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Z

awsze gdy siĊgam po nową ksiąĪkĊ, staram
siĊ najpierw moĪliwie uwaĪnie przeczytaü
przynajmniej wstĊp i zakoĔczenie, a takĪe dokáadniej przeanalizowaü spis treĞci, zwracając
uwagĊ zwáaszcza na strukturĊ publikacji oraz
zawartoĞü rozdziaáów, ich objĊtoĞü, kolejnoĞü
omawiania poszczególnych zagadnieĔ szczegóáowych itd. Zakáadam bowiem, niestety – czasem naiwnie – Īe dziĊki temu zdobĊdĊ ogólne
rozeznanie w odniesieniu do merytorycznej zawartoĞci ksiąĪki, a w konsekwencji – jej wartoĞci poznawczej (naukowej) i praktycznej.
ChcĊ teĪ dowiedzieü siĊ – choüby na podstawie informacji publikowanej przewaĪnie na
ostatniej stronie okáadki – czegokolwiek o autorze i jego dorobku naukowym. Od razu wiĊc dodam, Īe w przypadku omawianej ksiąĪki jest to
osoba nieprzeciĊtna, posiadająca zarówno duĪe
doĞwiadczenie dziennikarskie, jak i naukowo-badawcze. Marek GĊdek jest bowiem absolwentem Wydziaáu FilozoÞczno-Historycznego
UJ, WyĪszej Szkoáy Zarządzania i Marketingu
(studia podyplomowe) oraz Wydziaáu Politologii UMCS (doktorat w 2009 r.); ukoĔczyá teĪ
kilkanaĞcie specjalistycznych szkoleĔ, seminariów i staĪy zagranicznych z zakresu dziennikarstwa i public relations. Obecnie jest pracownikiem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji
Spoáecznej Wydziaáu Nauk Spoáecznych KUL,
który – jak podano w nocie biograÞcznej – swoje „doĞwiadczenie medialne zdobywaá w wielu
Þrmach jako redaktor naczelny, sekretarz redakcji, wydawca i dziennikarz, m.in. w gazetach i pismach: »DzieĔ«, »Gazeta Wyborcza«,
»Rzeczpospolita«, »Dziennik Wschodni«, »Kurier Lubelski«, »Dziennik Lubelski«, »Biuletyn
Informacyjny Lubelskiego Sejmiku Samorządowego«, »Stop«, »Nasz BeDek«, »Lubzel«,

»Boss«, »Bankier«, »Lider«, »Nauka–Technika–Innowacje« itp.”, natomiast „doĞwiadczenie
z zakresu marketingu, reklamy i public relations
zdobywaá jako dyrektor, ekspert, rzecznik prasowy, doradca zarządu do spraw public relations
i marketingu m.in. w Banku Depozytowo-Kredytowym SA, Banku Pekao SA, IMC Consulting, Zakáadach Energetycznych Lubzel SA,
Polmos SA, Galerii Handlowej Olimp”. W swoim dorobku GĊdek ma teĪ wiele publikacji,
w tym ksiąĪki z zakresu historii, public relations,
marketingu i medioznawstwa; jest równieĪ wydawcą map Ğciennych i atlasów historycznych.
Mogáem wiĊc spodziewaü siĊ, Īe tak wszechstronnie doĞwiadczony autor przygotowaá dzieáo wartoĞciowe, wnoszące nową porcjĊ wiedzy
o polskim rynku medialnym i jego transformacji. Ale przyznam od razu, Īe moje oczekiwania
skutecznie studziáa jednak informacja zawarta
w podtytule, Īe jest to „zarys ewolucji ostatnich czterdziestu lat”, bo – jak sądzĊ – nie da siĊ
tego wyczerpująco i rzeczowo opisaü w ksiąĪce
stosunkowo skromnej pod wzglĊdem formatu
i objĊtoĞci (zaledwie 208 stron). Zastanawiające jest zwáaszcza to, jakie są jej faktyczne ramy
czasowe (skoro ksiąĪka zostaáa wydana w 2015)
i czym uzasadniü początkową cezurĊ przypadającą w takim razie na poáowĊ lat 70. ubiegáego
wieku.
Lektura wstĊpu o nietypowej zawartoĞci
zdecydowanie pogáĊbiáa te wątpliwoĞci. Zwykle jest to przecieĪ w caáoĞci odautorska czĊĞü
publikacji, w której autor – mówiąc najogólniej
– przedstawia ksiąĪkĊ czytelnikowi, wskazując
m.in. na jej zakres merytoryczny i czasowy, sposób ujĊcia tematu, wykorzystywaną i zalecaną literaturĊ przedmiotu, okreĞlając przyjĊte hipotezy
i stawiane problemy badawcze itd. Tymczasem
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w omawianej ksiąĪce wstĊp jest wáaĞciwie w caáoĞci luĨną kompilacją rozmaitych zagadnieĔ
związanych bądĨ z ogólnym pojĊciem rynku
jako kategorią ekonomiczną, opisanych w licznych publikacjach na ten temat przez autorów
polskich (Anna JabáoĔska, Roman Niestrój, Tadeusz Kowalski) i zagranicznych (Paul Anthony
Samuelson, William Dawbney Nordhaus, Denis
McQuail), bądĨ z pojĊciem rynku medialnego
i jego specyÞką. W tym ostatnim przypadku
GĊdek poprzestaje jednak na kilku oczywistych
stwierdzeniach w rodzaju: „szczególnym rodzajem rynku jest rynek mediów. Nie jest on jednolity, lecz skáada siĊ z kilku obszarów, wzajemnie
siĊ przenikających”, albo Īe „rynki medialne
moĪna podzieliü takĪe pod wzglĊdem typów mediów. Mamy wówczas kilka mniejszych rynków:
prasowy, telewizyjny, radiowy, czasopiĞmienniczy, internetowy, reklamowy itd. Zwykle rynki
te ‘zazĊbiają siĊ’ wzajemnie. Rzadko zdarza siĊ
dzisiaj, aby medium funkcjonowaáo wyáącznie
na jednym rynku, np. prasowym, radiowym lub
telewizyjnym”. Nie jest teĪ Īadnym odkryciem
stwierdzenie, Īe „przy pojawieniu siĊ kolejnego
typu mediów media juĪ istniejące musiaáy siĊ dostosowywaü do nowych warunków, wiĊc w jakiĞ
sposób za kaĪdym razem siĊ zmieniaáy”.
W koĔcowym fragmencie wstĊpu GĊdek zupeánie straciá, niestety, panowanie nad materią,
a nawet zacząá podawaü nieprawdziwe dane.
Stwierdza m.in. – podajĊ dla przykáadu – Īe
„jeszcze w 1989 roku byáy w Polsce 2 kanaáy telewizji, 4 stacje radiowe i okoáo 3 tysiące tytuáów
prasowych. Wszystko to mówiáo jednym gáosem
z powodu istnienia cenzury i monopolu paĔstwa.
Gdy zlikwidowano cenzurĊ, doszáo do eksplozji
na rynku informacji. Liczba tytuáów prasowych
prawie siĊ podwoiáa. Pojawiáy siĊ media elektroniczne. Wobec trwającego przez dziesiĊciolecia
monopolu partii komunistycznej naturalną tendencją byáo dąĪenie do budowy mediów pluralistycznych, czyli róĪnorodnych”. Autor zdaje siĊ
wiĊc zapominaü m.in. o rozgáoĞniach regionalnych Polskiego Radia i o licznych tytuáach prasy
podziemnej, które przecieĪ nie byáy objĊte insty-
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tucjonalną cenzurą prewencyjną. Medioznawcy
nie wypada teĪ operowaü tanimi, baáamutnymi
hasáami w rodzaju „wszystko to mówiáo jednym
gáosem”, bo przecieĪ redakcje wielu pism nie
byáy narzĊdziem propagandy partyjnej i nie braáy aktywnego udziaáu w polityczno-propagandowo-ideologicznej dziaáalnoĞci partii rządzącej
(np. prasa koĞcielna czy pisma specjalistyczne/
branĪowe).
Nawet tylko powierzchowna analiza struktury ksiąĪki skáania do wniosku, Īe jest ona w pewnym sensie zwichniĊta, poniewaĪ opisy czterech
omawianych rynków medialnych mają znacząco róĪną objĊtoĞü. Najobszerniejsza jest charakterystyka rynku prasy codziennej (rozdz. I,
s. 15–90), nieco mniej stron zajmuje charakterystyka rynku telewizyjnego (rozdz. II,
s. 91–151), znacznie skromniejsza jest charakterystyka rynku radiowego (rozdz. III, s. 153–184),
a najmniejsza – charakterystyka rynku czasopism (rozdz. IV, s. 185–201). Trudno racjonalnie wyjaĞniü, czym są spowodowane te raĪące
dysproporcje, zwáaszcza gdy chodzi o dzienniki
i czasopisma. Wiadomo przecieĪ, Īe o ile grupa
typologiczna dzienników zawsze byáa i jest nadal niewielka (w roku 2014 w Polsce ukazywaáo
siĊ 45 dzienników), o tyle grupa typologiczna
czasopism byáa i nadal pozostaje nie tylko wielokrotnie liczniejsza (6751 tytuáów), ale takĪe
znacznie bardziej zróĪnicowana – chociaĪby ze
wzglĊdu na kryterium czĊstotliwoĞci ukazywania, zasiĊgu terytorialnego, formuáy wydawniczej, krĊgu odbiorców itd. Wprawdzie jest oczywiste, Īe autorowi wolno preferowaü, a nawet
skoncentrowaü siĊ na charakterystyce dzienników, ale powinien to wczeĞniej zapowiedzieü,
choüby we wstĊpie, a takĪe – jak przystaáo na
publikacjĊ naukową – racjonalnie uzasadniü.
Szkoda, Īe tego nie uczyniá.
Tytuáy i treĞü poszczególnych podrozdziaáów skáadających siĊ na zawartoĞü wszystkich
czterech rozdziaáów uprawniają do wniosku,
Īe mają one klockowy charakter, przy czym
Īaden z tych klocków nie jest przedstawiony
wyczerpująco, a traktowane áącznie nie tworzą
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logicznej, wewnĊtrznie spójnej caáoĞci. Bodaj
najwyraĨniej widaü to w rozdziale o prasie codziennej, w którym wprawdzie omówiono zarówno tematy dawno zamkniĊte (historyczne),
jak i nadal aktualne, ale w sumie – wbrew tytuáowi ksiąĪki – nie ilustrują one ewolucji grupy
typologicznej dzienników. Dla przykáadu: bardzo powierzchowny, ogólnikowy i wáaĞciwie
bezwartoĞciowy podrozdziaá „Gazety polskie
na wzór sowiecki” (w którym autor wáaĞciwie
ogranicza siĊ do stwierdzenia, Īe „system prasowy wzorowano na systemie sowieckim i bardzo wyraĨnie widaü to byáo w latach osiemdziesiątych, mimo rozluĨnienia zaleĪnoĞci PRL
od Związku Sowieckiego po 1956 roku. Wychodziáo wiele gazet centralnych i kaĪda z nich
miaáa swoje cele”) sąsiaduje z podrozdziaáem
„Polskie wyjątki od wzoru”, w którym – teĪ powierzchownie i skrótowo – omówione są gáówne
podmioty sceny medialnej w okresie PRL, m.in.
powstanie RSW „Prasa” w 1948 r. [faktycznie
RSW „Prasa” powstaáa w kwietniu 1947 r. –
WS], utworzenie PaĔstwowego PrzedsiĊbiorstwa KolportaĪu „Ruch” w 1950 r., powstanie
RSW „Prasa-KsiąĪka-Ruch” w 1973 r., dziaáalnoĞü wydawnictw ZSL i SD oraz powstanie
dziennika „Rzeczpospolita” w 1982 r., a zaraz
potem jest podrozdziaá o „Strukturze gazet regionalnych w RSW” (sic!). Nawiasem mówiąc,
nie wiem, czym táumaczyü ewidentne pomyáki,
które wystĊpują przy tej okazji, bo – podajĊ dla
przykáadu – autor pisze najpierw, Īe „od 1981
roku wychodziáa jeszcze »Rzeczpospolita«,
wydawana przez PaĔstwowe PrzedsiĊbiorstwo
Wydawnicze »Rzeczpospolita«, niezaleĪne od
koncernu RSW”, by w nastĊpnym zdaniu stwierdziü, Īe „pierwsze numery ukazaáy siĊ w 1982 r.”
(faktycznie, pierwszy numer tego dziennika
ukazaá siĊ 14 stycznia 1982 r.). Albo inny, jeszcze bardziej egzotyczny przykáad: o powstaniu i rozwoju „Gazety Wyborczej” autor pisze
w dwóch osobnych podrozdziaáach, przy czym
w pierwszym omawia okolicznoĞci powstania
tego dziennika i początkowe lata jego istnienia
(do 1990 r.), aczkolwiek nie przeszkadza mu to,
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by umieĞciü w tym podrozdziale niezbyt czytelny wykres liniowy pokazujący „nakáad i sprzedaĪ »Gazety Wyborczej« w latach 1989–2011”.
Z kolei w drugim podrozdziale wylicza czynniki, które zadecydowaáy o powodzeniu rynkowym tego dziennika, uzupeániając to krótką charakterystyką losów spóáki Agora i struktury tego
koncernu multimedialnego. CaáoĞü koĔczy siĊ
na roku 2006, gdy Agora zaprzestaáa wydawania
dziennika „Nowy DzieĔ”.
Po przypisach widaü, Īe przy pisaniu pierwszego rozdziaáu autor chĊtnie korzysta z licznych publikacji dotyczących bądĨ losów konkretnych dzienników, bądĨ ich poszczególnych
typów (np. dzienniki ogólnopolskie, regionalne
i lokalne; dzienniki uniwersalne i specjalistyczne), bo trzeba przyznaü, Īe literatura przedmiotu
jest niezwykle obÞta. Rzecz w tym jednak, Īe
robi to mechanicznie, kurczowo trzymając siĊ,
a ĞciĞlej – niemal streszczając teksty innych autorów. DoĞü powiedzieü dla przykáadu, Īe bodaj
najczĊĞciej wykorzystywana ksiąĪka Tomasza
Mielczarka Monopol, pluralizm, koncentracja.
ĝrodki komunikowania masowego w Polsce
w latach 1989–2006 (Warszawa 2007) jest wymieniana w przypisach aĪ 14 razy, podobnie jak
teksty Walerego Pisarka, Ryszarda Kowalczyka,
ElĪbiety Ciborskiej, Zbigniewa Bajki i kilku innych autorów. Co gorsza, robi to wáaĞciwie bezkrytycznie, o czym Ğwiadczy nastĊpujący przykáad: przywoáując dane statystyczne (zawarte
w ksiąĪce Tadeusza Kowalskiego pt. Media
i pieniądze. Ekonomiczne aspekty dziaáalnoĞci
Ğrodków komunikowania masowego, Warszawa 1998) na temat liczby i nakáadu dzienników
w Polsce podaje m.in., Īe w 1990 r. byáo ich 130,
a w 1995 – 108; nie wiem, z jakiego Ĩródáa korzystaá Kowalski, ale wystarczy zajrzeü do rocznika Biblioteki Narodowej „Ruch Wydawniczy
w Liczbach”, by przekonaü siĊ, Īe w tych latach
dzienników byáo znacznie mniej (odpowiednio:
83 i 84). I jeszcze jedno… Skoro ksiąĪka Kowalskiego zostaáa wydana w 1998 r., to jak to
moĪliwe, Īe GĊdek czerpie z niej dane dotyczące
nastĊpnych lat (2000, 2005 i 2010)?
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Niestety, w podobny sposób są równieĪ napisane trzy nastĊpne rozdziaáy. Dla przykáadu:
rozdziaá drugi o sytuacji na rynku telewizyjnym jest kompilacją treĞci ksiąĪek i artykuáów
kilkunastu autorów, spoĞród których – oprócz
wspomnianej wczeĞniej publikacji Mielczarka – najczĊĞciej są przywoáywane prace Katarzyny Pokornej-Ignatowicz, Juliusza Brauna,
Karola Jakubowicza, Tadeusza Kowalskiego
i innych. DuĪe wątpliwoĞci budzi teĪ dobór
szczegóáowych zagadnieĔ, a takĪe sposób ich
omawiania w 27 krótkich (niekiedy – bardzo
krótkich) podrozdziaáach. Dla przykáadu: jaki
związek z ewolucją rynku telewizyjnego mają
rozwaĪania – w tym momencie wykorzystujĊ
tytuáy kolejnych podrozdziaáów – o początkach
telewizji i drogach jej rozwoju, o telewizji jako
rynku geograÞcznym (sic!), o upolitycznieniu
Telewizji Polskiej, o telewizji satelitarnej, kablowej i internetowej itd.? RównieĪ w tym rozdziale GĊdek ulegá dziwacznej i niezrozumiaáej
(przynajmniej dla mnie) manierze przedstawiania jakiegoĞ problemu lub podmiotu rynku
medialnego na raty, czyli w paru osobnych podrozdziaáach. W taki sposób zostaáa omówiona
na przykáad ustawa o radiofonii i telewizji z 29
grudnia 1992 roku. Autor najpierw streszcza
(sic!) pierwszy tekst ustawy (s. 108–110), zaznaczając jednak w koĔcu tego streszczenia,
Īe w nastĊpnych latach wprowadzano rozmaite
zmiany w konkretnych zapisach, np. po nowelizacji w 2005 r. ujednolicono czas trwania koncesji radiowych i telewizyjnych (10 lat), który
wczeĞniej byá zróĪnicowany (radio – 7 lat, telewizja – 10 lat). NastĊpnie, w osobnym podrozdziale (Zmiany i nowelizacje ustawy, s. 110–112)
omawia niektóre nowelizacje z 1995 r. i 2000 r.
oraz projekt zmian przygotowywanych przez
rząd w 2002 roku. W czterech kolejnych podrozdziaáach podejmuje zupeánie inne kwestie,
pisząc o Telewizji Polskiej w nowej strukturze
(s. 113–114), o Upolitycznieniu Telewizji Polskiej (s. 114–116), o Aferze Rywina, czyli wojnie o koncentracjĊ (s. 116–118) oraz o Komisji
Ğledczej w sprawie afery Rywina (s. 118–120).
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Dopiero potem, w podrozdziale pt. Nowelizacje po aferze Rywina (s. 120–121) powraca do
kwestii nowelizacji ustawy, omawiając zmiany
wprowadzone w latach 2003, 2004 i 2005 (m.in.
zmniejszenie do 5 osób konstytucyjnego skáadu
KRRiT). Zastanawiający jest sposób odnotowania zmian wprowadzanych w nastĊpnych latach,
poniewaĪ GĊdek poprzestaje na stwierdzeniu,
Īe „póĨniejsze nowelizacje byáy rozpatrywane
juĪ wprost jako wynik wyáącznie gier politycznych”.
Niestety, w identyczny sposób zostaá napisany rozdziaá trzeci o rynku radiowym. Ma on
równieĪ klockową strukturĊ, na którą skáada siĊ
15 podrozdziaáów przygotowanych na podstawie wczeĞniejszych publikacji kilku autorów,
m.in. Jana BeliczyĔskiego, Tadeusza Kowalskiego, Stanisáawa JĊdrzejewskiego, Ryszarda
Kowalczyka. Niektóre podrozdziaáy są – moim
zdaniem – zupeánie zbĊdne, poniewaĪ omawiane w nich kwestie w Īaden sposób nie wiąĪą
siĊ z pojĊciem i realiami rynku radiowego (np.
o początkach radia, o strukturze organizacyjnej
i dziaáalnoĞci programowej Polskiego Radia do
1989 r. itd.). Są teĪ takie, które potencjalnie mają
wpáyw na sytuacjĊ rynkową poszczególnych
stacji, ale tego wpáywu autor nawet nie próbuje okreĞliü (udokumentowaü). I jeszcze jedno:
w ostatnim podrozdziale jest przedstawiona
„obecna struktura rynku radiowego”, ale jej aktualnoĞü jest wrĊcz groteskowa. Autor podaje
bowiem dane z roku 2010 (korzystając z ksiąĪki
wydanej w 2011 r.).
Zupeánie po macoszemu zostaá potraktowany rynek czasopism, przedstawiony w rozdziale
IV, przygotowanym gáównie w oparciu o wymienioną wczeĞniej i wielokrotnie cytowaną
ksiąĪkĊ Mielczarka. Tworzy go szeĞü podrozdziaáów, w których bardzo powierzchownie
i ogólnikowo scharakteryzowano piĊü grup czasopism, wybranych nie wiadomo wedle jakiego
klucza (a moĪe po prostu przypadkowo?). Są
to tygodniki opinii, tygodniki spoáeczno-polityczne i spoáeczno-kulturalne, popularne pisma
dla kobiet, popularne pisma dla mĊĪczyzn oraz
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pisma repertuarowe. Natomiast w ostatnim podrozdziale znalazáy siĊ ogólnikowe rozwaĪania na
temat niemieckiego kolonializmu medialnego.
NaprawdĊ chciaábym powiedzieü coĞ pozytywnego o treĞci tego rozdziaáu, ale trudno
pochwalaü swoistą litaniĊ nazw wydawców
i tytuáów prasowych okraszoną licznymi tabelami i wykresami, w których najbardziej aktualne dane dotyczą roku… 2010 (!). Co gorsza,
niemal na kaĪdej stronie autor popeánia monstrualne, wrĊcz jednoznacznie kompromitujące
báĊdy, które Ğwiadczą o tym, Īe zupeánie bezkrytycznie podchodzi do wykorzystywanych
Ĩródeá (publikacji) pochodzących sprzed kilku
czy nawet kilkunastu lat (np. ksiąĪki Mielczarka, Wáadysáawa Marka Kolasy, ZoÞi Sokóá
i innych). Dla przykáadu: w podrozdziale o tygodnikach spoáeczno-politycznych i spoáeczno-kulturalnych GĊdek pisze, Īe „pisma w tej
grupie rozpadają siĊ na dwie wyraĨne czĊĞci.
Pierwszą grupĊ stanowią pisma wysokonakáadowe, takie jak: »Przekrój«, »Nie«, »Przegląd
Tygodniowy«, »Ozon«. Do drugiej naleĪą pisma
niskonakáadowe, np. »Znak«, »WiĊĨ«, »Arcana«
itp.”. Po pierwsze – czyĪby autor nie zauwaĪyá,
Īe ostatni numer tygodnika „Przekrój” wyszedá
we wrzeĞniu 2013 r.; po drugie – wprawdzie
podaje w tekĞcie podrozdziaáu, Īe „Ozon” przestaá wychodziü w 2006 r., ale dlaczego wymienia ten tytuá w czasie teraĨniejszym (podobnie
jak „Przegląd Tygodniowy”, o którym pisze, Īe
zostaá zastąpiony w 1999 r. przez ukazujący siĊ
do dziĞ tygodnik „Przegląd”)? Albo dwa inne
przykáady – powiem wprost – merytorycznego
i stylistycznego galimatiasu: pisząc o pismach
repertuarowych, stwierdza, Īe „swoistą karierĊ
zrobiáy w Polsce po 1989 roku pisma repertuarowe. Jest to do dzisiaj jedno z lepszych pism
polskich, jeĞli chodzi o zyski segmentów”; z kolei podrozdziaá o tygodnikach opinii zaczyna siĊ
o ogólnej reßeksji, Īe „czasopisma opinii zwykle w róĪnych podziaáach nie są wyodrĊbniane,
poniewaĪ brakuje jasnych kryteriów. CzĊsto
traktuje siĊ je jako pisma spoáeczno-polityczne,
spoáeczno-kulturalne lub spoáeczno-religijne.
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Kryteriami wydzielania czasopism opinii nie są
ani nakáady, ani sprzedaĪ egzemplarzowa. Decyduje o tym raczej pewien trudny do okreĞlenia
związek tych pism z informacją oraz wiĊkszy,
niĪ wynika to ze sprzedaĪy, zasiĊg oddziaáywania. Związane są z szeroko pojĊtą inteligencją
i kulturą”. Nie podejmujĊ siĊ domyĞlaü, co autor
tak naprawdĊ ma na myĞli…
W kontekĞcie powyĪszych uwag i zastrzeĪeĔ, a takĪe po lekturze spisu treĞci poszczególnych rozdziaáów, zasadne staje siĊ podstawowe
pytanie: czy faktycznie jest to ksiąĪka o transformacji rynku prasowego, czy jednak – wbrew
tytuáowi – o systemie medialnym i jego ewolucji po roku 1989? OsobiĞcie skáaniam siĊ do
tego drugiego wniosku, poniewaĪ w poszczególnych podrozdziaáach – biorąc dla przykáadu
rozdziaá I – zostaáy przedstawione losy róĪnych
tytuáów prasowych reprezentujących kategoriĊ
dzienników (m.in. „Gazety Wyborczej”, „ĩycia Warszawy”, „Naszego Dziennika”, „Polski
The Times”) albo pewne grupy dzienników (np.
dzienniki gospodarcze, nowe dzienniki regionalne, tytuáy bezpáatne, pisma lokalne). Sporo
uwagi autor poĞwiĊca na omówienie gáównych
wydawców prasy codziennej, w tym równieĪ likwidacji koncernu RSW „Prasa-KsiąĪka-Ruch”.
Podobnie postĊpuje w przypadku trzech nastĊpnych rozdziaáów, np. w rozdziale II jest mowa
o KRRiT i najwiĊkszych nadawcach telewizyjnych – TVP SA, TV Polsat i TVN.
Bardzo krytycznie oceniam krótkie, wáaĞciwie jednostronicowe zakoĔczenie omawianej
ksiąĪki, w którym znajdują siĊ ogólniki w rodzaju: „Transformacja wywoáaáa szereg zmian i turbulencji. W tym czasie na nowo trzeba byáo sformuáowaü polskie prawo, co niestety nie zawsze
siĊ dokonaáo i niektóre zapisy prawa medialnego
stanowią wyraĨnie relikty poprzedniej epoki. Na
nowo trzeba teĪ byáo zdeÞniowaü sposoby i metody rozwoju rynku. Tam, gdzie zabrakáo dziaáaĔ
regulacyjnych – a rynek nie znosi pustki – doszáo
do wybujania »samowoli«. Efektem tego jest to,
Īe np. rynek medialny w pewnych sektorach zostaá zdominowany przez kapitaá niemiecki”.
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OdnoszĊ teĪ wraĪenie, Īe autor ksiąĪki nie do
koĔca panowaá nad jej zakresem merytorycznym,
o czym Ğwiadczy ocena (wniosek) sformuáowana
na początku zakoĔczenia. „Polski rynek medialny
jest rynkiem dynamicznym. Do roku 1989 nie byá
nawet rynkiem, lecz systemem odrĊbnych rynków (prasowy, czasopiĞmienniczy, radiowy, telewizyjny), kontrolowanym przez paĔstwo niemal
w caáoĞci (…) Po 1989 roku wyraĨnie daáo siĊ
zauwaĪyü cztery niemal odrĊbne rynki medialne:
prasowy, czasopiĞmienniczy, radiowy i telewizyjny – „odziedziczone”, co zrozumiaáe, po okresie
komunistycznym. W latach dziewiĊüdziesiątych
doszáo do zmian na dwóch zasadniczych páaszczyznach. Na pierwszej transformacji ulegaáa caáa
Polska [sic! – WS] gospodarka, czy szerzej caáa
sfera polityczno-gospodarcza. Wraz z upáywem
lat tempo zmian wyraĨnie sáabáo, co wynikaáo z osiągania pewnych parametrów. Na drugiej
páaszczyĨnie oddzielne w zasadzie rynki prasy,
czasopism, radia i telewizji zaczynaáy siĊ zlewaü
w jeden rynek medialny. Staáo siĊ to widoczne juĪ
pod koniec lat dziewiĊüdziesiątych XX wieku”.
Gdyby wiĊc zaáoĪyü – czysto hipotetycznie – Īe
wniosek autora jest sáuszny, to w takim razie struktura ksiąĪki i zawartoĞü poszczególnych rozdziaáów pozostają jego caákowitym zaprzeczeniem.

Recenzje
Nie są to bynajmniej wszystkie uwagi, zastrzeĪenia i wątpliwoĞci, których dostarcza lektura tej ksiąĪki. WspomnĊ wiĊc tylko, Īe równieĪ
w warstwie jĊzykowo-stylistycznej tekstu jest
sporo niedostatków, wiele do Īyczenia pozostawia
interpunkcja, są teĪ usterki techniczno-edytorskie.
Powiem wprost: przydaáoby siĊ bardziej uwaĪne
i systematyczne opracowanie redakcyjne i techniczne. Nie wiem dlaczego, ale w ksiąĪce nie ma
teĪ bibliograÞi, co wydaje siĊ szczególnie dziwne, jeĞli miaáaby to byü publikacja naukowa. Nie
áagodzi tego zarzutu fakt, Īe w poszczególnych
rozdziaáach – o czym byáa mowa wyĪej – autor
korzysta z licznych opracowaĔ z zakresu literatury przedmiotu, które wymienia w przypisach.
W kontekĞcie powyĪszych wątpliwoĞci, krytycznych uwag i zarzutów wobec treĞci omawianej ksiąĪki warto na koniec zapytaü o faktyczną
rolĊ autora jej recenzji wydawniczej. CzyĪby ich
nie dostrzegá, albo – dostrzegając, aprobowaá?
Podzieliáem siĊ tą wątpliwoĞcią ze znajomym,
który w odpowiedzi przytoczyá dowcip o recenzencie pracy magisterskiej, który, biorąc pracĊ
do recenzji, pyta jej promotora – mam przeczytaü czy tylko zrecenzowaü?
Wiesáaw Sonczyk

Sprostowanie
W recenzji ksiąĪki Marka GĊdka pt. Rynek medialny w Polsce. Zarys ewolucji ostatnich czterdziestu
lat w akapicie 2. na str. 169 znalazáo siĊ stwierdzenie: (...) „przywoáując dane statystyczne (zawarte
w ksiąĪce Tadeusz Kowalskiego pt. Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty dziaáalnoĞci Ğrodków
komunikowania masowego, Warszawa 1998) na temat liczby i nakáadu dzienników w Polsce podaje
[GĊdek – przyp. red.] m.in., Īe w 1990 r. byáo ich 130, a w 1995 – 108; nie wiem, z jakiego Ĩródáa
korzystaá Kowalski, ale wystarczy zajrzeü do rocznika Biblioteki Narodowej „Ruch Wydawniczy
w Liczbach”, by przekonaü siĊ, Īe w tych latach dzienników byáo znacznie mniej (odpowiednio 83
i 84). I jeszcze jedno... skoro ksiąĪka Kowalskiego zostaáa wydana w 1998 r., to jak to moĪliwe, Īe
GĊdek czerpie z niej dane dotyczące nastĊpnych lat (2000, 2005 i 2010)?”.
WyjaĞniam: recenzent powoáuje siĊ na niewáaĞciwe Ĩródáo. Dane, a przynajmniej ich czĊĞü, najprawdopodobniej pochodzą z ksiąĪki: Tadeusz Kowalski, Bogdan Jung, Media na rynku. Wprowadzenie
do ekonomiki mediów, Warszawa 2006 (tabela, s. 110). Jest tam wskazane Ĩródáo – Roczniki Statystyczne GUS. Metodologia zbierania danych GUS i BN są róĪne. W mojej opinii dla celów analiz
rynkowych bardziej uĪyteczne są dane pochodzące z GUS. I wáaĞnie one zostaáy przytoczone.
Tadeusz Kowalski

