa parafii: antoni.aplus.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

2.24. Prasa parafialna w Archidiecezji Poznańskiej (Metropolia Poznańska)

BORÓWIEC

Miesięczniki

443. „Parafialna Rodzina”
Miejsce wydawania: Borówiec. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia MB 
Królowej Rodzin. Adres: ul. Poznańska 107, 62-023 Borówiec. Tel.: (61) 819 08 05. 
E-mail: grzegorzks@wp.pl. Strona internetowa parafii: www.parafiaborowiec.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

BUK

Dwutygodniki

444. „Nasza Wspólnota”
Miejsce wydawania: Buk. Periodyczność: dwutygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Stanisława BM. Adres: ul. Mury 30, 64-320 Buk. Tel.: (61) 814 01 41. E-mail: 
parbuk@archpoznan.pl. Strona internetowa parafii: www.buk.wolfnet.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

KOŚCIAN

Nieregularne

445. „Kromka Chleba”
Miejsce wydawania: Kościan. Periodyczność: nieregularny. Wydawca: Parafia 
św. Brata Alberta Chmielowskiego. Adres: os. Jagiellońskie 1, 64-000 Kościan. 
Tel.: (65) 511 98 08. E-mail: balbert@o2.pl. Strona internetowa parafii: 
www.albert.anv.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

LUSOWO

Tygodniki

446. „Informator Duszpasterski”
Miejsce wydawania: Lusowo. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Antoniego Padewskiego Adres: ul. Poznańska 2, 62-080 Lusowo. Tel.: (61) 879 31
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84. E-mail: dpst@archpoznan.pl. Strona internetowa parafii: www.sw-antoni.com 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

NOWY TOMYŚL

Miesięczniki

447. „Jego Serce”
Miejsce wydawania: Nowy Tomyśl. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adres: Plac Chopina 10a, 64-300 Nowy Tomyśl. 
Tel.: (61) 442 20 89. E-mail: biuro@parafia-nspj.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafia-nspj.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

OBRZYCKO

Miesięczniki

448. „Nasza Wspólnota”
Miejsce wydawania: Obrzycko. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Apostołów Piotra i Pawła. Adres: ul. Kościelna 10, 64-520 Obrzycko. Tel.: (61) 291 
32 32. E-mail: obrzycko@archpoznan.pl. Strona internetowa parafii: www.parafia- 
obrzycko.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

POZNAŃ

Tygodniki

449. „Dobra Nowina”
Miejsce wydawania: Poznań. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Chrystusa 
Dobrego Pasterza. Adres: ul. Nowina 1, 60-589 Poznań. Tel.: (61) 847 35 70. E-mail: 
morasz@dobrypasterz.pl. Strona internetowa parafii: www.dobrypasterz.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

450. „Echo Objawienia”
Miejsce wydawania: Poznań. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Objawienia 
Pańskiego. Adres: ul. Miastkowska 128/132, 60-184 Poznań. Tel.: (61) 868 23 05. 
E-mail: trzejkrolowie@o2.pl. Strona internetowa parafii: www.objawieniapanskiego.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

451. „Droga Miłości”
Miejsce wydawania: Poznań. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Miłosierdzia Bożego w Poznaniu. Adres: os. Jana III Sobieskiego 116, 60-688 Poznań. 
Tel.: (61) 823 52 21. Strona internetowa parafii: www.milosierdzie.poznan.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

452. „Ewangelista”
Miejsce wydawania: Poznań. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Łukasza Ewangelisty. Adres: os. Rusa 59, 61-245 Poznań. Tel.: (61) 877 97 81.
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E-mail: parlukas@archpoznan.pl. Strona internetowa parafii: www.lukasz.arch 
poznan.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

453. „M aryjna Wspólnota”
Miejsce wydawania: Poznań. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Maryi 
Królowej. Adres: ul. Rynek Wildecki 4, 61-558 Poznań. Tel.: (61) 833 15 90. E-mail: 
parmwild@archpoznan.pl. Strona internetowa parafii: www.parafia-maryi- 
krolowej.poznan.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

454. „Słowo Świętomarcińskie”
Miejsce wydawania: Poznań. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Marcina. Adres: ul. św. Marcina, 61-803 Poznań. Tel.: (61) 852 32 63. E-mail: 
dpsm@archpoznan.org.pl. Strona internetowa parafii: www.swmarcin.d2.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

455. „Św. Wojciech”
Miejsce wydawania: Poznań. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Wojciecha. Adres: ul. Wzgórze św. Wojciecha 1, 61-748 Poznań. Tel.: (61) 851 90
12. E-mail: swietywojciech@archpoznan.pl. Strona internetowa parafii: 
www.swietywojciech.archpoznan.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

456. „U Boromeusza”
Miejsce wydawania: Poznań. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Karola Boromeusza. Adres: os. Pod Lipami, 61-638 Poznań. Tel.: 662 589 800. 
E-mail: parafia@boromeusz.pl. Strona internetowa parafii: www.boromeusz.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

457. „U Jana Kantego”
Miejsce wydawania: Poznań. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia św. Jana 
Kantego. Adres: ul. Grunwaldzka 86, 63-330 Poznań. Tel.: (61) 867 30 76. E-mail: 
jankanty@archpoznan.pl. Strona internetowa parafii: www.jankanty.info.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

458. „Wokół Odkupiciela”
Miejsce wydawania: Poznań. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Chrystusa 
Odkupiciela. Adres: ul. trzemeszeńska 20, 61-038 Poznań. Tel.: (61) 879 48 81. E-mail: 
wojlaw@archpoznan.pl. Strona internetowa parafii: www.parafia.owa.poznan.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

459. „Wspólnota Krzesińska”
Miejsce wydawania: Poznań. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Matki 
Boskiej Królowej Korony Polskiej. Adres: ul. Jarosławska 5, 61-321 Poznań. 
Tel.: (61) 879 80 70. E-mail: parafia@krzesiny.com.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafia.krzesiny.com.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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PRZEŹMIEROWO

Miesięczniki

460. „Głos św. Antoniego”
Miejsce wydawania: Przeźmierowo. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Antoniego. Adres: ul. Kościelna 44, 62-081 Przeźmierowo. Tel.: (61) 814 22 01. 
E-mail: padewski.antoni.parafia@neostrada.pl. Strona internetowa parafii: www.parafia 
przezmierowo.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

SZAMOTUŁY

Tygodniki

461. „Szamotuł Pani”
Miejsce wydawania: Szamotuły. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia MB 
Pocieszenia i św. Stanisława BM. Adres: ul. Kapłańska 16, 64-500 Szamotuły. 
Tel.: (61) 292 02 82. E-mail: biuro@kolegiata.pl. Strona internetowa parafii: 
www.kolegiata.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

WYTOMYŚL

Tygodniki

462. „Myśl”
Miejsce wydawania: Wytomyśl. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Michała Archanioła. Adres: ul. Szkolna 27 Wytomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl. 
Tel.: (61) 441 19 28. E-mail: art_ski@poczta.onet.pl. Strona internetowa parafii: 
www.wytomysl.archpoznan.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

2.25. Prasa parafialna w Diecezji Kaliskiej (Metropolia Poznańska)

BŁASZKI

Kwartalniki

463. „Szukajmy Razem”
Miejsce wydawania: Błaszki. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia św. Anny. 
Adres: ul. Niepodległości 34, 98-235 Błaszki. Tel.: (43) 829 25 10. Strona internetowa 
parafii: www.parafiablaszki.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Tygodniki

464. „Faustyna”
Miejsce wydawania: Ostrów Wielkopolski. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
Miłosierdzia Bożego. Adres: ul. Limanowska 40, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
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Tel.: (62) 735 60 90. E-mail: andrzejszudra@wp.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafiamilosierdziabozego.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

465. „Z Ostrowskiej Konkatedry”
Miejsce wydawania: Ostrów Wielkopolski. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: 
Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika. Adres: ul. Ledóchowskiego2, 63-400 
Ostrów Wielkopolski. Tel.: (62) 736 28 04. E-mail: kancelaria@konkatedra- 
ostrowwlkp.pl. Strona internetowa parafii: www.konkatedra-ostrowwlkp.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

PRZYGRODZICE

Miesięczniki

466. „Wieści Parafialne”
Miejsce wydawania: Przygodzice. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Adres: ul. Szkolna 1, 63-421 
Przygodzice. Tel.: (62) 733 60 66. E-mail: admin@parafiaprzygodzice.pl. Strona 
internetowa parafii: www.parafiaprzygodzice.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

ROZDRAŻEW

Tygodniki

467. „Salve Regina”
Miejsce wydawania: Rozdrażew. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia NMP 
Królowej Korony Polskiej. Adres: Nowa Wieś 53, 63-708 Rozdrażew. Tel.: (62) 722 19 
03. E-mail: xrdadacz@wp.pl. Strona internetowa parafii: www.parafia.nowawies.com 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

2.26. Prasa parafialna w Archidiecezji Przemyskiej (Metropolia Przemyska)

CISNA

Miesięczniki

468. „Ciśniański Głos”
Miejsce wydawania: Cisna. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Stanisława Biskupa. Adres: 38-607 Cisna 29. Tel.: (13) 468 63 19. E-mail: 
proboszcz@parafiacisna.pl. Strona internetowa parafii: parafiacisna.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).
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JAROSŁAW

Kwartalniki

469. „Chrystus Królem”
Miejsce wydawania: Jarosław. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia Chrystusa 
Króla. Adres: ul. 3 Maja 49, 37-500 Jarosław. Tel.: (16) 621 27 03. E-mail: 
poczta@chrystuskrol.com. Strona internetowa parafii: www.chrystuskrol.com (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

470. „U Panny M arii”
Miejsce wydawania: Jarosław. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia Matki 
Bożej Bolesnej. Adres: ul. Dominikańska 25, 37-500 Jarosław. Tel.: (16) 621 33 70. 
E-mail: jaroslaw@dominikanie.pl. Strona internetowa parafii: www.jaroslaw. 
dominikanie.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

JAŚLISKA

Tygodniki

471. „Sygnatura Jaśliska”
Miejsce wydawania: Jaśliska. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Adres: ul. 38-485 Jaśliska 1. Tel.: (13) 431 02 17. 
E-mail: jasliskaparafia@gmail.com. Strona internetowa parafii: jasliskaparafia.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

ŁAŃCUT

Miesięczniki

472. „Gaude M ater”
Miejsce wydawania: Łańcut. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Stanisława BM. Adres: ul. Farna 20, 37-100 Łańcut. Tel.: (17) 225 28 73. E-mail: 
gaude@lancut.przemyska.pl. Strona internetowa parafii: lancut.przemyska.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

2.27. Prasa parafialna w Diecezji Rzeszowskiej (Metropolia Przemyska)

BRZOSTEK 

Miesięczniki

473. „Światło”
Miejsce wydawania: Brzostek. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Adres: ul. Słoneczna 1, 39-230 Brzostek. 
Tel.: (14) 683 03 00. E-mail: brzostek.parafia@o2.pl. Strona internetowa parafii: 
parafia.brzostek.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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474. „Wniebowzięta”
Miejsce wydawania: Brzostek. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Wniebowzięcia NMP. Adres: 36-007 Krasne 755. Tel.: (17) 855 53 36. E-mail: 
parafia@krasne.webd.pl. Strona internetowa parafii: www.parafiakrasne.rzeszow.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

475. „W Blasku Przemienienia”
Miejsce wydawania: Brzostek. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Przemienienia Pańskiego. Adres: Cmolas 252a, 36-105 Cmolas. Tel.: (17) 28 37 704. 
E-mail: redakcja@parafiacmolas.pl. Strona internetowa parafii: www.parafiacmolas.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

JASŁO

Miesięczniki

476. „Dobry Pasterz”
Miejsce wydawania: Jasło. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Dobrego 
Pasterza w Jaśle. Adres: ul. Sobniowska 34, 38-200 Jasło. Tel.: (13) 445 50 76. Strona 
internetowa parafii: www.jaslodobrypasterz.jasielskie.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

KOBYLANKA

Nieregularne

477. „Krzyż Kobylański”
Miejsce wydawania: Kobylanka. Periodyczność: nieregularny. Wydawca: 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii św. Jana Chrzciciela. Adres: Niewodna 
20, 38-124 Wiśniowa. Tel.: (17) 277 50 19. E-mail: parafia.niewodna@gmail.com. 
Strona internetowa parafii: www.niewodna.parafia.info.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

KOŁACZYCE

Nieregularne

478. „Dzwon Kościelny”
Miejsce wydawania: Kołaczyce. Periodyczność: nieregularny. Wydawca: Parafia 
św. Anny. Adres: ul. Kościelna 5, 38-213 Kołaczyce. Tel.: (13) 441 06 50. E-mail: 
kolaczyce@op.pl. Strona internetowa parafii: www.kolaczyce.parafia.info.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

LUTCZA

Miesięczniki

479. „Z Lutczy”
Miejsce wydawania: Lutcza. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich Koła Parafialnego w Lutczy. Adres: 38-112 Lutcza 698. Tel.: (17)
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277 36 11. E-mail: lutcza@rzeszow.opoka.org.pl. Strona internetowa parafii: 
lutcza.rzeszow.opoka. org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

NIEWODNA

Miesięczniki

480. „Rodzina Boża”
Miejsce wydawania: Niewodna. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Anny. Adres: 38-303 Kobylanka 223. Tel.: f18) 353 16 85. E-mail: 
kobylanka@saletyni.pl. Strona internetowa parafii: www.kobylanka.saletyni.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

ROPCZYCE

Miesięczniki

481. Wspólnota”
Miejsce wydawania: Ropczyce. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich w Ropczycach. Adres: ul. Słowackiego 1, 39-100 Ropczyce. 
E-mail: stasa.sk@interia.pl (redakcja nie zweryfikowała danych)

RZESZÓW

Tygodniki

482. „Michael”
Miejsce wydawania: Rzeszów. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Michała. Adres: ul. św. Michała Archanioła 3, 35-303 Rzeszów. Tel.: (17) 857 82 
97. Strona internetowa parafii: michalrz.rzeszow.opoka.org.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

483. „Zaufaj Jezusowi”
Miejsce wydawania: Lutcza. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Miłosierdzia 
Bożego. Adres: ul. ks. kard. Karola Wojtyły 114, 35-304 Rzeszów. Tel.: (17) 229 91 33. 
Strona internetowa parafii: www.rzeszowmilosierdzie.parafia.info.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

484. „Józef”
Miejsce wydawania: Rzeszów. Periodyczność: miesięcznik Wydawca: Parafia 
św. Józefa Kalasancjusza. Adres: ul. Lwowska 125, 35-301 Rzeszów. Tel.: (17) 853 62 
62. E-mail: rzeszow@pijarzy.pl. Strona internetowa parafii: www.pijarzy- 
rzeszow.parafia.info.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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Dwumiesięczniki

485. „Kalasancjusz Rzeszowski”
Miejsce wydawania: Rzeszów. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
Miłosierdzia Bożego. Adres: ul. ks. kard. Karola Wojtyły 114, 35-304 Rzeszów. 
Tel.: (17) 229 91 33. Strona internetowa parafii: www.rzeszowmilosierdzie. 
parafia.info.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

2.28. Prasa parafialna w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (Metropolia 
Przemyska)

BIŁGORAJ

Miesięczniki

486. „M aryja Wniebowzięta”
Miejsce wydawania: Biłgoraj. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Trójcy 
Przenajświętszej i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Adres: ul. 3 Maja 1, 23
400 Biłgoraj. Tel.: (84) 686 74 98. E-mail: wnmpbilgoraj@zamojskolubaczowska.pl. 
Strona internetowa parafii: www.wnmpbilgoraj.zamojskolubaczowska.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

487. „Pasterz”
Miejsce wydawania: Biłgoraj. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Chrystusa Króla. Adres: ul. Polna 32, 23-400 Biłgoraj. Tel.: (84) 686 35 42. Strona 
internetowa parafii: www.chrystuskrol.zamojskolubaczowska.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

GOZDÓW

Miesięczniki

488. „Nasz Miesięcznik”
Miejsce wydawania: Gozdów. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Miłosierdzia Bożego. Adres: Gozdów 193A, 22-550 Werbkowice. Tel.: (84) 657 32 27. 
Strona internetowa parafii: www.gozdow.zamojskolubaczowska.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

2.29. Prasa parafialna w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej (Metropolia 
Szczecińsko-Kamieńska)

DZIWNÓWEK

Kwartalniki

489. „Nowy Dziwnówek”
Miejsce wydawania: Dziwnówek. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia 
św. Maksymiliana Marii Kolbego. Adres: ul. Kamieńska 40, 72-420 Dziwnówek. 
Tel.: (91) 381 13 33 (redakcja nie zweryfikowała danych).
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KAMIEŃ POMORSKI 

Dwutygodniki

490. „Głos św. Ottona”
Miejsce wydawania: Kamień Pomorski. Periodyczność: dwutygodnik. Wydawca: 
Parafia św. Ottona. Adres: pl. św. Ottona 1, 71-250 Kamień Pomorski. Tel.: (91) 439 09 
96. E-mail: otton.szczecin@gmail.com. Strona internetowa parafii: www.otton. 
eparafia.pl (redakcjanie zweryfikowała danych).

MYŚLIBÓRZ

Tygodniki

491. „Wiadomości Niedzielne”
Miejsce wydawania: Myślibórz. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Świętego 
Krzyża. Adres: ul. Kościelna 17, 74-300 Myślibórz. Tel.: (91) 747 32 05. E-mail: 
sanktuarium@idsl.pl. Strona internetowa parafii: www.sanktuarium-mysliborz.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

NOWOGARD

Dwutygodniki

492. „Wiadomości Parafialne”
Miejsce wydawania: Sikorki. Periodyczność: dwutygodnik. Wydawca: Parafia 
Chrystusa Króla. Adres: Sikorki 13, 72-200 Nowogard. Tel.: (91) 391 76 97. Strona 
internetowa parafii: www.parafiasikorki.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Dwumiesięczniki

493. „Poszukiwania”
Miejsce wydawania: Nowogard. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
Wniebowzięcia NMP Adres: ul. Kościelna 2a, 72-200 Nowogard. Tel.: (91) 392 00 30. 
E-mail: parafia@nowogard-wnmp.pl. Strona internetowa parafii: wnmp.info (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

OSINA

Tygodniki

494. „Biuletyn Parafialny”
Miejsce wydawania: Osina. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Niepokalanego 
Poczęcia NMP. Adres: Osina 26, 72-221 Osina. Tel.: (91) 391 03 86. (redakcja 
nie zweryfikowała danych).
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POLICE

Miesięczniki

495. „Świadomi Chrystusa”
Miejsce wydawania: Police. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Kazimierza Królewicza. Adres: ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego, 72-009 Police. 
Tel.: (91) 424 17 04. E-mail: wgw2f@wp.pl. Strona internetowa parafii: 
www.kazimierz.police.info.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

STARGARD SZCZECIŃSKI

Miesięczniki

496. „Czas Nadziei”
Miejsce wydawania: Stargard Szczeciński. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: 
Parafia św. Józefa. Adres: ul. św. Jana Chrzciciela 1, 73-110 Stargard Szczeciński. 
Tel.: (91) 578 30 50. E-mail: biuro@swjozef.stargard.pl. Strona internetowa parafii: 
www.swjozef.stargard.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

SZCZECIN

Miesięczniki

497. „Biuletyn”
Miejsce wydawania: Szczecin. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Andrzeja Boboli. Adres: ul. Pocztowa 22, 70-361 Szczecin. Tel.: (91) 484 47 36. 
E-mail: szczecin@jezuici.pl. Strona internetowa parafii: www.bobola.eu (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

498. „Biuletyn Parafialny Hetmanka”
Miejsce wydawania: Szczecin. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
MB Jasnogórskiej. Adres: ul. Orawska 3, 70-131 Szczecin. Tel.: (91) 482 33 14. Strona 
internetowa parafii: www.mbj.szczecin.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

499. „Nasz Kościół”
Miejsce wydawania: Szczecin. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Wniebowzięcia NMP. Adres: ul. Plac Kościelny 2, 70-820 Szczecin. Tel.: (91) 496 32 
53. E-mail: dabie@kuria.pl. Strona internetowa parafii: www.parafiadabie.szczecin.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

500. „Okno”
Miejsce wydawania: Szczecin. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Matki 
Boskiej Bolesnej. Adres: ul. Miodowa 36a, 71-497 Szczecin. Tel.: (91) 426 14 58. 
E-mail: biuro@bolesna.szczecin.pl. Strona internetowa parafii: www.bolesna. 
szczecin.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

501. „Quo Vadis”
Miejsce wydawania: Szczecin. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Krzysztofa. Adres: ul. Robotnicza 19/3, 71-712 Szczecin. Tel.: 885 101 045.
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E-mail: par-krzy@wp.pl. Strona internetowa parafii: www.krzysztof.szczecin.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

502. „Studnia Jakubowa”
Miejsce wydawania: Szczecin. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Jakuba Apostoła. Adres: ul. św. Jakuba 1, 70-543 Szczecin. Tel.: (91) 422 93 00. 
E-mail: katedra.szczecin@o2.pl. Strona internetowa parafii: katedra.szczecin.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

Dwumiesięczniki

503. „Bóg jest Miłością”
Miejsce wydawania: Szczecin. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Jana Bosko. Adres: ul. Witkiewicza 64, 71-125 Szczecin. Tel.: (91) 486 04 81. 
E-mail: jb@salezjanie.pl. Strona internetowa parafii: www.janbosko.szczecin.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

504. „Dominik”
Miejsce wydawania: Szczecin. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Dominika. Adres: pl. Ofiar Katynia 1, 70-452 Szczecin. Tel.: (91) 442 58 60. 
E-mail: szczecin@dominikanie.pl. Strona internetowa parafii: www.szczecin. 
dominikanie.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

ŚWINOUJŚCIE

Tygodniki

505. „Sancti Joseph”
Miejsce wydawania: Świnoujście. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Józefa. Adres: ul. Połabska 1, 70-115 Szczecin. Tel.: (91) 482 30 32. E-mail: 
isokalski@wp.pl. Strona internetowa parafii: www.swietyjozef.szczecin.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

506. „Wiadomości Parafialne”
Miejsce wydawania: Świnoujście. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Stanisława i Bonifacego BM. Adres: ul. Henryka Siemiradzkiego 9, 
72-600 Świnoujście. Tel.: (91) 327 04 02. E-mail: Igsta@poczta.onet.pl. Strona 
internetowa parafii: www.parafiastanboni.swi.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

507. „Michał Kozal”
Miejsce wydawania: Świnoujście. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
bł. Michała Kozala MB. Adres: ul. Gdańska 20, 72-600 Świnoujście. Tel.: (91) 321 31 
82. E-mail: mkozal@fornet.com.pl. Strona internetowa parafii: www.michalkozal. 
swi.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

mailto:par-krzy@wp.pl
http://www.krzysztof.szczecin.pl
mailto:katedra.szczecin@o2.pl
mailto:jb@salezjanie.pl
http://www.janbosko.szczecin.pl
mailto:szczecin@dominikanie.pl
http://www.szczecin
mailto:isokalski@wp.pl
http://www.swietyjozef.szczecin.pl
mailto:Igsta@poczta.onet.pl
http://www.parafiastanboni.swi.pl
mailto:mkozal@fornet.com.pl
http://www.michalkozal


WARNICE

Dwutygodniki

508. „Parafialny Biuletyn”
Miejsce wydawania: Warnice. Periodyczność: dwutygodnik. Parafia NMP Matki 
Kościoła. Adres: Warnice 58, 74-201 Warnice. Tel.: (91) 561 28 67. E-mail: 
petrus57@o2.pl. Strona internetowa parafii: www.parafiawarnice.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

2.30. Prasa parafialna w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (Metropolia 
Szczecińsko-Kamieńska)

DARŁOWO

Miesięczniki

509. „List do Parafian”
Miejsce wydawania: Darłowo. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Gertrudy. Adres: ul. o. Damiana Tynieckiego 23, 76-150 Darłowo. Tel.: (94) 314 27 
16. E-mail: swgertruda@gmail.com. Strona internetowa parafii: 
www.swgertruda.darlowo.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Nieregularne

510. „Świetlik”
Miejsce wydawania: Darłowo. Periodyczność: nieregularny. Wydawca: Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Darłowie, Parafia św. Gertrudy w Darłowie. Adres: ul. o. Damiana 
Tynieckiego 23, 76-150 Darłowo. Tel.: (94) 314 27 16. E-mail: 
swgertruda@gmail.com. Strona internetowa parafii: www.swgertruda.darlowo.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

KOSZALIN

Miesięczniki

511. „Nasze Życie”
Miejsce wydawania: Koszalin. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Ducha 
Świętego. Adres: ul. ks. St. Staszica 38, 75-452 Koszalin. Tel.: (94) 345 43 33. E-mail: 
koszalin-duch@wp.pl. Strona internetowa parafii: www.koszalin-duch.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).
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PIŁA

Miesięczniki

512. „Głos św. Antoniego”
Miejsce wydawania: Piła. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Antoniego. Adres: ul. Ludowa 20, 64-920 Piła. Tel.: (67) 351 12 62. E-mail: 
pila@kapucyni.pl. Strona internetowa parafii: www.pila.kapucyni.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

ŚWIDWIN

Miesięczniki

513. „Zwiastun”
Miejsce wydawania: Świdwin. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Michała Archanioła. Adres: ul. ks. Jerzego Popiełuszki 36a, 78-300 Świdwin. 
Tel.: (94) 365 73 40. E-mail: gajowniczek@interia.pl. Strona internetowa parafii: 
www.michalswidwin.parafia.info.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

TRZCIANKA

Dwumiesięczniki

514. „Światło z la Salette”
Miejsce wydawania: Trzcianka. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Jana Chrzciciela. Adres: ul. Żeromskiego 39, 64-980 Trzcianka. Tel.: (67) 216 20 
44. E-mail: trzcianka@saletyni.pl. Strona internetowa parafii: www.parafia.trzcianka. 
com.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

2.31. Prasa parafialna w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (Metropolia 
Szczecińsko-Kamieńska)

PRZYLEP

Nieokreślone

515. „Głos św. Antoniego”
Miejsce wydawania: Przylep. Wydawca: Parafia św. Antoniego. Adres: ul. 22 Lipca 63, 
66-015 Przylep. Tel.: (68) 321 16 87. E-mail: jarlasek@wp.pl. Strona internetowa 
parafii: www.parafiawprzylepie.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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PRZYTOCZNA

Miesięczniki

516. „U Źródła”
Miejsce wydawania: Przytoczna. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Trójcy 
Świętej. Adres: ul. Jeziorna 8, 66-340 Przytoczna. Strona internetowa parafii: 
parafiaprzytoczna.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

SZPROTAWA

Miesięczniki

517. „Roztropność”
Miejsce wydawania: Szprotawa. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Adres: ul. Piastowska 5, 67-300 Szprotawa. 
Tel.: (68) 376 25 15. E-mail: parafia.szprotawa@neostrada.pl. Strona internetowa 
parafii: parafiaszprotawa.strefa.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

ŚWIEBODZIN

Miesięczniki

518. „Regina Polonia”
Miejsce wydawania: Szprotawa. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia NMP 
Królowej Polski. Adres: Park Chopina 4, 66-200 Świebodzin. Tel.: (68) 38 227 85. 
E-mail: kancelaria@nmp.swiebodzin.pl. Strona internetowa parafii: www.nmp. 
swiebodzin.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

ZIELONA GÓRA

Miesięczniki

519. „Brat Albert”
Miejsce wydawania: Zielona Góra. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Alberta Chmielowskiego. Adres: ul. Źródlana 33, 65-736 Zielona Góra. Tel.: (68) 
320 38 35. E-mail: zygmunt.zimnawoda@albert.zgora.pl. Strona internetowa parafii: 
albert.zgora.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

520. „Nasza Parafia”
Miejsce wydawania: Zielona Góra. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
konkatedralna św. Jadwigi. Adres: ul. Mickiewicza 14, 65-063 Zielona Góra. 
Tel.: (68)320 24 70. E-mail: xcarek@interia.pl. Strona internetowa parafii: 
www.konkatedra.zgora-gorzow.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Kwartalniki

521. „Ad Fontes”
Miejsce wydawania: Zielona Góra. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia 
Ducha Świętego. Adres: ul. Bułgarska 30, 65-943 Zielona Góra. Tel.: (68) 326 47 07.
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E-mail: zgduch@kuria.zg.pl. Strona internetowa parafii: www.duch.zgora.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

ŻARY

Miesięczniki

522. „Wspólnota”
Miejsce wydawania: Żary. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Wniebowzięcia NMP. Adres: ul. 11 Listopada 30, 68-200 Żary. Tel.: (68) 479 43 01. 
E-mail: parafiawnmp@o2.pl. Strona internetowa parafii: http://www.wnmpzary.pl 
(redakcjanie zweryfikowała danych).

2.32. Prasa parafialna w Archidiecezji Warmińskiej (Metropolia Warmińska)

BARTOSZYCE

Miesięczniki

523. „Bona Fide”
Miejsce wydawania: Bartoszyce. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Brunona. Adres: ul. Kętrzyńska 46, 11-200 Bartoszyce. Tel.: (89) 762 20 43. 
E-mail: parafia@swietybrunon.pl. Strona internetowa parafii: www.swietybrunon.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

524. „W Drodze”
Miejsce wydawania: Bartoszyce. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Brunona. Adres: ul. Kętrzyńska 46, 11-200 Bartoszyce. Tel.: (89) 762 20 43. 
E-mail: parafia@swietybrunon.pl. Strona internetowa parafii: www.swietybrunon.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

KĘTRZYN

Tygodniki

525. „Bazylika”
Miejsce wydawania: Kętrzyn. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Jerzego. 
Adres: ul. Zamkowa 5, 11-400 Kętrzyn. Tel.: (89) 752 45 35. E-mail: bazylika- 
ketrzyn@olsztyn.opoka.org.pl. Strona internetowa parafii: www.bazylika- 
ketrzyn.olsztyn. opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

526. „Pismo Informacyjne Parafii św. Katarzyny w Kętrzynie”
Miejsce wydawania: Kętrzyn. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Katarzyny. Adres: ul. Powstańców Warszawy 5, 11-400 Kętrzyn. Tel.: (89) 753 19 
70. E-mail: swk@olsztyn.opoka.org.pl. Strona Strona internetowa parafii: 
www.swk.olsztyn.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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OLSZTYN

Tygodniki

527. „Moc Słowa”
Miejsce wydawania: Olsztyn. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Anna. 
Adres: ul. Morwowa 10, 10-364 Olsztyn. Tel.: (89) 526 44 64. E-mail: 
parafia@swanna.olsztyn.pl. Strona internetowa parafii: www.swanna.olsztyn.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

528. „Echo Wspomożycielki”
Miejsce wydawania: Olsztyn. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia NMP 
Wspomożycielki Wiernych. Adres: ul. Bałtycka 74a, 10-041 Olsztyn. Tel.: (89) 523 81 
80. E-mail: likusy@salezjanie.pl. Strona internetowa parafii: www.parafialikusy. 
blogspot.com (redakcja nie zweryfikowała danych).

OSTRÓDA

Tygodniki

529. „Dobrego Dnia”
Miejsce wydawania: Ostróda. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Ojca. 
Pio. Adres: ul. Przedszkolna 16, 14-100 Ostruda. Tel.: (89) 646 78 92. Strona 
internetowa parafii: www.ojciecpio.ostroda.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

2.33. Prasa parafialna w Diecezji Elbląskiej (Metropolia Warmińska)

ELBLĄG

Miesięczniki

530. „Biuletyn Parafialny”
Miejsce wydawania: Elbląg. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia bł. Doroty 
z Mątów. Adres: ul. Rawska 16a, 82-300 Elbląg. Tel.: (55) 235 32 73. E-mail: 
parafia@blogoslawionadorota.org. Strona internetowa parafii: www.parafia. 
blogoslawiona dorota.org (redakcja nie zweryfikowała danych).

TOLKMICKO

Miesięczniki

531. „Biuletyn Informacyjny”
Miejsce wydawania: Tolkmicko. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Jakuba. Adres: ul. Kościelna 2, 82-340 Tolkmicko. Tel.: (55) 231-66-34. Strona 
internetowa parafii: www.salezjanie-tolkmicko.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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RÓŻYŃSK WIELKI 

Miesięczniki

532. „Dobra Nowina”
Miejsce wydawania: Różyńsk Wielki. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Szczepana. Adres: Różyńsk Wielki, 19-326 Różyńsk Wielki. Tel.: (87) 425 82 14. 
E-mail: mrcus@poczta.onet.pl. Strona internetowa parafii: rozynsk.diecezja.elk.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

SEJNY

Dwutygodniki

533. „Siewca”
Miejsce wydawania: Sejny. Periodyczność: dwutygodnik. Wydawca: Parafia 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Adres: pl. św. Agaty 1, 16-500 Sejny. 
Tel.: (87) 516 21 41. E-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl. Strona internetowa parafii: 
sejny.diecezja.elk.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

SUWAŁKI

Miesięczniki

534. „Wieczernik”
Miejsce wydawania: Suwałki. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Bożego 
Ciała. Adres: ul. 11 Listopada 6, 16-400 Suwałki. Tel.: (87) 567 77 39. E-mail: 
suwalki@franciszkanie.pl. Strona internetowa parafii: www.suwalki.franciszkanie.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

2.35. Prasa parafialna w Archidiecezji Warszawskiej (Metropolia Warszawska)

GRODZISK MAZOWIECKI 

Miesięczniki

535. „Czas Miłosierdzia”
Miejsce wydawania: Grodzisk Mazowiecki. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: 
Parafia Miłosierdzia Bożego. Adres: ul. E. Orzeszkowa 10, 05-827 Grodzisk 
Mazowiecki. Tel.: (22) 755 72 87. E-mail: proboszcz@parafia-mb.csd.pl. Strona 
internetowa parafii: www.parafia-mb.csd.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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KOMORÓW

Dwumiesięczniki

536. „Magazyn Parafialny”
Miejsce wydawania: Komorów. Periodyczność: dwumiesięcznik Wydawca: Parafia 
Narodzenia NMP. Adres: ul. 3-go Maja 9, 05-806 Komorów. Tel.: (22) 758 03 38. 
E-mail: komorowparafia@autograf.pl. Strona internetowa parafii: www.magazyn 
parafialny.org (redakcja nie zweryfikowała danych).

OŻARÓW MAZOWIECKI

Miesięczniki

537. „Misericordia”
Miejsce wydawania: Ożarów Mazowiecki. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: 
Parafia Miłosierdzia Bożego. Adres: ul. Poznańska 183, 05-850 Ożarów Mazowiecki. 
Tel.: (22) 722 10 88. E-mail: milosierdzie@milosierdzie.alte.pl. Strona internetowa 
parafii: www.milosierdzie.alte.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

PRUSZKÓW

Tygodniki

538. „Winnica Pańska”
Miejsce wydawania: Pruszków. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Józefa 
Oblubieńca NMP. Adres: ul. Helenowska 3, 05-804 Pruszków. Tel.: (22) 728 19 92. 
E-mail: proboszcz@sw-jozef.pl. Strona internetowa parafii: www.sw-jozef.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

Miesięczniki

539. „Dzwon Żbikowski”
Miejsce wydawania: Pruszków. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Niepokalanego Poczęcia NMP. Adres: ul. 3-go maja 124, 05-800 Pruszków 
Tel.: (22) 758 63 92. E-mail: kontakt@parafia-zbikow.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafia-zbikow.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

SŁOMCZYN

Tygodniki

540. „Św. Zygmunt”
Miejsce wydawania: Słomczyn. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Zygmunta. Adres: ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn. Tel.: (22) 754 47 32. E-mail: 
swzygmunt.slomczyn@op.pl. Strona internetowa parafii: www.swzygmunt.knc.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).
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WARSZAWA

Tygodniki

541. „Biuletyn Świętokrzyski Sursum Corda”
Miejsce wydawania: Warszawa. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Krzyża. Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa. Tel.: (22) 826 89 
10. E-mail: swkrzyz.waw@interia.pl. Strona internetowa parafii: www.swkrzyz.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

542. „Klimaty św. Anny”
Miejsce wydawania: Warszawa. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Anny 
w Wilanowie. Adres: ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa. Tel.: (22) 842 18 01. E-mail: 
parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl. Strona internetowa parafii: www.parafia 
wilanow.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

543. „Miłosierdzie”
Miejsce wydawania: Warszawa. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny. Adres: ul. Żytnia 1, 01-014 Warszawa. 
Tel.: (22) 636 99 92. E-mail: milosierdzie.faustyna@gmail.com. Strona internetowa 
parafii: www.milosierdzie-faustyna.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

544. „Mini-Koniczynka”
Miejsce wydawania: Warszawa. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Trójcy. Adres: ul. Solec 61, 00-424 Warszawa. Tel.: (22) 628 74 71. E-mail: 
parafia@trynitas.pl. Strona internetowa parafii: www.trinitas.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

545. „Skała”
Miejsce wydawania: Warszawa. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Łukasza Ewangelisty. Adres: ul. Górczewska 176, 01-460 Warszawa. Tel.: (22) 664 
10 99. E-mail: swlukasz1@swlukasz.waw.pl. Strona internetowa parafii: www.sw 
lukasz.waw.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

546. „Z Życia Parafii”
Miejsce wydawania: Warszawa. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Stanisława Biskupa na Woli. Adres: ul. Bema 73/75, 01-244 Warszawa. 
Tel.: (22) 632 38 00. E-mail: swstanislaw_bm@tlen.pl. Strona internetowa parafii: 
www.stanislaw-bm.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

547. „Źródło”
Miejsce wydawania: Warszawa. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Stanisława Kostki. Adres: ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 2, 01-565 Warszawa. 
Tel.: (22) 839 45 72. E-mail: kontakt@popieluszko.net.pl. Strona internetowa parafii: 
www.popieluszko.net.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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Miesięczniki

548. „Brat”
Miejsce wydawania: Warszawa. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
bł. Władysława z Gielniowa. Adres: ul. Przy Bażantarni 3, 02-793 Warszawa. Tel.: (22) 
648 59 11. E-mail: kancelaria@blwlad.website.pl. Strona internetowa parafii: 
blwlad.website.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

549. „Magdalenka”
Miejsce wydawania: Wólka Kosowska. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Marii Magdaleny. Adres: ul. ks. H. Słojewskiego 19, 05-552 Wólka Kosowska. 
Tel.: (22) 757 77 63. E-mail: parafia@parafia-magdalenka.pl. Strona internetowa 
parafii: www.parafia-magdalenka.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

550. „Nasza Parafia”
Miejsce wydawania: Warszawa. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Szczepana Pierwszego Męczennika. Adres: ul. św. Szczepana 1, 02-568 Warszawa. 
Tel.: (22) 848 22 79. E-mail: szczepan@jezuici.pl. Strona internetowa parafii: 
szczepan.waw.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

551. „Parafia św. Augustyna”
Miejsce wydawania: Warszawa. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Augustyna. Adres: ul. Nowolipie 18, 01-019 Warszawa. Tel.: (22) 838 30 95. 
E-mail: parafia@swaugustyn.pl. Strona internetowa parafii: www.swaugustyn.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

552. „Reduta Dobrego Pasterza”
Miejsce wydawania: Warszawa. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Dobrego Pasterza. Adres: ul. Szczecińskiego 5, 01-113 Warszawa. Tel.: (22) 877 16 79. 
E-mail: parafia@dobrypasterz.waw.pl. Strona internetowa parafii: dobrypasterz.waw.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

553. „U świętej Tereski”
Miejsce wydawania: Warszawa. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce w Warszawie. Adres: ul. Tamka 4a, 00-349 
Warszawa. Tel.: (22) 826 45 76. E-mail: redakcja@parafianatamce.waw.pl. Strona 
internetowa parafii: parafianatamce.waw.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

554. „Wiadomości Powsińskie”
Miejsce wydawania: Warszawa. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Elżbiety w Warszawie Powsinie. Adres: ul. Pszczółkowa 29, 02-968 Warszawa. 
Tel.: (22) 648 38 46. E-mail: lech.sitek@parafia-powsin.pl. Strona internetowa parafii: 
www.parafia-powsin.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Dwumiesięczniki

555. „Sanktuarium św. Andrzeja Boboli”
Miejsce wydawania: Warszawa. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Andrzeja Boboli. Adres: ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa. Tel.: (22) 848 91
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31. E-mail: parakow@jezuici.pl. Strona internetowa parafii: www.rakowiecka.jezuici.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

2.36. Prasa parafialna w Diecezji Płockiej (Metropolia Warszawska)

MAKÓW MAZOWIECKI 

Tygodniki

556. „Nasza Parafia”
Miejsce wydawania: Maków Mazowiecki. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Brata Alberta. Adres: ul. Kolejowa 11, 06-200 Maków Mazowiecki. Tel.: (29) 717
00 93. E-mail: makow.albert@diecezjaplocka.pl. Strona internetowa parafii: 
www.swalbert-makow.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

PŁOCK

Tygodniki

557. „Nasza Katedra”
Miejsce wydawania: Płock. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia katedralna 
św. Zygmunta. Adres: ul. Mostowa 2, 09-402 Płock. Tel.: (24) 262 34 35. E-mail: 
katedra@diecezjaplocka.pl. Strona internetowa parafii: katedraplock.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

2.37. Prasa parafialna w Diecezji Warszawsko-Praskiej (Metropolia Warszawska)

JÓZEFÓW

Tygodniki

558. „Biuletyn Niedzielny”
Miejsce wydawania: Józefów. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Matki Bożej 
Częstochowskiej. Adres: ul. Piotra Skargi 24, 05-420 Józefów. Tel.: (22) 789 2105. 
E-mail: parafia@parafiajozefow.pl. Strona internetowa parafii: www.parafiajozefow.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

OTWOCK

Tygodniki

559. „Nasze Sprawy”
Miejsce wydawania: Otwock. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Zesłania 
Ducha Świętego. Adres: ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock. Tel.: (22) 779 29 92. 
E-mail: sacotwock@poczta.onet.pl. Strona internetowa parafii: sacotwock.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).
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Miesięczniki

560. „Na Ługach”
Miejsce wydawania: Otwock. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Miłosierdzia Bożego. Adres: ul. Ługi 58a, 05-400 Otwock. Tel.: (22) 788 26 46. Strona 
internetowa parafii: www.diecezja.waw.pl/lugi (redakcja nie zweryfikowała danych).

WARSZAWA

Miesięczniki

561. „Dobry Pasterz”
Miejsce wydawania: Warszawa. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Dobrego Pasterza. Adres: ul. Przewodowa 15/21, 04-874 Warszawa. Tel.: (22) 243 26 
19. E-mail: dobregopasterza@dobregopasterza.org.pl. Strona internetowa parafii: 
www.dobregopasterza.org.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

562. „Piękna Miłość”
Miejsce wydawania: Warszawa. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia NMP 
Matki Pięknej Miłości. Adres: ul. Myśliborska 100, 03-185 Warszawa. Tel.: (22) 811 79
22. E-mail: parafia@pieknamilosc.waw.pl. Strona internetowa parafii: www.piekna 
milosc.waw.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

563. „Salve Regina”
Miejsce wydawania: Warszawa. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Matki 
Bożej Królowej Polski w Aninie. Adres: ul. Rzeźbiarska 46, 04-620 Warszawa. 
Tel.: (22) 613 07 20. E-mail: anin.parafia@wp.pl. Strona internetowa parafii: 
www.anin.parafia.info.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

Dwumiesięczniki

564. „Jest Zakątek”
Miejsce wydawania: Warszawa Płudy. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: 
Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Adres: ul. Klasyków 21/33, 03-115 
Warszawa Płudy. Tel.: (22) 811 08 55. E-mail: parafiannmp@parafiannmp.pl. Strona 
internetowa parafii: www.parafiannmp.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

2.38. Prasa parafialna w Archidiecezji Wrocławskiej (Metropolia Wrocławska)

LUBSZA

Tygodniki

565. „Gazetka parafii pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Lubszy”
Miejsce wydawania: Lubsza. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia Nawiedzenia 
NMP. Adres: ul. Brzeska 11, 49-313 Lubsza. Tel.: (77) 411 86 25. E-mail: 
lubsza@archidiecezja.wroc.pl. Strona internetowa parafii: www.lubsza.archidiecezja. 
wroc.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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OŁAWA

Tygodniki

566. „Głos Apostołów”
Miejsce wydawania: Oława. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Apostołów Piotra i Pawła. Adres: pl. Zamkowy 16, 55-200 Oława. Tel.: (71) 313 27
23. E-mail: petrus@data.pl. Strona internetowa parafii: www.petrus.olawa.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

WĄSOSZ

Miesięczniki

567. „Święty Józef”
Miejsce wydawania: Wąsosz. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Józefa Oblubieńca NMP. Adres: ul. Parafialna 8, 56-210 Wąsosz. Tel.: (65) 543 79 
64. E-mail: wasosz@archidiecezja.wroc.pl. Strona internetowa parafii: wasosz. 
archidiecezja.wroc.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

TRZEBNICA

Tygodniki

568. „Żniwo”
Miejsce wydawania: Trzebnica. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia 
św. Bartłomieja i św. Jadwigi. Adres: ul. Jana Pawła II 3, 55-100 Trzebnica. Tel.: (71) 
312 14 15. E-mail: swjadwigi.trzebnica@archidiecezja.wroc.pl. Strona internetowa 
parafii: www.trzebnica.sds.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

WROCŁAW

Tygodniki

569. „Adsum”
Miejsce wydawania: Wąsosz. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Jerzego, 
męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego. Adres: ul. Biegła 3, 52-115 Wrocław, 
Brochów. Tel.: (71) 343 35 21. E-mail: brochow@archidiecezja.wroc.pl. Strona 
internetowa parafii: www.eadsum.org (redakcja nie zweryfikowała danych).

570. „Tygodnik Parafialny”
Miejsce wydawania: Wrocław. Periodyczność: tygodnik. Wydawca: Parafia św. Anny. 
Adres: ul. Sobótki 42, 52-433 Wrocław. Tel.: (71) 364 38 55. Strona internetowa 
parafii: www.swanna-wroclaw.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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Miesięczniki

571. „Gazetka dla Wszystkich”
Miejsce wydawania: Wrocław. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Wawrzyńca. Adres: ul. Żernicka 249, 54-510 Wrocław. Tel.: (71) 328 06 61. 
E-mail: swwawrzynca@archidiecezja.wroc.pl. (redakcja nie zweryfikowała danych).

572. „Głos Pocieszenia”
Miejsce wydawania: Wrocław. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Klemensa Dworzaka. Adres: al. Pracy 26, 53-232 Wrocław. Tel.: (71) 360 10 18. 
E-mail: parafia.dworzak@gmail.com. Strona internetowa parafii: dworzak.jezuici.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

573. „List nie tylko do Parafian”
Miejsce wydawania: Wrocław. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Karola Boromeusza. Adres: ul. Krucza 58, 53-411 Wrocław. Tel.: (71) 361 52 65. 
E-mail: boromeusz@franciszkanie.pl. Strona internetowa parafii: www.boromeusz. 
franciszkanie.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

574. „Nasza Wspólnota”
Miejsce wydawania: Wrocław. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Adres: ul. Tatarakowa 1, 51-511 Wrocław. 
Tel.: (71) 364 68 02. E-mail: strachocin@archidiecezja.wroc.pl. Strona internetowa 
parafii: www.strachocin.archidiecezja.wroc.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

575. „Przy Kościele Uniwersyteckim”
Miejsce wydawania: Wrocław. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Najświętszej Imienia Jezusa. Adres: ul. Biskupa Nankiera 16a, 50-140 Wrocław. 
Tel.: (71) 344 94 23. E-mail: uniwersytecki@archidiecezja.wroc.pl. Strona internetowa 
parafii: uniwersytecki. archidiecezja.wroc.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

576. „Ścieżki W iary”
Miejsce wydawania: Wrocław. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Stanisława Kostki. Adres: ul. Hubska 91, 50-001 Wrocław. Tel.: (71) 367 43 82. 
E-mail: skostki@archidiecezja.wroc.pl. Strona internetowa parafii: www.skostki. 
manifo.com (redakcja nie zweryfikowała danych).

577. „U Świętego Józefa”
Miejsce wydawania: Wrocław. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia Opieki 
św. Józefa. Adres: ul. Ołbińska 1, 50-259 Wrocław. Tel.: (71) 792 72 61. E-mail: 
wroclaw@karmelicibosi.pl. Strona internetowa parafii: wroclaw.karmelicibosi.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

578. „U Świętego Kazimierza”
Miejsce wydawania: Wrocław. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Kazimierza Królewicza. Adres: ul. Litewska 1, 51-345 Wrocław. Tel.: (71) 324 97
32. E-mail: zgorzelisko@archidiecezja.wroc.pl. Strona internetowa parafii: zgorzelisko. 
archidiecezja.wroc.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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Dwumiesięczniki

579. „Królowa Pokoju”
Miejsce wydawania: Wrocław. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
NMP Królowej Pokoju. Adres: ul. Ojców Oblatów 1, 54-239 Wrocław. Tel.: (71) 793 
61 71. E-mail: krolowapokoju@archidiecezja.wroc.pl. Strona internetowa parafii: 
krolowapokoju.oblaci.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

580. „Żyć W iarą”
Miejsce wydawania: Wrocław. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia św. 
Jakuba i Krzysztofa. Adres: ul. B. Krzywoustego 291, 51-310 Wrocław. Tel.: (71) 345 
78 13. E-mail: psiepole@archidiecezja.wroc.pl. Strona internetowa parafii: 
psiepole.archidiecezja. wroc.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

2.39. Prasa parafialna w Diecezji Legnickiej (Metropolia Wrocławska)

JELENIA GÓRA 

Miesięczniki

581. „Katolicki Biuletyn Czarnego”
Miejsce wydawania: Jelenia Góra. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Judy Tadeusza. Adres: ul. Czarnoleska 2, 58-500 Jelenia Góra. Tel.: (75) 642 15 85. 
Strona internetowa parafii: www.juda.legnica.opoka.org.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

KRZESZÓW

Dwumiesięczniki

582. „Krzeszowska Pani”
Miejsce wydawania: Krzeszów. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
Wniebowzięcia NMP. Adres: pl. Jana Pawła II, 58-405 Krzeszów. Tel.: (75) 742 35 92. 
E-mail: obsluga.pielgrzyma@gmail.com. Strona internetowa parafii: www.opactwo.eu 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

LEGNICA

Dwumiesięczniki

583. „Św. Jan”
Miejsce wydawania: Legnica. Periodyczność: dwumiesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Jana Chrzciciela. Adres: ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, 59-220 Legnica. 
Tel.: (76) 724 41 77. E-mail: legnica@franciszkanie.pl. Strona internetowa parafii: 
www.legnica.franciszkanie.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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Kwartalniki

584. „Głos Serca”
Miejsce wydawania: Legnica. Periodyczność: kwartalnik. Wydawca: Parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adres: ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica. 
Tel.: (76) 855 05 95. E-mail: parafia.nspj@op.pl. Strona internetowa parafii: 
nspj.legnica.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

SULIKÓW

Miesięczniki

585. „Ave Crux”
Miejsce wydawania: Sulików. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Adres: ul. Dworcowa 7, 59-975 Sulików. 
Tel.: (75) 778 72 57. E-mail: parafia.sulikow@op.pl. Strona internetowa parafii: 
parafia.sulikow.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

2.40. Prasa parafialna w Diecezji Świdnickiej (Metropolia Wrocławska)

DZIERŻONIÓW

Miesięczniki

586. „W Jerzym Wierzymy”
Miejsce wydawania: Dzierżoniów. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Jerzego. Adres: ul. Miodowa 3, 58-200 Dzierżoniów. Tel.: (74) 831 53 61. E-mail: 
wierzymywjerzym@wp.pl . Strona internetowa parafii: www.parafiajerzy.cba.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

STRZEGOM

Miesięczniki

587. „Głos Apostołów”
Miejsce wydawania: Strzegom. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
św. Apostołów Piotra i Pawła. Adres: pl. Jana Pawła II 10, 58-150 Strzegom. 
Tel.: (74) 855 02 86. E-mail: bazylika@bazylika.strzegom.pl. Strona internetowa 
parafii: www.bazylika.strzegom.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

ZŁOTY POTOK

Miesięczniki

588. „Złoty Dzwon”
Miejsce wydawania: Złoty Potok. Periodyczność: miesięcznik. Wydawca: Parafia 
Niepokalanego Poczęcia NMP. Adres: Skwer Jana Pawła II 2, 57-250 Złoty Potok. 
Tel.: (74) 817 51 24. Strona internetowa parafii: www.parafia.zlotystok.diecezja. 
swidnica.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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3.1. Radio w Archidiecezji Białostockiej (Metropolia Białostocka)

BIAŁYSTOK

589. Radio i
Nadawca: Archidiecezja Białostocka. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: 
Archidiecezja Białostocka. Zasięg społeczny: 298 800. Adres: ul. św. M. M. Kolbego 8, 
15-174 Białystok. Tel.: (85) 664 38 88. E-mail: studio@radioi.pl. Strona internetowa: 
radioi.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

3.2. Radio w Diecezji Łomżyńskiej (Metropolia Białostocka)

ŁOMŻA

590. Diecezjalne Radio NADZIEJA
Nadawca: Diecezja Łomżyńska. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: 
Diecezja Ełcka, Diecezja Łomżyńska. Zasięg społeczny: 283 800. Adres: ul Sadowa 3, 
18-400 Łomża. Tel.: (86) 215 14 11. E-mail: redakcja@radionadzieja.pl. Strona 
internetowa: radionadzieja.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

3.3. Radio w Archidiecezji Częstochowskiej (Metropolia Częstochowska)

CZĘSTOCHOWA

591. Katolickie Radio FIAT
Nadawca: Archidiecezja Częstochowska. Dyrektor: ks. Piotr Zaborski. Czas emisji: 
całodobowo. Zasięg przestrzenny: Archidiecezja Częstochowska, Diecezja Gliwicka, 
Diecezja Kaliska, Diecezja Radomska, Diecezja Opolska. Zasięg społeczny: 550 400. 
Adres: ul. Ogrodowa 24/44, 42-200 Częstochowa. Tel.: (34) 365 12 56. E-mail: 
radio@radiofiat.com.pl. Strona internetowa: www.radiofiat.com.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

592. Radio Jasna Góra
Data rozpoczęcia emisji: 25 marca 1995 r.. Nadawca: Klasztor oo. Paulinów Jasna Góra 
-  Częstochowa. Redaktor naczelny: o. Kamil Szustak. Czas emisji: całodobowo. Zasięg 
przestrzenny: Archidiecezja Jasnogórska, Archidiecezja Katowicka, Archidiecezja 
Łódzka, Diecezja Gliwicka, Diecezja Kaliska, Diecezja Radomska, Diecezja 
Sosnowiecka. Zasięg społeczny: 1 043 400. Adres: ul. O. Augustyna Kordeckiego 2. 
Tel.: (34) 365 18 13. E-mail: radio@radiojasnagora.pl. Strona internetowa:

1 Z arów no zw ery fikow ane ja k  też  n iezw ery fikow ane zasięg i spo łeczne  o raz  zasięg i p rzestrzenne 
s tanow iły  w y n ik  o b liczeń  w łasn y ch  au to ra  n a  podstaw ie  d an y ch  k o n cesy jn y ch  K R R iT  w ed ług  stanu  na 
31.12.2013.
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www.radiojasnagora.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

RADOM

593. Radio PLUS Radom
Data rozpoczęcia emisji: 25 grudnia 1993 r. Nadawca: Diecezja Radomska. Dyrektor: 
ks. Jacek Wieczorek. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: Diecezja 
Radomska. Zasięg społeczny: 496 300. Adres: ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom. 
Tel.: (48) 369 91 65. E-mail: radio@radioplus.com.pl. Strona internetowa: 
www.radioplus.pl.

3.5. Radio w Archidiecezji Gdańskiej (Metropolia Gdańska)

GDAŃSK

594. Radio PLUS Gdańsk
Data rozpoczęcia emisji: 4 września 1992 r. Nadawca: Archidiecezja Gdańska. 
Dyrektor: Adam Hlebowicz. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: 
Archidiecezja Gdańska, Archidiecezja Warmińska, Diecezja Elbląska, Diecezja 
Koszalińsko-Kołobrzeska, Diecezja Pelplińska. Zasięg społeczny: 1 874 400. Adres: 
ul. Suwalska 46, 80-215 Gdańsk. Tel.: (58) 347 63 95. E-mail: gdansk@radioplus.pl. 
Strona internetowa: www.radioplus.pl.

3.6. Radio w Diecezji Pelplińskiej (Metropolia Gdańska)

PELPLIN

595. Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos”
Data rozpoczęcia emisji: 27 listopada 1994 r.. Nadawca: Diecezja Pelplińska. Dyrektor: 
ks. Ireneusz Smagliński. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: Archidiecezja 
Gdańska, Diecezja Elbląska, Diecezja Pelplińska. Zasięg społeczny: 337 300. Adres: 
ul. bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin. Tel: (58) 536 14 98. E-mail: biuro@radioglos.pl. 
Strona internetowa: radioglos.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

3.7. Radio w Diecezji Toruńskiej (Metropolia Gdańska)

TORUŃ

596. Radio M aryja
Nadawca: Prowincja Warszawska Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela 
(Redemptoryści). Dyrektor: o. Tadeusz Rydzyk. Czas emisji: całodobowo. Zasięg 
przestrzenny: wszystkie diecezje . Zasięg społeczny: 31 000 000. Adres: ul. Żwirki 
i Wigury 80, 87-100 Toruń. Tel.: (56) 610 81 00. E-mail: radio@radiomaryja.pl. Strona 
internetowa: www.radiomaryja.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

http://www.radiojasnagora.pl
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GNIEZNO

597. Radio PLUS Gniezno
Nadawca: Archidiecezja Gnieźnieńska. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: 
Archidiecezja Gnieźnieńska, Archidiecezja Poznańska. Zasięg społeczny: 371 700. 
Adres: ul. Kolegiaty 5, 62-200 Gniezno. Tel.: (61) 425 19 98. E-mail: 
gniezno@radioplus.pl. Strona internetowa: www.radioplus.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

3.9. Radio w Diecezji Bydgoskiej (Metropolia Gnieźnieńska)

BYDGOSZCZ

598. Radio PLUS Bydgoszcz
Nadawca: Polska Prowincja Zgromadzenia Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego 
Serca Maryi. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: Archidiecezja 
Gnieźnieńska, Diecezja Bydgoska, Diecezja Toruńska, Diecezja Pelplińska. Zasięg 
społeczny: 500 400. Adres: al. Jana Pawła II 117, 85-152 Bydgoszcz. Tel.: (52) 371 17 
72. E-mail: bydgoszcz@radioplus.pl. Strona internetowa: www.radioplus.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

3.10. Radio w Archidiecezji Katowickiej (Metropolia Katowicka)

KATOWICE

599. Radio eM
Data rozpoczęcia emisji: 5 września 1993 r. Nadawca: Archidiecezja Katowicka. 
Dyrektor: ks. Michał Anderko. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: 
Archidiecezja Częstochowska, Archidiecezja Katowicka, Archidiecezja Krakowska, 
Diecezja Bielsko-Żywiecka, Diecezja Gliwicka, Diecezja Opolska, Diecezja 
Sosnowiecka. Zasięg społeczny: 4 072 500. Adres: ul. Jordana 39 40-043 Katowice. 
Tel.: (32) 609 90 40. E-mail: redakcja@radioem.pl. Strona internetowa:
.radioem.pl.

3.11. Radio w Diecezji Gliwickiej (Metropolia Katowicka)

GLIWICE

600. Radio PLUS Śląsk
Data rozpoczęcia emisji: 1992 r. Nadawca: Diecezja Gliwicka. Dyrektor: Edward 
R. Donga. Dyrektor programowy - redaktor naczelny: Krzysztof Kosiński. Czas emisji: 
całodobowo. Zasięg przestrzenny: Archidiecezja Katowicka, Diecezja Gliwicka, 
Diecezja Opolska,. Diecezja Sosnowiecka. Zasięg społeczny: 1 413 700. Adres: 
ul. Głowackiego 3, 44-100 Gliwice. Tel.: (84) 639 97 97. E-mail: plus@plusslask.pl. 
Strona internetowa: www.plusslask.pl.
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OPOLE

601. Radio PLUS Opole
Nadawca: Diecezja Opolska. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: 
Archidiecezja Katowicka, Archidiecezja Wrocławska, Diecezja Gliwicka, Diecezja 
Kaliska, Diecezja Opolska. Zasięg społeczny: 706 300. Adres: ul. Wyszyńskiego 1, 
10-457 Olsztyn. Tel.: (89) 538 92 95. E-mail: olsztyn@radioplus.pl. Strona internetowa: 
www.radioplus.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

3.13. Radio w Archidiecezji Krakowskiej (Metropolia Krakowska)

KRAKÓW

602. Radio PLUS Kraków
Nadawca: Archidiecezja Krakowska. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: 
Archidiecezja Krakowska, Diecezja Kielecka, Diecezja Sosnowiecka, Diecezja 
Tarnowska. Zasięg społeczny: 1 579 000. Adres: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków. 
Tel.: (12) 424 44 44. E-mail: krakow@radio-plus.pl. Strona internetowa: 
www.radioplus.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

603. Radio PLUS Podhale
Nadawca: Archidiecezja Krakowska. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: 
Archidiecezja Krakowska, Diecezja Tarnowska. Zasięg społeczny: 422 100. Adres: 
ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków. Tel.: (12) 424 44 44. E-mail: krakow@radio-plus.pl. 
Strona internetowa: www.radioplus.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

SKOMIELNA CZARNA

604. Radio AIN KARIM
Data rozpoczęcia emisji: 1992 r.. Nadawca: Rzymsko-Katolicka Parafia Nawiedzenia 
NMP . Zasięg przestrzenny: gmina Tokarnia. Zasięg społeczny: 2 900. Adres: 
Skomielna Czarna 240, 32-437 Skomielna Czarna. Tel.: (12) 373 21 02. E-mail: 
kontakr@radioainkarim.pl. Strona internetowa: www.radioainkarim.pl 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

3.14. Radio w Diecezji Bielsko-Żywieckiej (Metropolia Krakowska)

BIELSKO-BIAŁA

605. Anioł Beskidów - Beskidzie Radio Katolickie
Nadawca: Diecezja Bielsko-Żywiecka. Redaktor naczelny: ks. Jacek M. Pędziwiatr. 
Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: Archidiecezja Katowicka, Archidiecezja 
Krakowska, Diecezja Bielsko-Żywiecka. Zasięg społeczny: 495 800. Adres: ul. św. Jana 
Chrzciciela 14, 43-346 Bielsko-Biała. Tel.: (33) 810 41 89. E-mail: radio@aniol

mailto:olsztyn@radioplus.pl
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beskidow.pl. Strona internetowa: www.aniolbeskidow.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

3.15. Radio w Diecezji Kieleckiej (Metropolia Krakowska)

KIELCE

606. Radio PLUS Kielce
Nadawca: Diecezja Kielecka. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: Diecezja 
Kielecka. Zasięg społeczny: 294 800. Adres: ul. Jana Pawła II 4, 25-013 Kielce. 
Tel.: (41) 368 04 61. E-mail: radio@plus.kielce.pl. Strona internetowa: 
www.radioplus.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

3.16. Radio w Diecezji Tarnowskiej (Metropolia Krakowska)

TARNÓW

607. RDN Małopolska
Data rozpoczęcia emisji: 24 grudnia 1993 r. Nadawca: Diecezja Tarnowska. Dyrektor: 
ks. Maciej Miszczak. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: Diecezja 
Tarnowska, Diecezja Kielecka, Diecezja Rzeszowska. Zasięg społeczny: 497 200. 
Adres: ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów. Tel.: (14) 627 50 50. E-mail: sekretariat@ 
rdn.pl. Strona internetowa: www.rdn.pl.

NOWY SĄCZ

608. RDN Nowy Sącz
Data rozpoczęcia emisji: 1 września 2011 r. Nadawca: Diecezja Tarnowska. Zastępca 
Dyrektora: ks. Maciej Górka. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: Diecezja 
Tarnowska. Zasięg społeczny: 242 600. Adres: pl. Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz. 
Tel.: (18) 449 06 00. E-mail: sacz@rdn.pl. Strona internetowa: www.rdn.pl.

3.17. Radio w Archidiecezji Lubelskiej (Metropolia Lubelska)

LUBLIN

609. Radio eR
Nadawca: Archidiecezja Lubelska. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: 
Archidiecezja Lubelska, Diecezja Radomska, Diecezja Sandomierska, Diecezja 
Siedlecka, Diecezja Zamojsko-Lubaczowska. Zasięg społeczny: 925 200. Adres: 
ul. Jana Pawła II 11, 20-535 Lublin. Tel.: (81) 527 55 11. E-mail: redakcja@radioer.pl. 
Strona internetowa: radioer.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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SIEDLCE

610. Katolickie Radio Podlasie
Data rozpoczęcia emisji: 9 lipca 1992 r. Nadawca: Diecezja Siedlecka. Redaktor 
naczelny: ks. Sławomir Kapitan. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: 
Archidiecezja Lubelska, Diecezja Drohiczyńska, Diecezja Łomżyńska, Diecezja 
Siedlecka, Diecezja Warszawsko-Praska. Zasięg społeczny: 740 500. Adres: ul. Biskupa 
Świrskiego 56, 08-110 Siedlce. Tel.: (25) 644 72 73. E-mail: sekretatiat@ 
radiopodlasie.pl. Strona internetowa: www.radiopodlasie.pl,www.podlasie24.pl.

3.19. Radio w Archidiecezji Łódzkiej (Metropolia Łódzka)

ŁÓDŹ

611. Radio PLUS Łódź
Nadawca: Archidiecezja Łódzka. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: 
Archidiecezja Łódzka, Diecezja Łowicka, Diecezja Włocławska. Zasięg społeczny: 
1 359 700. Adres: ul. ks. Skorupki 7, 90-458 Łódź. Tel.: (42) 663 05 60. E-mail: 
lodz@radio-plus.pl. Strona internetowa: www.radioplus.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

3.20. Radio w Diecezji Łowickiej (Metropolia Łódzka)

ŁOWICZ

612. Radio VICTORIA Między Łodzią a Warszawą - Rozgłośnia Diecezji 
Łowickiej
Data rozpoczęcia emisji: 23 marca 1995 r. Nadawca: Diecezja Łowicka. Dyrektor: 
ks. Piotr Krzyszkowski. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: Archidiecezja 
Warszawska, Diecezja Łowicka. Zasięg społeczny: 365 300. Adres: ul. Seminaryjna 
6A, 99-400 Łowicz. Tel.: (46) 837 60 69. E-mail: sekretariat@radiovictoria.pl. Strona 
internetowa: www.radiovictoria.pl. Adresy oddziałów:

■ ul. Sienkiewicza 24, 96-100 Skierniewice,
■ ul. Wyszyńskiego 3, 99-300 Kutno,
■ ul. Krakowska 6c, 96-200 Rawa Mazowiecka,
■ ul. Narutowicza 30, 96-300 Żyrardów.

3.21. Radio w Archidiecezji Poznańskiej (Metropolia Poznańska)

POZNAŃ

613. Emaus - Katolickie Radio Poznań
Data rozpoczęcia emisji: 23 marca 1995 r. Nadawca: Archidiecezja Poznańska. 
Dyrektor: ks. Sławomir Baraniak. Redaktor naczelny: ks. Maciej K. Kubiak. Czas 
emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: Archidiecezja Gnieźnieńska, Archidiecezja

http://www.podlasie24.pl
mailto:lodz@radio-plus.pl
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Poznańska, Archidiecezja Wrocławska. Zasięg społeczny: 934 300. Adres: ul. Zielona 
2, 61-851 Poznań. Tel.: (61) 850 48 00. E-mail: program@radioemaus.pl. Strona 
internetowa: www.radioemaus.pl.

3.22. Radio w Diecezji Kaliskiej (Metropolia Poznańska)

KALISZ

614. Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej
Data rozpoczęcia emisji: 27 grudnia 1998 r. Nadawca: Diecezja Kaliska. Czas emisji: 
całodobowo. Zasięg przestrzenny: Diecezja Kaliska. Zasięg społeczny: 153 700. Adres: 
ul. Złota 144, 62-800 Kalisz. Tel.: (62) 767 37 02. E-mail: 
rodzina@radiorodzina.kalisz.pl. Strona internetowa: www.radiorodzina.kalisz.pl. 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

3.23. Radio w Archidiecezji Przemyskiej (Metropolia Przemyska)

PRZEMYŚL

615. Radio Fara - Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej
Data rozpoczęcia emisji: 19 września 2001 r. (rozgłośnia w Przemyślu). Nadawca: 
Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego. Dyrektor: ks. Sławomir Baraniak. 
Redaktor naczelny: ks. Maciej K. Kubiak. Czas emisji: całodobowo. Zasięg 
przestrzenny: Archidiecezja Przemyska, Diecezja Rzeszowska, Diecezja Zamojsko- 
Lubaczowska. Zasięg społeczny: 634 700. Adres: ul. Grodzka 11 37-700 Przemyśl. 
Tel.: (16) 676 70 01. E-mail: studio@radiofara.pl. Strona internetowa: 
www.radiofara.pl. Adresy redakcji terenowych:

■ Studio Jarosław, ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław,
■ Studio Krosno, ul. Portiusa 5, 38-400 Krosno.

3.24. Radio w Diecezji Rzeszowskiej (Metropolia Przemyska)

RZESZÓW

616. VIA - Katolickie Radio Rzeszów
Nadawca: Diecezja Rzeszowska. Redaktor naczelny: ks. Marek Chorzępa. Czas emisji: 
całodobowo. Zasięg przestrzenny: Archidiecezja Przemyska, Diecezja Rzeszowska, 
Diecezja Sandomierska, Diecezja Tarnowska. Zasięg społeczny: 729 900. Adres: 
ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów. Tel.: (17) 852 46 25. E-mail: radio@radiovia.com.pl. 
Strona internetowa: www.radiovia.com.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
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ZAMOŚĆ

617. Katolickie Radio Zamość
Data rozpoczęcia emisji: 25 marca 1998 r. Nadawca: Diecezja Zamojska. Redaktor 
naczelny: ks. Krystian Bordzań. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: 
Archidiecezja Lubelska, Diecezja Sandomierska, Diecezja Zamojsko-Lubaczowska. 
Zasięg społeczny: 359 200. Adres: ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość. Tel.: (84) 639 
97 97. E-mail: biuro@radiozamosc.pl. Strona internetowa: www.radiozamosc.pl.

3.26. Radio w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej (Metropolia 
Szczecińsko-Kamieńska)

GRYFICE

618. Radio PLUS Gryfice
Nadawca: Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska. Czas emisji: całodobowo. Zasięg 
przestrzenny: Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska. Zasięg społeczny: 91 800. Adres: 
ul. 3 maja 17, 72-300 Gryfice. Tel.: (91) 384 44 97. Strona internetowa: 
www.radioplus.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).
LIPIANY

619. Radio PLUS Lipiany
Nadawca: Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska. Czas emisji: całodobowo. Zasięg 
przestrzenny: Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska, Diecezja Koszalińsko- 
Kołobrzeska Zasięg społeczny: 10 400. Adres: ul. Kościuszki 29, 74-240 Lipiany. 
Tel.: (91) 564 15 91. E-mail: lipiany@radio-plus.pl. Strona internetowa: 
www.radioplus.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

SZCZECIN

620. Radio PLUS Szczecin
Nadawca: Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska. Czas emisji: całodobowo. Zasięg 
przestrzenny: Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska. Zasięg społeczny: 667 100. 
Adres: pl. Matki Teresy z Kalkuty 6, 71-622 Szczecin. Tel.: (91) 422 56 7. E-mail: 
szczecin@radio-plus.pl. Strona internetowa: www.radioplus.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).
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3.27. Radio w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (Metropolia 
Szczecińsko-Kamieńska)

KOSZALIN

621. Radio PLUS Koszalin
Nadawca: Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska. Czas emisji: całodobowo. Zasięg 
przestrzenny: Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska. Zasięg społeczny: 502 100. Adres: 
ul. Stoczniowców 11-13, 75-256 Koszalin. Tel.: (94) 346 24 51. E-mail: 
koszalin@radio-plus.pl. Strona internetowa: www.radioplus.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).

3.28. Radio w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (Metropolia 
Szczecińsko-Kamieńska)

GŁOGÓW

622. Radio PLUS Głogów
Nadawca: Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska. Czas emisji: całodobowo. Zasięg 
przestrzenny: Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska. Zasięg społeczny: 83 700. Adres: 
pl. Kolegiacki 10, 67-200 Głogów. Tel.: (76) 835 59 54. E-mail: glogow@radioplus.pl. 
Strona internetowa: www.radioplus.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

GORZÓW WIELKOPOLSKI

623. Radio PLUS Gorzów
Nadawca: Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska. Czas emisji: całodobowo. Zasięg 
przestrzenny: Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska, Diecezja Zielonogórsko- 
Gorzowska. Zasięg społeczny: 195 200. Adres: ul. Fabryczna 19/20, 66-400 Gorzów 
Wielkopolski. Tel.: (95) 722 30 05. E-mail: gorzow@radioplus.pl. Strona internetowa: 
www.radioplus.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

ZIELONA GÓRA

624. Radio PLUS Zielona Góra
Nadawca: Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska. Czas emisji: całodobowo. Zasięg 
przestrzenny: Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska. Zasięg społeczny: 183 800. Adres: 
os. Kaszubskie 8, 65-548 Zielona Góra. Tel.: (68) 325 85 48. E-mail: 
zielona@radioplus.pl. Strona internetowa: www.radioplus.pl (redakcja 
nie zweryfikowała danych).
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OLSZTYN

625. Radio PLUS Olsztyn
Nadawca: Archidiecezja Warmińska. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: 
Archidiecezja Warmińska. Zasięg społeczny: 254 700. Adres: ul. Wyszyńskiego 1, 
10-457 Olsztyn. Tel.: (89) 538 92 95. E-mail: olsztyn@radioplus.pl. Strona internetowa: 
www.radioplus.pl. (redakcja nie zweryfikowała danych).

3.30. Radio w Archidiecezji Warszawskiej (Metropolia Warszawska)

TERESIN

626. Radio Niepokalanów
Data rozpoczęcia emisji: 1 marca 1995 r. Nadawca: Zakon Braci Mniejszych 
Konwentualnych (Ojcowie Franciszkanie). Dyrektor: o. Damian Karczmar. Czas emisji: 
całodobowo. Zasięg przestrzenny: Archidiecezja Łódzka, Diecezja Łowicka, Diecezja 
Włocławska Zasięg społeczny: 1 324 800. Adres: ul. o. Maksymiliana Kolbego 5, 
96-515 Teresin. Tel.: (22) 473 05 60. E-mail: kontakt@radioniepokalanow.pl. Strona 
internetowa: radioniepokalanow.pl.

WARSZAWA

627. Radio PLUS Warszawa
Nadawca: Archidiecezja Warszawska. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: 
Archidiecezja Warszawska, Diecezja Drohiczyńska, Diecezja Łomżyńska, Diecezja 
Łowicka, Diecezja Płocka, Diecezja Radomska, Diecezja Siedlecka, Diecezja 
Warszawsko-Praska Zasięg społeczny: 3 171 900. Adres: ul. Żurawia 8, 00-503 
Warszawa. E-mail: warszawa@radioplus.pl. Strona internetowa: www.radioplus.pl. 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

ZBROSZA DUŻA

628. Radio Katolickie Zbrosza Duża
Nadawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej. 
Zasięg przestrzenny: gminy Belsk Duży, Goszczyn, Jasieniec, Promna, Warka. Zasięg 
społeczny: 14 000. Adres: Zbrosza Duża 25, 05-604 Jasieniec. Tel.: (48) 661 30 00. 
E-mail: zbrosza@wp.pl. Strona internetowa: www.zbroszaduza.mkw.pl.
(redakcja nie zweryfikowała danych).
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CIECHANÓW

629. Katolickie Radio Ciechanów
Nadawca: Diecezja Płocka. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: Diecezja 
Płocka. Zasięg społeczny: 119 100. Adres: ul. ks. Piotra Ściegiennego 18, 06-400 
Ciechanów. Tel.: (23) 672 44 22. E-mail: sekretariat@radiokrc.pl. Strona internetowa: 
www.radiokrc.pl. (redakcja nie zweryfikowała danych).

PŁOCK

630. Katolicie Radio Płock
Data rozpoczęcia emisji: 7 czerwca 1991 r. Nadawca: Diecezja Płocka. Redaktor 
naczelny: ks. Tomasz Markowicz. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: 
Diecezja Łowicka, Diecezja Płocka, Diecezja Włocławska. Zasięg społeczny: 305 000. 
Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 5, 09-400 Płock. Tel.: (24) 262 36 67. E-mail: 
biuro@krpradio.pl. Strona internetowa: www.krpradio.pl.

3.32. Radio w Diecezji Warszawsko-Praskiej (Metropolia Warszawska)

WARSZAWA (PRAGA)

631. Radio Warszawa
Nadawca: Archidiecezja Wrocławska. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: 
Archidiecezja Warszawska, Diecezja Warszawsko-Praska. Zasięg społeczny: 1 917 800. 
Adres: ul. Floriańska 3, 03-707 Warszawa. Tel.: (22) 619 28 29. E-mail: 
sekretariat@radiowarszawa.com.pl. Strona internetowa: www.radiowarszawa.com.pl. 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

3.33. Radio w Archidiecezji Wrocławskiej (Metropolia Wrocławska)

WROCŁAW

632. Katolickie Radio Rodzina
Nadawca: Archidiecezja Wrocławska. Czas emisji: całodobowo. Zasięg przestrzenny: 
Archidiecezja Wrocławska, Diecezja Kaliska, Diecezja Świdnicka. Zasięg społeczny: 
1 054 200. Adres: ul Katedralna 4, 50-328 Wrocław. Tel.: (71) 327 11 97. E-mail: 
sekretariat@radiorodzina.pl. Strona: www.radiorodzina.pl (redakcja nie zweryfikowała 
danych).
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LEGNICA

633. Radio PLUS Legnica
Nadawca: Diecezja Legnicka. Dyrektor: Stanisław Obertaniec. Czas emisji: 
całodobowo. Zasięg przestrzenny: Diecezja Legnicka, Diecezja Świdnicka, Diecezja 
Zielonogórsko-Gorzowska. Zasięg społeczny: 660 000. Adres: ul. Zielona 5/6, 59-220 
Legnica. Tel.: (76) 856 08 18. E-mail: plus@legnica.fm. Strona internetowa: 
www.legnica.fm. (redakcja nie zweryfikowała danych).

mailto:plus@legnica.fm
http://www.legnica.fm


4.1. Telewizja w Diecezji Toruńskiej (Metropolia Gdańska)

TORUŃ

634. TV Trwam
Nadawca: Fundacja Lux Veritatis. Dyrektor: o. Tadeusz Rydzyk. Czas emisji: 
całodobowo. Zasięg przestrzenny: wszystkie diecezje. Adres: ul. św. Józefa 23/35, 
87-100 Toruń. Tel.: (56) 610 72 58. E-mail: sekretariat@tv-trwam.pl. Strona 
internetowa: www.tv-trwam.pl (redakcja nie zweryfikowała danych).

2 Z asięg i p rzes trzenne  stanow iły  w y n ik  o b liczeń  w łasn y ch  au to ra  n a  podstaw ie  danych  
k o n cesy jnych  K R R iT  w ed ług  stanu  n a  31 .12 .2013 .
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V. TELEW IZJE INTERNETOWE I PORTALE INFORMACYJNE

5.1. Telewizje internetowe i portale informacyjne w Archidiecezji Częstochowskiej 
(Metropolia Częstochowska)

CZĘSTOCHOWA

635. Jasna Góra TV
Adres strony internetowej: www.jasnagora.com. Wydawca: Klasztor oo. Paulinów 
Jasna Góra -  Częstochowa. Miejsce wydawania: Jasna Góra. Adres: ul. o Augustyna 
Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa. E-mail.: biuro.prasowe@jasnagora.pl. Profil: 
informacyjna telewizja internetowa (redakcja nie zweryfikowała danych).

5.2. Telewizje internetowe i portale informacyjne w Archidiecezji Katowickiej 
(Metropolia Katowicka)

KATOWICE

636. W iara
Adres strony internetowej: www.wiara.pl. Wydawca: Wydawnictwo Kurii 
Metropolitalnej „Gość Niedzielny”. Redaktor naczelny: Andrzej Macura. Miejsce 
wydawania: Katowice. Adres: ul. Wita Stwosza 11, 42-042 Katowice.
Tel.: (32) 251 18 07. E-mail.: wiara@wiara.pl. Profil: portal informacyjno-formacyjny.

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

637. Opoka.tv
Adres strony internetowej: www.opoka.tv. Wydawca: Ośrodek Fundacji Światło-Życie 
„Dla Jezusa” w Siemianowicach Śląskich. Dyrektor: ks. Adam Pradela. Miejsce 
wydawania: Siemianowice Śląskie. Adres: ul. Kościelna 1, 41-103 Siemianowice 
Śląskie. Tel.: (32) 729 85 71. E-mail.: a_pradela@interia.pl. Profil: informacyjno- 
formacyjna telewizja internetowa (redakcja nie zweryfikowała danych).

5.3. Telewizje internetowe i portale informacyjne w Diecezji Gliwickiej 
(Metropolia Katowicka)

GLIWICE

638. Opoka
Adres strony internetowej: www.opoka.org.pl. Wydawca: Fundacja Opoka. Prezes: 
Krzysztof Piądłowski. Miejsce wydawania: Gliwice. Adres: ul. Jana Pawła II 7, 44-100 
Gliwice. Tel.: (32) 230 89 44. E-mail.: redakcja@opoka.org.pl. Profil: portal 
informacyjno-formacyjny (redakcja nie zweryfikowała danych).

http://www.jasnagora.com
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5.4. Telewizje internetowe i portale informacyjne w Archidiecezji Krakowskiej 
(Metropolia Krakowska)

KRAKÓW

639. Deon
Adres strony internetowej: www.deon.pl. Wydawca: Prowincja Polski Południowej 
Towarzystwa Jezusowego. Redaktor Naczelny: Dariusz Kobudzki. Miejsce wydawania: 
Kraków. Adres: ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków. Tel.: (12) 629 34 81 E-mail.: 
redakcja@deon.pl. Profil: portal informacyjno-formacyjny (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

5.5. Telewizje internetowe i portale informacyjne w Diecezji Bielsko-Żywieckiej 
(Metropolia Krakowska)

BIELSKO-BIAŁA

640. Telewizja Lumen
Adres strony internetowej: www.lumentv.pl. Wydawca: Fundacja Lumen Bielsko-Biała. 
Dyrektor: Elżbieta Król-Cebulska. Miejsce wydawania: Bielsko-Biała. Adres: 
ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała. Tel.: 608 529 015. E-mail.: e.cebulska@ 
kuria.bielsko.pl. Profil: informacyjno-formacyjna telewizja internetowa 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

5.6. Telewizje internetowe i portale informacyjne w Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej (Metropolia Przemyska)

LUBACZÓW

641. Telewizja Lubaczów
Adres strony internetowej: www.lubaczow.tv/pl. Wydawca: Fundacja Pamięć
i Tożsamość im. Jana Pawła II Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie. 
Prezes: ks. Krzysztof Bordzań. Miejsce wydawania: Lubaczów. Adres: 
ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów. Tel.: 533 305 585. E-mail.: lubaczow.tv@ 
gmail.com. Profil: informacyjno-formacyjna telewizja internetowa 
(redakcja nie zweryfikowała danych).

5.7. Telewizje internetowe i portale informacyjne w Diecezji 
Koszalińsko-Kołobrzeskiej (Metropolia Szczecińsko-Kamieńska)

KOSZALIN

642. Dobre media
Adres strony internetowej: dobremedia.org. Wydawca: Fundacja Dobre Media Nowej 
Ewangelizacji. Prezes: ks. Krzyszof Witwicki. Miejsce wydawania: Koszalin. Adres: 
ul. Chrobrego 7, 75-063 Koszalin. Tel.: 696 285 955. E-mail.: fundacja@dobre

http://www.deon.pl
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media.org. Profil: formacyjna telewizja internetowa (redakcja nie zweryfikowała 
danych).

5.8. Telewizje internetowe i portale informacyjne w Archidiecezji Warszawskiej 
(Metropolia Warszawska)

WARSZAWA

643. Boska.tv
Adres strony internetowej: boskatv.pl. Wydawca: Fundacja 21 gramów. Miejsce 
wydawania: Warszawa. Adres: ul. Nowoursynowska 160 H /18, 02-776 Warszawa. 
E-mail.: redakcja@boskatv.pl. Profil: formacyjna telewizja internetowa.

5.9. Telewizje internetowe i portale informacyjne w Archidiecezji Wrocławskiej 
(Metropolia Wrocławska)

WROCŁAW

644. Telewizja Rodzina
Adres strony internetowej: www.tvrodzina.pl. Wydawca: Kuria Metropolitalna 
Wrocławska. Miejsce wydawania: Wrocław. Adres: ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław. 
Tel.: (71) 327 11 97. Profil: diecezjalna telewizja internetowa (redakcja nie 
zweryfikowała danych).
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