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Wstęp
Zdaniem Daniela Hallina i Paolo Manciniego: na paralelizm polityczny składa się
wiele różnych czynników i istnieje szereg przesłanek, które świadczą o tym, w jakim
zakresie jest on obecny w danym systemie medialnym. Pojęcie paralelizmu politycznego
odnosi się przede wszystkim do zawartości mediów – a dokładniej zakresu, w jakim
odrębne orientacje polityczne znajdują odzwierciedlenie w informacjach i relacjach na
temat bieżących wydarzeń, a czasami również w zawartości rozrywkowej2. W niniejszym
artykule przebadano media lokalne działające na terenie miast Świnoujścia i Gryfic
(w przypadku niektórych mediów analiza objęła obszar gmin powiatu gryfickiego oraz dwóch
gmin powiatu kamieńskiego: Wolin i Międzyzdroje) pod względem zawartości informacji
dotyczących życia politycznego wspomnianych miejscowości. Przeanalizowano m.in., na
jakich wydarzeniach politycznych skoncentrowali swoją uwagę dziennikarze, a także czy
starano się zachować obiektywny przekaz informacji.
W Świnoujściu analizie poddano dwie stacje telewizyjne: TV Słowianin i TV Świnoujście
oraz tygodnik lokalny „Wyspiarz Niebieski Świnoujście”. Natomiast w Gryficach analizie
poddano stację telewizyjną: Zachodniopomorska Telewizja Regionalna Telsat, rozgłośnię
radiową: Radio PLUS Gryfice oraz tygodniki: „Gazetę Gryficką” i „Gryfickie Echa”.
W celu lepszego zrozumienia przenikania się świata mediów i polityki na początku
tekstu omówiono najważniejsze kwestie dotyczące tych powiązań.

1
2

Artykuł napisany przy współpracy z Martą Saran, która zebrała informacje dotyczące tygodników „Wyspiarz
Niebieski Świnoujście” oraz „Gryfickie Echa”.
Cyt. za: D.C. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym,
Kraków 2007, s. 28.
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Powiązania mediów i polityki3
Politycznej roli mediów4 możemy się dopatrywać od momentu upowszechnienia się
umiejętności czytania i pisania oraz rozwoju tzw. prasy popularnej pod koniec XIX wieku5.
W wyniku przemian społecznych oraz technologicznych środki komunikacji masowej
uzyskały znaczne wpływy na scenie politycznej6. Zdaniem Andrew Heywooda należy zwrócić
uwagę na trzy nowe zjawiska:
1. Oddziaływanie tzw. podstawowych czynników socjalizacji politycznej, do których
możemy zaliczyć rodzinę oraz klasę społeczną, ulega ograniczeniu. W tej sytuacji
podejście do polityki staje się coraz bardziej instrumentalne, w wyniku czego ludzie
przy wyborach politycznych kierują się własnym interesem, traktując politykę jako
ofertę. To z kolei powoduje, iż zakres politycznego wpływu mediów ulega
zwiększeniu, ze względu na fakt, iż to one stanowią podstawowe źródło
przekazywania społeczeństwu informacji na temat celów i strategii, a co za tym idzie
i wyborów politycznych.
2. Od drugiej połowy XX wieku obserwuje się stały wzrost liczby telewidzów, co przy
ciągłym rozwoju telewizji powoduje coraz większą ingerencję tego medium w życie
codzienne obywateli. W wyniku tego społeczeństwo w coraz większym stopniu
polega na środkach masowego przekazu, np. wolimy czerpać informacje polityczne
z mediów niż z wieców wyborczych.
3. Również w sferze ekonomii media zaczynają odgrywać coraz istotniejszą rolę. Wielkie
korporacje medialne o zasięgu międzynarodowym mające wpływy w przemyśle

3
4

5

6

Na podstawie, P. Chrobak, Kampanie wyborcze w szczecińskich dziennikach – rok 2010, [w:] Media lokalne
w Szczecinie, pod red. J. Kani i R. Cieślaka, Szczecin 2011, s. 191–196.
Mass media – inaczej: środki masowego przekazu, masowej komunikacji, masowej informacji i propagandy.
Należą do nich: a) wizualne i dźwiękowe środki techniczne umożliwiające przepływ informacji w skali
globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej – prasa, radio, telewizja, wideo, kino, kasety filmowe, płyty
gramofonowe, książki, plakaty itp., b) instytucje rozpowszechniające informacje w skali masowej –
wydawnictwa książkowe i prasowe, ośrodki radiowe i telewizyjne, przedsiębiorstwa produkujące
i upowszechniające filmy, nagrania muzyczne itp. Mass media spełniają ważne role w procesach komunikacji
społecznej i politycznej, propagandzie, działaniach socjalizacyjnych i edukacyjnych, reklamie. (...) Głównym
zadaniem mass mediów w sferze polityki jest: zbieranie informacji o życiu publicznym (wewnętrznym
i międzynarodowym); analizowanie i przetwarzanie tych informacji; ich rozpowszechnianie; diagnozowanie
skuteczności własnego wpływu na postawy i zachowania odbiorców – np. w okresie kampanii wyborczych;
opracowanie nowych strategii i technik informacyjnych wzmacniających tę skuteczność. Cyt. za: Leksykon
politologii, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, wydanie VI, Wrocław 2002, s. 229–230. Patrz szerzej:
K. Williams, Media w Europie, Warszawa 2008; Mało znane systemy medialne, pod red. Z. Oniszczuka i
M. Gieruli, Sosnowiec 2007; J. Adamowski, B. Golka, E. Stasiak-Jazukiewicz, Wybrane zagraniczne systemy
informacji masowej, Warszawa 1996; M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa
2001; S. Czapnik, Otwarte społeczeństwo, wolne media i wolny rynek. Strategiczni sojusznicy czy naturalni
wrogowie?, [w:] Oblicza polskich mediów po 1989 roku, pod red. L. Pokrzyckiej i B. Romiszewskiej, Lublin
2008, s. 128–138.
Patrz też: Prasa jako źródło do dziejów Śląska i Pomorza w XIX i XX wieku, pod red. J. Nowosielskiej-Sobel
i E. Włodarczyka, Szczecin 2005; Obraz wyborów w prasie XIX i XX wieku na Pomorzu, Śląsku
i w Wielkopolsce, pod red. A. Chlebowskiej i J. Nowosielskiej-Sobel, Szczecin 2007.
Np. K. Williams prowadzi badania m.in. na temat wpływu mediów zachodnioeuropejskich na proces przemian,
jakie zaszły w krajach realnego socjalizmu. Patrz szerzej: K. Williams, Media w Europie..., s. 129–134.
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„informacyjno-rozrywkowym” stanowią na tyle liczącą się siłę, iż żaden rząd nie
może ich lekceważyć7.
Zdaniem A. Heywooda: niewielu komentatorów wątpi dziś w zdolność środków
masowej komunikacji do kształtowania postaw politycznych i wartości, czy choćby
kształtowania preferencji politycznych i wyborczych poprzez wpływanie na opinię
społeczną dotyczącą natury i wagi kwestii czy problemów. Jednakże nadal trwa debata na
temat politycznego znaczenia tych wpływów. Powstało wiele konkurujących teorii
odmiennie ujmujących ten problem. Najważniejszymi z nich są model pluralistyczny, model
dominującej ideologii, model rynkowy i model wartości elitarnych. Pluralizm podkreśla
różnorodność i liczebność. Pluralistyczny model środków masowego przekazu przedstawia
media jako rynek idei, w którym dyskutowana jest szeroka gama poglądów politycznych.
Nie odrzucając opinii, że media mogą wpływać na poglądy i sympatie polityczne, sugeruje
się, że ich wpływ jest zasadniczo neutralny w taki sposób, iż odzwierciedlają równowagę sił
społeczeństwa w ogóle8. Według powyższego autora pogląd pluralistyczny prezentuje media
w sposób zdecydowanie pozytywny, ponieważ zgodnie z tym poglądem środki masowego
przekazu dostarczają ludziom bieżące informacje, przyczyniają się do podnoszenia jakości
demokracji oraz stają się gwarantem, iż władza znajduje się pod stałą obserwacją. Natomiast
zastrzeżeniem może być fakt, że ze względu na powiększające się związki dziennikarzy
z politykami opozycyjny charakter mediów może zostać ograniczony9.
Model dominującej ideologii traktuje środki masowego przekazu jako konserwatywną
siłę polityczną, która sprzyja elitom ekonomicznym i społecznym. Promuje również
kompromisowość oraz polityczną bierność mas. W wersji modelu propagandowego wyróżnia
się pięć czynników, w wyniku których informacje polityczne ulegają zniekształceniu przez
samą strukturę mediów: interesy przedsiębiorców; przychylność dla poglądów i interesów
reklamodawców i sponsorów; pobieranie wiadomości i informacji z „ośrodków władzy”,
takich jak rządy i eksperci, wspierani przez biznes; nacisk wywierany na dziennikarzy,
w tym również groźby konsekwencji prawnych; niekwestionowana wiara w korzyści
konkurencji rynkowej i kapitalizmu konsumpcyjnego10.
Jak twierdzi Heywood, model wartości elitarnych skupia uwagę na mechanizmie
kontroli mediów, a nie na właścicielach korporacji medialnych. Prezentuje pogląd, iż
redaktorzy, dziennikarze oraz nadawcy posiadają znaczną niezależność zawodową, a właściciele środków masowego przekazu mają wpływ jedynie na szeroko zakrojony program
polityczny, natomiast nie kontrolują codziennej ramówki11.
Model rynkowy charakteryzuje się nieprzywiązywaniem wagi do rzekomej tendencyjności mediów. Wychodzi z założenia, iż środki masowego przekazu odzwierciedlają, a nie
kształtują poglądy opinii publicznej. Powodowane to jest faktem, iż bez względu na
przekonania polityczne właścicieli mediów w mediach prywatnych najważniejszy jest jak
największy zysk i poszerzanie swojego udziału w rynku, w wyniku czego dają ludziom to,

7

A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s. 256–257. Patrz też: R. Kowalczyk, Mediokracja – rzeczywista czy
wirtualna? Przypadek Rzeczpospolitej trzeciej i pół, [w:] OPiSy politologów. Uwagi o polskiej scenie
politycznej, pod red. M. Drzonka i J. Mieczkowskiego, Szczecin 2007, s. 98–100.
8 A. Heywood, Politologia..., s. 257.
9 Ibidem.
10 Ibidem, s. 258.
11 Ibidem.
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czego ci oczekują, gdyż prezentowanie poglądów sprzecznych z opinią odbiorców mogłoby
spowodować ich odpływ. W nieco innej sytuacji są media publiczne, które mogą sobie
pozwolić na mniejsze uleganie komercyjnym naciskom. Jak zauważa A. Heywood: pomimo iż
model rynkowy odrzuca tezę, że środki masowego przekazu są instytucjami politycznymi,
to rzuca ciekawe światło na współczesne trendy polityczne, zadając pytanie, jaki wpływ
relacje mediów mogą mieć na istotę i styl politycznej debaty. Przejawem tego jest rosnące
zainteresowanie życiem osobistym oraz zachowaniem osób ze świata polityki, kosztem
pytań politycznych i ideologicznych. Fakt ten wynika z obsesji środków masowej
komunikacji, głównie telewizji, do prezentowania obrazów, a nie problemów, a także do
skupienia się bardziej na osobach, niż na tym, co mają one do powiedzenia. W Wielkiej
Brytanii i innych systemach parlamentarnych przejawia się to w tendencji do
„prezydencjonalizacji” i amerykanizacji polityki. Te zachowania odzwierciedlają nie tyle
świadomą tendencyjność mediów, ile próbę „sprzedania” polityki masowemu odbiorcy,
w stosunkowo niewielkim stopniu nią zainteresowanemu. Te same tendencje doprowadziły
do zmiany wyborów w wyścigi, w których cała uwaga skupiona jest na tym, kto wygra,
a nie na znaczeniu wyniku, co w ostateczności doprowadza do ogólnego zaniku
„poważnych” debat politycznych. Jednakże, chociaż może być to postrzegane jako
odpowiedź na naciski rynku, działania takie częściowo przyczyniają się do tegoż nacisku.
Na przykład upraszczanie politycznych dysput do sloganów nie tylko zniechęca do
odważnego, strategicznego myślenia o opcjach politycznych, ale również osłabia
zainteresowanie polityką, przedstawiając polityków jako powierzchownych, skoncentrowanych na własnym wizerunku ludzi12. Zainteresowanie wzbudza także fakt związków
przedstawicieli świata mediów z politykami oraz wzajemne wykorzystywanie się do własnych
celów. Zdaniem cytowanego badacza związki polityki z prawdą były od dawna mało
wiarygodne. Politycy oraz rządy w celu zdobycia popularności poprzez uwypuklenie swoich
pozytywnych osiągnięć, a ukrywanie negatywnych stosują różnego rodzaju środki. Wpływanie
na kształt wiadomości może odbywać się za pomocą wykorzystania nowych technik kontroli
i rozpowszechniania informacji, nazywanych inaczej zarządzaniem informacją oraz
marketingiem politycznym. Pozytywne zaprezentowanie informacji i strategii politycznych
należy do jednych z ważniejszych zajęć współczesnych rządów. Najważniejsze aspekty takiego
postępowania to: uważna weryfikacja informacji i argumentów przed dopuszczeniem ich do
mediów; kontrola źródeł informacji w celu zapewnienia, by tylko oficjalna „linia” została
zaprezentowana; użycie czarnego PR-u lub przecieków; interesujące historie tylko dla
sympatyzujących mediów; upublicznienie informacji krótko przed terminami edycji, by
zapobiec znalezieniu kontrargumentów; upublicznienie „złych” wiadomości, kiedy inne
istotniejsze wydarzenia dominują w agendzie13. Jednak rola rządu jako źródła informacji jest
dla środków masowego przekazu bardzo istotna, gdyż ze względu na ciągły rozwój mediów
potrzebują one stale nowych informacji. Dlatego zdarzają się przypadki współpracy
przedstawicieli mediów z politykami w celu obopólnej korzyści. Może to jednak powodować
obniżenie wiarygodności informacji przedstawianych przez takie media14.

12

Ibidem, s. 259.
Ibidem, s. 260.
14 Ibidem, s. 260–261.
13
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Odnosząc się zaś do realiów panujących w Polsce, Ryszard Kowalczyk stwierdza, iż
media mają nie tylko wpływ na władzę, ale również biorą udział w jej kształtowaniu.
Spowodowane jest to faktem, iż treści zawarte w mediach stanowią jeden z elementów
wpływających na działania oraz decyzje podejmowane przez polityków15. Podkreślmy, działań
i decyzji, które są również konsekwencją pokazania danych spraw w pewien sposób,
w jednoznacznej konwencji, w jasno określonej perspektywie i za pomocą właściwych
mediom środków. W rezultacie media stają się wówczas czynnikiem zmiany społecznej.
Bowiem z jednej strony wywołują i napędzają określony proces społeczno-polityczny,
nadając mu swoistej dynamiki, z drugiej zaś strony umacniają swoją pozycję i znaczenie
w demokratycznych i liberalnych społeczeństwach. Stają się w ten sposób, jeżeli nie
głównym, to ważnym mechanizmem kształtowania określonego systemu ustrojowego
i społeczno-politycznego16. Powoduje to różne konsekwencje. Do najważniejszych z nich
cytowany autor zalicza: uczestnictwo w dialogu publicznym oraz jego kreowanie
w odpowiedni dla siebie sposób (warsztatowy, ideowy, polityczny, ekonomiczny lub
programowy). Dzieje się tak, gdy środki masowego przekazu opisują rzeczywistość w taki
sposób, ponieważ mają wpływ na decyzje dotyczące poruszanych przez nie tematów, a to
powoduje, że stają się istotnym środkiem wpływu politycznego; media mogą nagłaśniać lub
pomijać pewne wydarzenia, co daje im specyficzny rodzaj władzy; z jednej strony może się
wydawać, że środki masowego przekazu opisują rzeczywistość w sposób bezstronny, z drugiej
strony zauważalne jest upolitycznienie mediów publicznych, natomiast nadawcy prywatni
(komercyjni) muszą się liczyć z czynnikiem ekonomicznym. Taka sytuacja może mieć wpływ
na dobór informacji prezentowanych przez środki masowego przekazu. Powoduje to również,
że poszczególne media (ze względu na czynnik ekonomiczny, polityczny, ideowy czy religijny)
mogą w różny sposób opisywać te same wiadomości; środki masowego przekazu poprzez
odpowiedni dobór faktów mogą prezentować poszczególne ugrupowania polityczne oraz
polityków w sposób pozytywny lub negatywny. Mogą również zwiększyć lub ograniczyć
obecność danego polityka w mediach (poprzez zaprzestanie robienia wywiadów lub proszenia
o komentarz), co może obniżyć jego rangę w oczach wyborców lub pozycję w partii. W tej
sytuacji politycy muszą się liczyć z opinią środków masowego przekazu17.
Również samo formowanie zespołów redakcyjnych poszczególnych mediów niejednokrotnie uzależnione jest od sformułowanych lub niepisanych linii programowych oraz statusu
własnościowego danych mediów18. W przypadku drugiej kwestii Robert Cieślak pisze, iż
bardziej niż o strukturę kapitałową chodzi o jej pochodną – charakter i stopień ideowego
zaangażowania właściciela w proces komunikowania19.

15

O stosunku poszczególnych ugrupowań politycznych do mediów patrz szerzej: Ł. Tomczak, Lewica wobec
wolności słowa w programach partii i działaniach koalicji rządowych, [w:] Oblicza polskich mediów...,
s. 56–68; K. Kowalczyk, Problematyka wolności mediów i ładu medialnego w ujęciu Prawa i Sprawiedliwości
oraz Ligi Polskich Rodzin, [w:] Oblicza polskich mediów..., s. 41–55.
16 R. Kowalczyk, Mediokracja – rzeczywista czy wirtualna..., s. 95.
17 Ibidem, s. 95–98. Patrz też: K. Bernat, Dyskusja w prasie nad kształtem polskiej demokracji po 1989 roku, [w:]
Oblicza polskich mediów..., s. 25–40.
18 R. Cieślak, Kształtowanie zespołów redakcyjnych oraz pozycja dziennikarzy prasy regionalnej w sytuacji
rozwoju rynku i zmian własności mediów po 1989 roku (przykład Szczecina), [w:] Media a demokracja, pod
red. L. Pokrzyckiej i W. Micha, Lublin 2007, s. 254.
19 Ibidem.
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Świnoujście – TV Słowianin
TV Słowianin jest telewizją kablową, która powstała w lutym 1997 roku dla członków
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Słowianin”. Jednak swój program
udostępnia także spółdzielniom „Tęcza” i „Odra”, odbiorcom indywidualnym oraz wspólnotom mieszkaniowym. Łącznie dociera do 8.000 abonentów. Jej zasięg obejmuje dwie wyspy
oraz miasta: Świnoujście, Wolin, a także Międzyzdroje. Telewizja posiada również swoją
stronę internetową20.
Analizę przeprowadzono na podstawie materiałów multimedialnych zamieszczonych na
wspomnianej stronie internetowej. Oprócz wydarzeń społecznych, kulturalnych czy
sportowych omawiana stacja telewizyjna relacjonuje także wydarzenia polityczne. W programie „Wieści z Urzędu” przekazywane są informacje o pracach Urzędu Miasta oraz
prezydenta miasta. Należy zaznaczyć, że na początku emisji każdego programu pojawia się
komunikat informujący, że materiał został opłacony przez Urząd Miasta. W serwisie
informacyjnym „W obiektywie” – wydawanym w każdy wtorek i czwartek – relacjonowane są
najważniejsze wydarzenia z ostatnich dni, w tym wydarzenia polityczne. W audycji „Rozmowy
na żywo” – w której telefonicznie mogą uczestniczyć słuchacze – z redaktor prowadzącą
rozmawiają m.in. zaproszeni do studia politycy. Należy też zaznaczyć, że wspomniana
telewizja – jak podkreślono na stronie internetowej – jako jedyna stacja w mieście relacjonuje
na żywo obrady Rady Miasta Świnoujście21.
W programie TV Słowianin informacje poświęcone działalności świnoujskich
samorządowców dotyczyły m.in.: trudnej sytuacji finansowej szpitala22, likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury23, postępów w realizacji miejskich inwestycji24, trudnej sytuacji portu
w Świnoujściu25, wysokości opłat na targowisku26, szkoleń odbytych przez radnych27,
Centrum Integracji Społecznej28, środków finansowych pozyskanych z Regionalnego
Programu Operacyjnego29, sytuacji w stoczni remontowej. Podczas omawiania spraw
związanych ze stocznią na sesji Rady Miasta Świnoujście zaznaczono, że na obrady
zaproszono także zachodniopomorskich parlamentarzystów, z czego nie skorzystali jedynie
posłowie z Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej (PO RP)30. Wydaje się, że
wymienione sprawy poruszane w programach, w których pojawiali się także przedstawiciele
władz samorządowych czy parlamentarzyści z województwa zachodnio-pomorskiego, były
prezentowane w sposób obiektywny, zawierając opinię każdej ze stron. Najczęściej –
w zależności od prezentowanej sprawy – stronami byli sprawujący władzę w mieście politycy

20

www.tvslowianin.pl.
Ibidem.
22 Co wie a czego nie wie Rada Społeczna Szpitala?, TV Słowianin (TVS), www.tvslowianin.pl (21.02.2012).
23 Młodzieżowy Dom Kultury do likwidacji, TVS, www.tvslowianin.pl (21.02.2012); MDK do likwidacji?, TVS,
www.tvslowianin.pl (28.02.2012).
24 Szlakiem miejskich inwestycji, TVS, www.tvslowianin.pl (6.03.2012).
25 Port powalczy o niskie podatki, TVS, www.tvslowianin.pl (15.03.2012).
26 Handlowcy vs. Urząd Miasta, TVS, www.tvslowianin.pl (10.05.2012).
27 ZGM pod lupą eksperta – seminarium dla radnych, TVS, www.tvslowianin.pl (22.05.2012).
28 Centrum Integracji Społecznej w Świnoujściu?, TVS, www.tvslowianin.pl (5.06.2012).
29 RPO dofinansuje nasze kolejne projekty, TVS, www.tvslowianin.pl (12.06.2012).
30 O stoczni w gabinecie i na sesji, TVS, www.tvslowianin.pl (12.04.2012); Apel do premiera w sprawie MSR,
TVS, www.tvslowianin.pl (17.04.2012).
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Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD) oraz opozycyjni do nich członkowie PO RP lub Prawa
i Sprawiedliwości (PiS).
Gościem jednej z sesji Rady Miasta Świnoujście był Grzegorz Napieralski z SLD, który
wypowiadał się na temat planowanych inwestycji w mieście. Wydaje się, że został on
przedstawiony przez omawianą telewizję w bardzo pozytywnym świetle31. Wspomniano także
o wizycie konsula generalnego Ukrainy w Świnoujściu 17 lutego 2012 roku32. Poinformowano
również o przebiegu konferencji prasowej z 21 marca 2012 roku poseł Ewy Żmudy-Trzebiatowskiej z PO RP33. Jeśli chodzi o partie polityczne, to omówiono wybory nowych
władz PSL w Świnoujściu34. Pojawił się także materiał o Młodzieżowej Radzie Miasta
Świnoujście35.
Analizując materiał filmowy, nie zauważono, żeby któraś z opcji politycznych była
nadmiernie krytykowana lub promowana. Wydaje się, że stacja starała się zachować
obiektywny przekaz informacji.
Świnoujście – TV Świnoujście
Telewizja Świnoujście jest pierwszą lokalną telewizją w Świnoujściu. Swój program
nadaje od lutego 1995 roku. Analizując jej stronę internetową – na której m.in.
zarchiwizowane są wyemitowane programy – informacje dotyczące wydarzeń politycznych
można było znaleźć w dziale „Polityka”, „Wiadomości” oraz „Audycje”36.
W dziale „Polityka” omawiane są najważniejsze wydarzenia polityczne w mieście.
Relacjonowane są konferencje prasowe polityków z poszczególnych partii politycznych (np.
SLD37, PO RP38, czy PiS39, która w porównaniu z konferencjami innych ugrupowań została
najobszerniej zaprezentowana), zdawane są relacje z przebiegu obrad Rady Miasta
Świnoujście40 oraz przeprowadzane są wywiady z samorządowcami41. Omawiane są także
wydarzenia dotyczące funkcjonowania ugrupowań politycznych, jak np. relacja z Powiatowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL)42.
W dziale „Wiadomości” oprócz wydarzeń o charakterze społecznym, gospodarczym,
kulturalnym czy sportowym omawiane są także sprawy polityczne (w tym zamieszczane są
wypowiedzi polityków), jakie wydarzyły się w mijającym dniu43.
Na dział „Audycje” składa się m.in. magazyn „Rozmowy na czasie”, w którym
zaproszeni radni reprezentujący różne kluby w Radzie Miasta Świnoujście dyskutują na
bieżące tematy polityczne. Sprawy m.in. polityczne są także omawiane w magazynie
publicystycznym „Temat Tygodnia”, w którym w każdą środę dyskutowane są najważniejsze

31

Grzegorz Napieralski: „Świnoujściu trzeba pomóc”, TVS, www.tvslowianin.pl (28.02.2012).
Ukraiński konsul z wizytą, TVS, www.tvslowianin.pl (21.02.2012).
33 Konferencja poseł ws. tunelu, TVS, www.tvslowianin.pl (27.03.2012).
34 Nowe stare władze PSLu w powiecie, TVS, www.tvslowianin.pl (26.06.2012).
35 Ślubowanie Młodzieżowej Rady, TVS, www.tvslowianin.pl (5.04.2012).
36 www.tvswinoujscie.pl.
37 Sezon na... konferencje, TV Świnoujście, www.tvswinoujscie.pl (23.06.2012).
38 Ibidem.
39 Politycy o Uzdrowisku i Stoczni, TV Świnoujście, www.tvswinoujscie.pl (25.06.2012).
40 XXVII Sesja Rady Miasta Świnoujścia, TV Świnoujście, www.tvswinoujscie.pl (28.06.2012).
41 Samorządowy Program Informacyjny, TV Świnoujście, www.tvswinoujscie.pl (29.06.2012).
42 Na nowo wybrano... starego, TV Świnoujście, www.tvswinoujscie.pl (27.06.2012).
43 www.tvswinoujscie.pl.
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sprawy miasta z ostatniego tygodnia, m.in. z udziałem polityków. Z kolei w informacjach
„Z notatnika rzecznika” można wysłuchać wiadomości przekazywanych przez rzecznika
prasowego prezydenta Świnoujścia, dotyczących najważniejszych wydarzeń w mieście
z ostatniego tygodnia, omawiane są tu również planowane przedsięwzięcia rady oraz
prezydenta miasta44.
Podobnie jak w przypadku TV Słowianin także w odniesieniu do TV Świnoujście nie
zaobserwowano nadmiernej krytyki lub promocji dotyczącej przedstawicieli partii politycznych działających na terenie Świnoujścia.
Świnoujście – Wyspiarz Niebieski
Tygodnik opisuje wydarzenia społeczne, gospodarcze, kulturalne, sportowe oraz
polityczne z miasta Świnoujścia oraz powiatu kamieńskiego, m.in. gmin Międzyzdroje
i Wolin. Odnośnie życia politycznego w Świnoujściu artykuły dotyczyły przede wszystkim
Rady Miasta Świnoujście. Informowano o terminach sesji i porządkach obrad rady45,
relacjonowano i komentowano przebieg sesji rady, w tym prace radnych, dużo miejsca
poświęcając uchwaleniu, a potem korektom budżetu46, podano także informacje o majątkach
radnych, prezydenta wraz z zastępcami, sekretarza i skarbnika oraz dyrektorów jednostek
podległych samorządowi, na podstawie złożonych przez nich oświadczeń majątkowych47.
Kolejną grupę artykułów – do której należały także opublikowane listy przesyłane do redakcji
– stanowiły teksty dotyczące prezydenta miasta oraz jego zastępców48 (m.in. opisano wizytę
konsula generalnego Ukrainy, który był gościem wiceprezydent Barbary Michalskiej
i sekretarza miasta Dariusza Wojcieszka49, zamieszczono też list krytykujący wiceprezydent Joannę Agatowską)50. Poinformowano także o zmianie na stanowisku sekretarza
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Ibidem.
mar, Pierwsza tegoroczna sesja, „Wyspiarz Niebieski”, („WN”), 11–17.01.2012; krak, O zamiarze likwidacji,
„WN”, 22–28.02.2012; krak, Świnoujscy radni na sesji, „WN”, 28.03–3.04.2012; KMN, Z sesji na seminarium,
czyli od MSR do tunelu, „WN”, 11–17.04.2012; krak, Wielomilionowy zawrót głowy, „WN”, 25.04–5.05.2012;
mar, Sesja absolutoryjna, „WN”, 30.05–5.06.2012; R, Sesja nadzwyczajna o planie II obszaru, „WN”,
20–26.06.2012; sko, Będą konsultacje społeczne?, „WN”, 27.06–3.07.2012.
46 Anna M., Budżet 2012 uchwalony, „WN”, 4–10.01.2012; AM, Wieloletnia wizja finansowa Świnoujścia, „WN”,
18–24.01.2012; krak, Radni uchwalili zmiany, „WN”, 1–7.02.2012, eska, Podjęli zamiar likwidacji, „WN”,
29.02–6.03.2012; KMN, Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania skrawka centrum, „WN”,
7–13.03.2012; eska, Jak gospodarować zasobami mieszkaniowymi?, „WN”, 7–13.03.2012; K. Nowak,
Młodzieżowy do likwidacji?, „WN”, 21–27.03.2012; eska, W perspektywie ceny wody i ścieków w górę, „WN”,
4–10.04.2012; eska, Likwidacja odroczona, „WN”, 4–10.04.2012; eska, Jednym zdaniem z sesji Rady Miasta,
„WN”, 11–17.04.2012; KMN, Apel świnoujskich radnych do premiera, „WN”, 18–24.04.2012; krak, Wet za wet,
„WN”, 9–15.05.2012; eska, Straty finansowe szpitala pokryje miasto, „WN”, 9–15.05.2012; eska, Nowa
polityka mieszkaniowa uchwalona, „WN”, 13–19.06.2012; eska, Absolutorium dla prezydenta, „WN”,
13–19.06.2012; eska, Podwyżka opłat za przedszkola, „WN”, 13–19.06.2012; eska, Plan po ośmiu latach, „WN”,
27.06–3.07.2012.
47 eska, Pod lupą cz. I, „WN”, 23–29.05.2012; eska, Pod lupą cz. II, „WN”, 30.05–5.06.2012; eska, Pod lupą cz.
III, „WN”, 13–19.06.2012; eska, Pod lupą cz. IV, „WN”, 20–26.06.2012; eska, Pod lupą cz. V, „WN”, 27.06–
3.07.2012.
48 List otwarty Zarządu Stowarzyszenia Handlowców „Granica” w Świnoujściu w sprawie funkcjonowania
targowiska, „WN”, 16–22.05.2012; BIK, Mamy pieniądze na park i szkołę, „WN”, 13–19.06.2012; eska, Mają
uzdrowić szpital miejski, „WN”, 20–26.06.2012; U. Kapusta, Dwie konferencje – dwa stanowiska, „WN”,
27.06–3.07.2012.
49 krak, Ukraiński oficjel z wizytą w Świnoujściu, „WN”, 22–28.02.2012.
50 List do Redakcji, „WN”, 25–31.01.2012, s. 7.
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miasta51. Część tekstów poświęcona była samorządowi osiedlowemu na Warszowie52 oraz
Młodzieżowej Radzie Miasta Świnoujścia53. Z ugrupowań politycznych w tekstach najczęściej
pojawiał się SLD. Nie może to dziwić, gdyż to właśnie politycy Sojusz sprawują władzę
w Świnoujściu. Drugą co do wymienianych formacji politycznych była PO RP, która jest
największą siłą opozycyjną w omawianym mieście. Natomiast trzecim ugrupowaniem
najczęściej wspominanym w tekstach było PiS. Wydaje się, że dziennikarze w swoich
artykułach zachowali obiektywizm, nadmiernie nie krytykując lub nie chwaląc przedstawicieli
żadnej z partii.
Na łamach tygodnika pojawiały się także wywiady z urzędnikami, samorządowcami
oraz członkami partii politycznych, np. z Markiem Posobkiewiczem (wywiad autoryzowany),
który został pierwszym zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie54,
prezydentem Świnoujścia J. Żmurkiewiczem55, zastępcą prezydenta Świnoujścia J. Agatowską
(wywiad autoryzowany)56 oraz Janem Borowskim – przewodniczącym Stowarzyszenia Młodzi
Demokraci w Świnoujściu (tzw. młodzieżówki PO RP)57. Po przeanalizowaniu treści
wspomnianych wywiadów można stwierdzić, że starano się nie zadawać tzw. trudnych pytań
wymienionym rozmówcom. Wydaje się, że omawiane wywiady miały raczej służyć promocji
tych osób.
W przypadku partii politycznych można było znaleźć relacje z konferencji prasowej
świnoujskiego PiS dotyczącej m.in. braku działań rządzącej w kraju, województwie
zachodniopomorskim i w Szczecinie PO RP w sprawie pogłębienia toru wodnego do Szczecina
do głębokości 12,5 metra58. Opisano konferencję prasową świnoujskiej PO RP, na której
zaprezentowano plan działań świnoujskich radnych z tego ugrupowania na 2012 rok59,
kolejną konferencją prasową była konferencja posłanki E. Żmudy-Trzebiatowskiej (PO RP)
w sprawie budowy tunelu pomiędzy wyspami Uznam i Wolin60 oraz konferencja
wspomnianej posłanki poświęcona krytyce prezydenta Świnoujścia61. Pojawiły się także teksty
mogące świadczyć o konflikcie wewnętrznym w świnoujskiej PO RP62. W tygodniku zdano
relację z V Zjazdu Miejskiego SLD z 24 marca 2012 roku w Świnoujściu, informując m.in., iż
wybrano nowe władze Sojuszu w powiecie63. Można było również przeczytać o spotkaniu
posła Andrzeja Piątaka (Ruch Palikota) z mieszkańcami Świnoujścia, na które przyszło kilka
osób, głównie członków Ruchu Palikota64. Tu także dziennikarze nie faworyzowali żadnego
z ugrupowań.
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krak, Zmiana sekretarza miasta, „WN”, 23–29.05.2012.
BIK UM, Na Warszowie szykują się wybory, „WN”, 1–7.02.2012; kul, Nowy Zarząd Rady osiedla Warszów,
„WN”, 8–14.02.2012; kul, Zebranie na Warszowie, „WN”, 7–13.03.2012.
53 mar, Jan Bobiński na czele Młodzieżowej Rady Miasta, „WN”, 11–17.04.2012.
54 K. Nowak, Świnoujścianin ministrem, „WN”, 4–10.01.2012.
55 A. Kamińska-Szpachta, Za godziwe pieniądze, „WN”, 25–31.01.2012.
56 U. Kapusta, Kariera polityczna czy samorządowa – pytamy Joannę Agatowską, „WN”, 27.06–3.07.2012.
57 A. Kamińska-Szpachta, Moje miejsce jest na 44 wyspach, „WN”, 9–15.05.2012.
58 krak, Parlamentarzyści PiS na konferencji, „WN”, 15–21.02.2012.
59 krak, Konferencja radnych świnoujskiej PO, „WN”, 22–28.02.2012.
60 KMN, Zaniedbania władz samorządowych, „WN”, 28.03–3.04.2012.
61 uk, Konferencja prasowa bardziej radnych niż posłanki, „WN”, 13–19.06.2012.
62 Konsekwencje konferencji prasowej, „WN”, 28.03–3.04.2012; eska, W klubie czy poza nim?, „WN”,
9–15.05.2012.
63 krak, Agatowska jednogłośnie przewodniczącą powiatowego SLD, „WN”, 28.03–3.04.2012.
64 mar, O mieście z posłem Piątakiem, „WN”, 11–17.04.2012.
52

148

Piotr Chrobak

Ważnym problemem poruszanym na łamach tygodnika była sprawa budowy tunelu
łączącego wyspy Wolin i Uznam. Dziennikarze poinformowali o spotkaniu władz
samorządowych Świnoujścia z zachodniopomorskimi posłami w tej sprawie, zaznaczając, iż
w spotkaniu nie wzięli udziału parlamentarzyści z PO RP65. Podano także informacje
o obradach zachodniopomorskiego zespołu parlamentarnego, na którym m.in. poruszono
sprawę wspomnianego tunelu66. W odniesieniu do budowy tunelu można było zaobserwować
zdecydowane poparcie redakcji „Wyspiarza Niebieskiego” dla jego budowy. Dlatego wydaje
się, że działania władz miasta zmierzające do rozpoczęcia realizacji inwestycji spotykały się
z pozytywnym nastawieniem dziennikarzy. Natomiast wszelkie próby ją opóźniające –
niezależnie od opcji politycznej – były krytykowane.
Znacznie mniej artykułów było poświęconych gminie Międzyzdroje. Tu również
najwięcej tekstów dotyczyło funkcjonowania Rady Miasta Międzyzdroje. Informowano
o sesjach Rady67, relacjonowano ich przebieg, m.in. opisano uchwalenie budżetu68,
informowano także o zebraniach i podawano informacje o przebiegu obrad komisji Rady69.
Pojawił się też tekst krytyczny wobec starosty powiatu kamieńskiego – Beaty Kiryluk, która
zdaniem tygodnika miała się dopuścić nieprawidłowości, kiedy była dyrektorem Domu
Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach70. We wspomnianym tygodniku można było również
przeczytać wywiad z Katarzyną Kuterebą-Gnitecką, zastępcą burmistrza Międzyzdrojów71.
Wywiad – podobnie jak w przypadku Świnoujścia – przedstawiał rozmówczynię
w pozytywnym świetle.
Natomiast najmniejsza liczba artykułów dotyczyła gminy Wolin. Te, które się ukazały,
były bardzo krytyczne pod adresem burmistrza Eugeniusza Jasiewicza oraz radnych z Rady
Miasta Wolin, którzy wspierali jego działania72. Analizując teksty poświęcone Wolinowi,
można było bardzo szybko się zorientować, że dziennikarz jest negatywnie nastawiony do
działań wspomnianego burmistrza. Oczywiście osobną kwestią jest fakt, że niezależnie od
tego, czy działania burmistrza były dobre, czy nie, to jednak sposób ich opisu przez
dziennikarza powinien być mniej emocjonalny.
Gryfice – Zachodniopomorska Telewizja Regionalna Telsat
Na stronie internetowej Zachodniopomorskiej Telewizji Regionalnej Telsat, znajdują
się zarchiwizowane nagrania programu informacyjnego „Nasz tydzień”, w którym przeka-
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KMN, Racja stanu, wola polityczna, czy brak pieniędzy?, „WN”, 18–24.04.2012; R, Zaproszenie dla
zachodniopomorskich parlamentarzystów, „WN”, 16–22.05.2012.
66 m, Zastępca prezydenta przed obliczem posłów, „WN”, 13–19.06.2012.
67 kawon, 30 punktów na czwartkowej sesji, „WN”, 28.03–3.04.2012; AW, Comiesięczne obrady już w czwartek,
„WN”, 25.04–5.05.2012; krak, Radni o emisji obligacji, „WN”, 30.05–5.06.2012; sko, Absolutorium dla
burmistrza, „WN”, 20–26.06.2012.
68 krak, Budżet przyjęty 13 głosami, „WN”, 4–10.01.2012; krak, Opłaty cmentarne niżej od wcześniejszej
propozycji, „WN”, 7–13.03.2012; krak, Po kontroli problem z radnym, „WN”, 9–15.05.2012; m, Radni
zdecydowali, „WN”, 13–19.06.2012; krak, 12:1 dla burmistrza Leszka Dorosza, „WN”, 27.06–3.07.2012.
69 krak, Radni na posiedzeniu komisji, 8–14.02.2012; krak, Komisja analizuje, „WN”, 23–29.05.2012.
70 mar, Kolejne kłopoty kamieńskiej starościny, „WN”, 7–13.03.2012.
71 A. Wiśniewska, Nowe wyzwanie, „WN”, 16–22.05.2012.
72 K. Solarz, Było wesoło, będzie tragicznie, „WN”, 11–17.01.2012; K. Solarz, Gwoli przypomnienia, „WN”,
22–28.02.2012; K. Solarz, Żwirownia jeszcze nie oddana, „WN”, 29.02–6.03.2012.
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zywane są informacje o najważniejszych wydarzeniach – w tym politycznych – z minionego
tygodnia z gmin Gryfice, Trzebiatów, Rewal oraz Płoty73.
W omawianym programie z 10 lutego 2012 roku pojawiła się wypowiedź starosty
powiatu gryfickiego Kazimierza Sacia. Starosta mówił o bardzo dobrej kondycji finansowej
powiatu, informował, że powiat przoduje w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii
Europejskiej (zajął 11 miejsce spośród wszystkich powiatów w kraju), mówił także
o inwestycjach w powiecie, m.in. podkreślił, że w Gryficach trwa budowa hali widowiskowo-sportowej74. Wydaje się, że dziennikarz nie zadawał trudnych pytań swojemu rozmówcy,
a reportaż umożliwiał staroście pochwalenie się swoimi osiągnięciami.
Inną inwestycją, która wzbudziła zainteresowanie dziennikarza z „Naszego tygodnia”,
była budowa basenu w Gryficach. W reportażu pojawiła się wypowiedź burmistrza miasta
Andrzeja Szczygła, w której informował o postępie prac nad inwestycją75. Odnośnie Gryfic,
wyemitowano także reportaż poświęcony porządkowaniu zieleni miejskiej po zimie.
Wypowiada się w nim burmistrz A. Szczygieł, informując o stanie prac76.
W programie zdawano także relacje z różnego rodzaju inicjatyw obywatelskich.
Mówiono m.in. o proteście mieszkańców powiatu gryfickiego z 14 lutego 2012 roku przeciwko
budowie elektrowni wiatrowych w okolicach Gryfic. W materiale pokazano stanowisko
zarówno protestujących – poprzez odczytanie petycji do burmistrza miasta z dziesięcioma
żądaniami – jak i opinię władz gminy w postaci wywiadu z przewodniczącym Rady Miasta
Krzysztofem Tokarczykiem, gdyż burmistrz A. Szczygieł nie udzielił komentarza77.
Informowano także o politykach odwiedzających powiat gryficki, jak wizyta europosła
S. Nitrasa w dniu 27 lutego 2012 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego
w Gryficach. W reportażu pokazano m.in., jak starosta gryficki K. Sać wręczył S. Nitrasowi
Złotego Gryfa Powiatu Gryfickiego78. Można było odnieść wrażenie, że z okazji wizyty
eurodeputowanego w wyemitowanym programie dość mocno wyeksponowano także postać
starosty.
Informowano o obradach Rady Powiatu Gryfickiego, znalazła się m.in. relacja
z siedemnastej sesji Rady z 1 marca 2012 roku79. Pojawiły się także reportaże poświęcone
uroczystym obchodom w dniu 4 marca 2012 roku z okazji rocznicy zdobycia Gryfic przez
Armię Czerwoną (pokazano fragment wystąpienia burmistrza Gryfic oraz wywiad z jego
zastępcą Przemysławem Kowalewskim)80, a także poświęcone 750-leciu uzyskania przez
Gryfice praw miejskich. W tym ostatnim burmistrz A. Szczygieł informował m.in.
o planowanych z tej okazji uroczystościach organizowanych przez miasto81.
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www.gryfice.com.pl.
T. Krupecki, Powiat Gryficki 11. w Polsce, „Nasz Tydzień”, Zachodniopomorska Telewizja Regionalna Telsat
(ZTRT), www.gryfice.com.pl (10.02.2012).
75 T. Krupecki, Budowa basenu, „Nasz Tydzień”, ZTRT, www.gryfice.com.pl (09.03.2012).
76 T. Krupecki, Wiosenne prace czas zacząć, „Nasz Tydzień”, ZTRT, www.gryfice.com.pl (02.03.2012).
77 Jerry Multimedia J. Nowak, Wiatrakom mówimy – NIE!, „Nasz Tydzień”, ZTRT, www.gryfice.com.pl
(17.02.2012).
78 T. Krupecki, Sławomir Nitras w LO im. Chrobrego, „Nasz Tydzień”, ZTRT, www.gryfice.com.pl (2.03.2012).
79 Jerry Multimedia, Sesja Rady Powiatu, „Nasz Tydzień”, ZTRT, www.gryfice.com.pl (2.03.2012).
80 Jerry Multimedia J. Nowak, Zdobycie Gryfic 1945, „Nasz Tydzień”, ZTRT, www.gryfice.com.pl (9.03.2012).
81 T. Krupecki, Burmistrz zaprasza, „Nasz Tydzień”, ZTRT, www.gryfice.com.pl (2.03.2012).
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Radio PLUS Gryfice
W odniesieniu do informacji politycznych na antenie Radia PLUS Gryfice, to po
przeanalizowaniu zawartości strony internetowej omawianego radia wydaje się, że wspomniane informacje bardziej koncentrowały się na życiu politycznym kraju niż gminy82.
Gazeta Gryficka
„Gazeta Gryficka” jest tygodnikiem powiatowym, obejmującym swoim zasięgiem
wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu gryfickiego: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty,
Rewal oraz Trzebiatów. Posiada także swoją stronę internetową. Tygodnik oprócz poruszania
na swoich łamach kwestii społecznych, gospodarczych, kulturalnych czy sportowych mocno
angażuje się w opis życia politycznego powiatu.
Najwięcej miejsca poświęcono gminie Gryfice. Artykuły – w tym publikowane listy
przesyłane do redakcji – dotyczące życia politycznego w Gryficach były poświęcone
burmistrzowi83 oraz jego zastępcom84 (m.in. wiceburmistrzowi P. Kowalewskiemu wytknięto
braki w wiedzy historycznej, dotyczącej zdobycia Gryfic przez Armię Czerwoną, kiedy
w lokalnej telewizji kablowej – Zachodniopomorskiej Telewizji Regionalnej Telsat –
w programie „Nasz tydzień” opowiadał o zdobyciu miasta, podając błędne dane
historyczne)85. Najwięcej tekstów dotyczyło Rady Miasta w Gryficach. Informowano
o terminach sesji rady oraz o posiedzeniach komisji rady86. Zamieszczano relacje z odbytych
sesji wraz z komentarzem dziennikarskim lub czytelników poprzez publikowanie listów
przesyłanych do redakcji87. Informowano o decyzjach i uchwałach rady88, o funkcjonowaniu
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www.gryfice.radioplus.pl.
Pensja burmistrza bez zmian, „Gazeta Gryficka”, („GG”), nr 1, 5.01.2012; M, Podziękowania dla ludzi, „GG”, nr
4, 27.01.2012; I. Szabunia-Semczuk, List otwarty do Burmistrza Gryfic Pana Andrzeja Szczygła, „GG”, nr 6,
9.02.2012; Burmistrz Gryfic powołał Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, „GG”, nr 25,
21.06.2012.
84 Wpis jak na zlecenie, „GG”, nr 20, 17.05.2012; K. Rynkiewicz, Dlaczego Redakcja Gazety Gryfickiej nie obejmie
patronatem tych obchodów, „GG”, nr 22, 31.05.2012.
85 Trzeba znać historię, by o niej mówić, „GG”, nr 11, 15.03.2012.
86 r, Są już terminy posiedzeń komisji, „GG”, nr 2, 12.01.2012; Błyskawiczna sesja – odwołanie, powołanie i do
domu, „GG”, nr 15, 12.04.2012; (r), Sprzedaż działek i skarga mieszkańców, „GG”, nr 20, 17.05.2012; (r), Radni
na stadionie, „GG”, nr 21, 24.05.2012; KAR, Absolutorium i dwie skargi, „GG”, nr 26, 28.06.2012.
87 M, Po co jest rada – żeby klepać burmistrza po zadku, żeby mu było przyjemnie?, „GG”, nr 1, 5.01.2012; M,
Przesunęli pieniądze, rozpatrzyli skargi, „GG”, nr 5, 2.02.2012; (r), Powtórka z wiatrakami w Smolęcinie
i Łopianowie, „GG”, nr 6, 9.02.2012; M, Dyskusji nie było, skarga niezasadna, „GG”, nr 10, 8.03.2012; M, Ileż
jeszcze lat woda ma zalewać te piwnice???, „GG”, nr 14, 5.04.2012; M, Padł wniosek o abolicję w „komunalce”,
„GG”, nr 14, 5.04.2012; M, Złamali statut Gminy Gryfice, „GG”, nr 16, 19.04.2012; „Takiego wniosku nie
przyjmuję”, „GG”, nr 16, 19.04.2012; M, Samorządowy „przewrót”, „GG”, nr 16, 19.04.2012; Kto zapłaci radcy
i skąd takie zamieszanie, „GG”, nr 17, 26.04.2012; M, W ramach oszczędności – przetargi?, „GG”, nr 19,
10.05.2012; M, Trzeba ciąć wydatki, bo Gmina straciła 260 tysięcy podatku, „GG”, nr 19, 10.05.2012;
M, Interpelacje radnego Wiesława Pietrzaka, „GG”, nr 20, 17.05.2012; MJ, Radni pytają o sprawy
mieszkańców i miasta, „GG”, nr 22, 31.05.2012; MJ, Nie przekazali skargi do komisji i zrobili pasztet
przewodniczącemu, „GG”, nr 22, 31.05.2012; M, Gryfice: 750-lecie nadania praw miejskich, „GG”, nr 23,
8.06.2012.
88 M, Dotacje podmiotowe w 2011 roku, nr 2, 12.01.2012; M, Budżet z deficytem, „GG”, nr 2, 12.01.2012;
M, Budżet Gminy Gryfice na 2012 r. uchwalony, „GG”, nr 2, 12.01.2012; M, Projekt dotacji wycofany, „GG”, nr
3, 19.01.2012; M, Sprzedają działki, „GG”, nr 8, 23.02.2012; M, Radni nie dopatrzyli się uchybień, „GG”, nr 13,
29.03.2012; Zmiany w planie finansowym ZGK, „GG”, Nr 15, 12.04.2012; (r), Radni wykreślili zapisy ze
swojego Programu Kadencyjnego, „GG”, nr 15, 12.04.2012; KAR, Jak daleko jeszcze posunie się ta rada?,
„GG”, nr 16, 19.04.2012; M, Zabić ten handel?, „GG”, nr 17, 26.04.2012.
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oraz zmianach personalnych w poszczególnych klubach radnych89, a także poinformowano o
zwiększeniu komisji stałych w radzie z trzech do pięciu90. Odnotowano również zmianę na
stanowisku skarbnika rady wraz z przedstawieniem jej okoliczności91. Pojawiło się także kilka
artykułów dotyczących obrad poszczególnych komisji rady92.
Dużo miejsca poświęcono omówieniu protestu mieszkańców Gryfic przeciwko budowie
elektrowni wiatrowych oraz podano informacje o działaniach Rady Miasta i burmistrza Gryfic
w tej sprawie93. Relacjonowano także posiedzenia Rady Gminy Brojce dotyczące wspomnianej kwestii94. W artykułach oraz opublikowanych listach przesłanych do redakcji gazety
widać, iż redakcja gazety popiera protestujących. Sprawa z punktu widzenia protestujących
mieszkańców została bardzo dokładnie opisana. Brak jest natomiast obszernej odpowiedzi ze
strony władz wspomnianych gmin na stawiane im zarzuty.
W odniesieniu do ugrupowań politycznych w tygodniku opisano VI Zjazd Powiatowy
SLD w Gryficach, na którym Sojusz m.in. wybrał nowe władze w powiecie95. Podano
informację, że odbyły się wybory nowych władz PSL w gminie Gryfice96. Zrelacjonowano
wizytę poseł na Sejm RP Magdaleny Kochan z PO RP w Gimnazjum nr 1 w Gryficach97.
Poinformowano także o utworzeniu struktur Ruchu Palikota w Gryficach, z zaznaczeniem, że
przewodniczący Ruchu Palikota w omawianym mieście Andrzej Strugliński, pracownik
Wydziału Promocji starostwa powiatowego, rozsyłał informacje o swojej formacji politycznej
w godzinach pracy, co zostało mocno skrytykowane przez autora tekstu98.
Najwięcej artykułów było poświęconych gryfickiej Radzie Miasta, w dużej mierze teksty
były krytyczne wobec radnych z klubu „Razem dla przyszłości” oraz członków PO RP. Oprócz
wspomnianego protestu w sprawie elektrowni wiatrowych szczególnie mocno skrytykowano
zwiększenie liczby komisji w radzie oraz powody obniżenia pensji burmistrza. Opisano także
konflikt pomiędzy burmistrzem Gryfic a radnymi z klubu „Razem dla przyszłości”, krytykując
działania radnych wobec burmistrza.
Kolejną gminą, której życie polityczne było prezentowane na łamach „Gazety Gryfickiej”
– ale już w mniejszym stopniu – była gmina Trzebiatów. Artykuły dotyczyły głównie
burmistrza Trzebiatowa, w których dominował opis konfliktu pomiędzy poprzednim
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M, Ciekawe, co na to wyborcy, „GG”, nr 1, 5.01.2012; M, Transfer w radzie, „GG”, nr 6, 9.02.2012; M, To
całkiem realna możliwość, „GG”, nr 6, 9.02.2012.
90 K. Rynkiewicz, Gryfickie rozpasanie postępuje – z trzech komisji chcą zrobić pięć, „GG”, nr 12, 22.03.2012;
Kasa, Misiu, kasa, czyli idziemy razem ku przyszłości, „GG”, nr 12, 22.03.2012; (r), Chcą przemeblować
komisje, „GG”, nr 12, 22.03.2012; M, Z trzech komisji zrobili pięć, „GG”, nr 14, 5.04.2012.
91 M, Skarbnik Gminy Gryfice odeszła na emeryturę, „GG”, nr 3, 19.01.2012; Hipokryzja radnego Kozaka, „GG”,
nr 6, 9.02.2012; Mandat wygaszony, „GG”, nr 7, 16.02.2012.
92 M, Sporo do zrobienia w Gimnazjum nr 1, „GG”, nr 7, 16.02.2012; MJ, Znowu zapowiada się „dym”
z absolutorium, „GG”, nr 25, 21.06.2012; KAR, RIO negatywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej, „GG”,
nr 26, 28.06.2012; Wstyd mi za tych radnych, „GG”, nr 26, 28.06.2012.
93 KAR, Protestowali przeciwko bezprawiu i wiatrakom, „GG”, nr 7, 16.02.2012; I. Szabunia-Semczuk, Nie pytali,
zdecydowali za nas, „GG”, nr 7, 16.02.2012; I. Szabunia-Semczuk, Kilka słów o działaniach pozorowanych,
„GG”, nr 8, 23.02.2012; I. Szabunia-Semczuk, Liczą się fakty i argumenty, „GG”, nr 9, 1.03.2012; J. Kowalski,
„Super” audycja Radia Plus z 6 marca 2012 r., „GG”, nr 10, 8.03.2012.
94 M, Turystyka z wiatrakami w tle, „GG”, nr 10, 8.03.2012; M, Radny Herman podarł pismo mieszkańców,
„GG”, nr 10, 8.03.2012; M, Totalna prywata, „GG”, nr 10, 8.03.2012; ZS, Miłosierdzie gminy, „GG”, nr 10,
8.03.2012.
95 (o), Wybrali władze powiatowe SLD w Gryficach, „GG”, nr 13, 29.03.2012.
96 M, Wybory w PSL, „GG”, nr 14, 5.04.2012.
97 JAW, Poseł Magdalena Kochan w Gimnazjum nr 1, „GG”, nr 17, 26.04.2012.
98 Urzędnik chce rozliczać! A kto go rozliczy?, „GG”, nr 8, 23.02.2012.
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burmistrzem tej miejscowości Sławomirem Ruszkowskim (wraz ze wspierającymi go radnymi
z jego komitetu „Idziemy Razem”) i starostą powiatu Gryfickiego K. Saciem a obecnym
burmistrzem Trzebiatowa – Zdzisławem Matusewiczem99. Pozostałe teksty zawierały
informacje dotyczące terminów sesji Rady Gminy Trzebiatów oraz relacje z ich przebiegu100,
a także dotyczyły stanu finansów omawianej gminy101.
Analizując sprawy polityczne, jakimi zajmowała się „Gazeta Gryficka”, można
stwierdzić, że dużo miejsca poświęcono konfliktowi, który powstał po wyborach samorządowych w 2010 roku, kiedy to burmistrzem Trzebiatowa został wspomniany
Z. Matusewicz (jak określił go redaktor naczelny „Gazety Gryfickiej”, osoba nie powiązana
żadnymi lokalnymi układami), który tym samym zdestabilizował funkcjonujący już schemat
w lokalnej polityce, a to postawiło go w konflikcie ze starostą K. Saciem z komitetu „Idziemy
Razem”, który działa w koalicji z PO RP, oraz byłym burmistrzem S. Ruszkowskim z tego
samego komitetu102.
Wydaje się, że w wyżej wspomnianym konflikcie „Gazeta Gryficka” nie tyle
opowiedziała się po stronie burmistrza Trzebiatowa, ile starała się opisać całą sytuację
w sposób obiektywny, choć nie pozbawiony emocji. Jednocześnie zamieściła na swoich
łamach list, w którym czytelnik krytykuje inne media lokalne, które nadmiernie promują
starostę powiatu m.in. w lokalnej darmowej gazecie przeznaczonej dla osób młodych
„LOgin”103.
Natomiast teksty poświęcone sprawom politycznym w gminie Rewal zawierały głównie
informację, iż zastępca przewodniczącego Rady Gminy Rewal Karol Ciszek – który startował
z komitetu „Idziemy Razem” – złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w wyniku
czego stracił mandat radnego104. Pojawił się także felieton kpt. ż.w. Waldemara
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KAR, Radni Ruszkowskiego osaczają burmistrza Matusewicza, „GG”, nr 1, 5.01.2012; UM, Jak pozyskiwać
pieniądze?, „GG”, nr 1, 5.01.2012; Co słychać w Trzebiatowie, „GG”, nr 2, 12.01.2012; K. Rynkiewicz, Znikający
burmistrz Szczygieł. Czas na Matusewicza?, „GG”, nr 3, 19.01.2012; W. Jaworowski, Wsioki, ćwoki, czyli
wycinka Matusewicza, „GG”, nr 4, 27.01.2012; K. Rynkiewicz, Kochan i Sać z jednej partii, „GG”, nr 7,
16.02.2012; KAR, Burmistrz Trzebiatowa przyznał stypendia sportowe, „GG”, nr 8, 23.02.2012; (r), Tylko
dwa wiatraczki w Chełmie Gryfickim, „GG”, nr 15, 12.04.2012; Burmistrz do radnych, „GG”, nr 23, 8.06.2012;
KAR, Radny wyjaśnia, „GG”, nr 25, 21.06.2012.
100 (r), Sesja w Trzebiatowie, „GG”, nr 6, 9.02.2012; KAR, Sesja Rady Miejskiej w Trzebiatowie, „GG”, nr 8,
23.02.2012.
101 KAR, W końcu poznaliśmy zadłużenie Trzebiatowa, „GG”, nr 15, 12.04.2012.
102 Jak napisano w „GG”: Gdy ugrupowanie starosty Kazimierza Sacia Idziemy Razem przegrało wybory na
burmistrza Trzebiatowa, wiadomo było, że między urzędem miejskim w Trzebiatowie a starostwem zapanuje
zimna wojna. Niektórzy twierdzili optymistycznie, że nie jest tak źle, bo burmistrzowi Gryfic, również
skonfliktowanemu ze starostą, doszedł trzebiatowski sojusznik i będzie mu raźniej, bo razem z Brojcami te
trzy gminy będą stanowić poważną opozycję na arenie powiatowej polityki, spacyfikowanej przez Idziemy
Razem i PO. (...) Teraz czas na burmistrza Trzebiatowa Zdzisława Matusewicza. Ten stawia się ostro, bo ma
za sobą kilka spektakularnych akcji, jak te z mieszkańcami Bieczyna, i to inna osobowość, nie zużyta
w polityce i nie powiązana z żadnym lokalnym układem. Też ma przeciwko sobie większość w radzie
i w dodatku przegrany burmistrz Sławomir Ruszkowski złapał już przyczółek, zostając przewodniczącym
rady, do dalszych kontrakcji, ale Matusewicz nie ma wiele do stracenia, więc może spokojnie znosić różne
porażki i z czasem uodpornić się. Cytat za: K. Rynkiewicz, Znikający burmistrz..., s. 2.
103 Obecnie kreowanie dobrego wizerunku naszego starosty spoczywa na barkach 3 redaktorów bezpłatnych
gazet, biuletynie „Strefa Regi”, gablocie przed Urzędem Miejskim, Radiu Plus i telewizji Telsat. Do
zagospodarowania pozostała jeszcze najmłodsza część naszego społeczeństwa (...). Cytat za: ZS, Świat
młodych, „GG”, nr 3, 19.01.2012, s. 2.
104 Wiceprzewodniczący rady złożył fałszywe oświadczenie lustracyjne, „GG”, nr 7, 16.02.2012; W. Jaworowski,
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rewal kłamcą lustracyjnym, „GG”, nr 9, 1.03.2012; W. Jaworowski,
Pożegnalna wieczerza odchodzącego kłamcy lustracyjnego, z Gminy Rewal, „GG”, nr 15, 12.04.2012; KAR,
Radny Karol Ciszek jednak skłamał w oświadczeniu lustracyjnym, „GG”, nr 15, 12.04.2012.
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Jaworowskiego, który krytykował zbyt duże zadłużenie zarówno gminy Rewal, jak i państwa
polskiego105.
Poza artykułami odnoszącymi się do wspomnianych gmin pojawiały się też teksty
dotyczące funkcjonowania Zarządu Powiatu Gryfickiego106 oraz sesji Rady Powiatu
Gryfickiego107 (w tym opisano zmiany osobowe w radzie, gdyż w wyniku błędnego
przeliczenia głosów mandat radnego powiatu stracił Franciszek Gródecki, a zastąpił go
Bogdan Łakomy108). Pojawiły się także artykuły – i opublikowane listy przesyłane do redakcji
– krytyczne wobec starosty powiatowego K. Sacia109. Skrytykowano też bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny „Strefa Regi” za promowanie – zdaniem „Gazety Gryfickiej” –
starosty K. Sacia110.
Z pozostałych informacji można wymienić, że napisano o posiedzeniach Rady
Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej111 oraz o spotkaniu opłatkowym sołtysów112.
Należy także wspomnieć, że pojawiły się dwa teksty redaktora naczelnego, Kazimierza
Rynkiewicza, dotyczące polityki krajowej. Pierwszy krytykował działania rządu Donalda
Tuska, m.in. zarzucając mu, że mimo iż Polska jest tzw. zieloną wyspą, to nic dla
mieszkańców kraju z tego nie wynika113, natomiast drugi krytykował rząd za podwyższenie
wieku emerytalnego oraz za to, że nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w tej
sprawie114. Pojawił się również felieton prof. Jerzego Przystawy dotyczący zalet wprowadzenia
jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP115.
Analizując artykuły dotyczące życia politycznego zarówno w Gryficach, jak i całym
powiecie, wydaje się, że można zauważyć negatywne nastawienie „Gazety Gryfickiej” do
polityków z komitetu „Idziemy Razem” oraz do współpracującej z nim PO RP. Abstrahując od
słuszności stawianych zarzutów przez omawiany tygodnik wobec wspomnianego komitetu,
należałoby w publikowanych tekstach – jeżeli chce się uchodzić za tygodnik obiektywny –
wyraźnie rozdzielić opis wydarzenia od komentarza dziennikarskiego, który niejednokrotnie
był bardzo emocjonalny.
Gryfickie Echa
Tygodnik „Gryfickie Echa”, jest tygodnikiem prywatnym, ukazującym się od 26 marca
1994 roku. W przeciwieństwie do „Gazety Gryfickiej” w „Gryfickich Echach” jest znacznie
mniej artykułów poświęconych wydarzeniom politycznym.
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W artykułach dotyczących Starostwa Powiatowego w Gryficach chwalono, że wspomniany urząd jest dobrze zarządzany, wiarygodny, przyjazny dla interesantów oraz działający
w sposób – jak napisano – przejrzysty116. Pojawiła się także informacja, że powiat gryficki
zajął 11 pozycję – na 314 miejsc – pod względem wartości realizowanych projektów europejskich117. W dalszej kolejności teksty poświęcone były Radzie Powiatu Gryfickiego.
Wspomniano m.in. o utracie mandatu przez Franciszka Gródeckiego, który stracił go na rzecz
Bogdana Łakomego118, oraz poinformowano, że 30 maja 2012 roku Zarząd Powiatu
Gryfickiego uzyskał absolutorium119.
Natomiast w odniesieniu do artykułów opisujących wydarzenia polityczne w poszczególnych gminach najwięcej tekstów było poświęconych gminie Gryfice. Informowano
o terminach sesji Rady Miejskiej w Gryficach120 oraz syntetycznie zrelacjonowano przebieg
uroczystej sesji Rady z okazji 750-lecia Gryfic121.
W artykułach kilka razy przytoczono wypowiedź zastępcy burmistrza Gryfic, nie
znaleziono natomiast wypowiedzi samego burmistrza. Chodzi o informację, iż 9 stycznia 2012
roku w Płotach otwarto sztuczne lodowisko „Biały Orlik”. Zaznaczono, że na otwarciu byli
m.in. poseł Konstanty Oświęcimski z PO RP oraz starosta gryficki K. Sać. Wspomniano także,
że podobne lodowisko ma powstać w Gryficach, jak zaznaczył wiceburmistrz Gryfic
P. Kowalewski122. Wypowiedź wspomnianego zastępcy burmistrza pojawiła się także
w artykule informującym o tym, iż Gryfice starają się o pieniądze na basen123.
Natomiast w odniesieniu do partii politycznych podano informację, że 18 lutego 2012
roku w Gryficach został założony Klub Ruchu Palikota w Powiecie Gryfickim, którego
przewodniczącym został wybrany jednogłośnie A. Strugliński124. Wydaje się, że artykuł ten był
typowo informacyjnym, bez ujawniania preferencji politycznych autora, w przeciwieństwie do
tekstu opublikowanego – o którym wspomniano wcześniej – w „Gazecie Gryfickiej”.
Pojawiła się także informacja o gminie Trzebiatów, dotycząca Rady Miejskiej.
Poinformowano m.in. o tym, że S. Ruszkowski z komitetu „Idziemy Razem” został
przewodniczącym wspomnianej rady125. Z kolei opisując otwarcie drogi Rogowo–Dźwirzyno,
inwestycji, która zrealizowana została przez cztery samorządy: gmin Trzebiatów i Kołobrzeg,
a także starostwa powiatu kołobrzeskiego oraz gryfickiego, przy wymienianiu reprezentantów
poszczególnych gmin, którzy uczestniczyli w otwarciu drogi, pominięto burmistrza
Trzebiatowa Z. Matusewicza, na co zwróciła uwagę m.in. „Gazeta Gryficka”126.
Podsumowując, w „Gryfickich Echach” w porównaniu do „Gazety Gryfickiej” w znacznie
mniejszym stopniu są opisywane wydarzenia polityczne. Można też stwierdzić, że artykuły
w „Gryfickich Echach” w zdecydowanie mniejszym stopniu zawierają ocenę własną autora
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oraz nie są tak emocjonalne. Jednak wydaje się, że we wspomnianym tygodniku podczas
opisu różnego rodzaju wydarzeń politycznych rzadko wymienia się burmistrzów Gryfic oraz
Trzebiatowa, w przeciwieństwie do starosty powiatu gryfickiego.
Podsumowanie
Jak wynika z przeprowadzonej analizy wymienionych we wstępie mediów lokalnych,
wydaje się, że w zdecydowanej większości artykułów starano się zachować obiektywny
przekaz informacji. Natomiast największe zaangażowanie emocjonalne można było zauważyć
w przypadku niektórych tekstów opublikowanych na łamach „Gazety Gryfickiej”. Natomiast
w odniesieniu do ilości artykułów poświęconych konkretnym partiom politycznym, wyraźnie
częściej pojawiali się przedstawiciele ugrupowań lub komitetów sprawujących władzę w danej
gminie, niż z opozycji, co jest w pełni zrozumiałe.
Należy podkreślić, że zachowanie obiektywnego przekazu informacji przez media
lokalne jest bardzo istotne, gdyż to właśnie one w przeciwieństwie do mediów regionalnych
czy o zasięgu krajowym mają najlepszą możliwość dotarcia i przybliżenia mieszkańcom danej
gminy informacji dotyczących ich społeczności lokalnych. Należy przy tym zauważyć, że na
podstawie informacji zaprezentowanych przez lokalne media mieszkańcy poszczególnych
gmin mogą sobie wyrobić zdanie na temat m.in. działaczy samorządowych, co może mieć
istotne znaczenie dla preferencji wyborczych tych osób.
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Paralelizm polityczny mediów lokalnych w Świnoujściu i Gryficach
w pierwszej połowie 2012 roku
W artykule przebadano media lokalne działające na terenie miast Świnoujścia oraz Gryfic pod
względem zawartości informacji dotyczących życia politycznego wspomnianych miejscowości. Przeanalizowano m.in., na jakich wydarzeniach politycznych skoncentrowali swoją uwagę dziennikarze, a także
czy starano się zachować obiektywny przekaz informacji. Jak wynika z przeprowadzonej analizy,
w zdecydowanej większości artykułów starano się zachować obiektywny przekaz informacji. Natomiast
największe zaangażowanie emocjonalne można było zauważyć w przypadku niektórych tekstów
opublikowanych na łamach „Gazety Gryfickiej”. Z kolei w odniesieniu do ilości artykułów
poświęconych konkretnym partiom politycznym, najczęściej pojawiali się przedstawiciele ugrupowań
lub komitetów sprawujących władzę w danej gminie, rzadziej zaś przedstawiciele opozycji, co jest
w pełni zrozumiałe.

Political parallelism of the local media in Świnoujście and Gryfice
in the first half of 2012
The article examined the local media operating in the city of Świnoujście and Gryfice, in terms of
information content concerning political life of these cities. Analyzes include on which political events
the journalists have focused their attention and whether efforts were made to keep the objective flow of
information. As is clear from the analysis in the vast majority of articles there were attempts to keep an
objective flow of information. However, the biggest emotional involvement could be observed on some
of the texts published in ‘Gryficka Newspaper’. In terms of quantity articles devoted to a particular
political party, the most frequently appeared were the representatives of parties or committees, those
in power within a municipality rather than those from the opposition which is fully understandable.
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