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ABSTRACT:
The purpose of this article is to indicate signs of the dwarfism of journalism to the infotainment dimension and 
to determine the potential correlation between this problem and the specific treatment of professional integrity 
criteria forced by, among others, the pressure of free market, what can be an attempt to answer the question about 
the effects of replacing the traditional paradigm of journalism with the term “media product”. The main sources 
of the study are the statements of journalists publishing in Poland in the last decade. In theoretical grasp, it is  
a kind of informative and journalistic writing on topics relevant to the recipient in the global or local perspective, 
reliable with the force of the author’s authority. In the journalistic self-reflection, the most often provided equiva-
lents of the serious journalism are the quality journalism, engaged, influential, neutral (especially in the political 
context), local and civil. However, the two last terms are used in relation to the new quality of media directed at 
the information from nearby and/or edited by people, groups trusting each other, which define themselves as 
ones which care for something (which do not want to continue being the passive consumers of the “media chaff”).
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 Dziennikarstwo powa!ne wymaga zdefiniowania, podobnie jako kryteria profesjonalizmu zawodowe-
go. Wspó"czesny czytelnik raczej intuicyjnie ni! #wiadomie okre#la swoje wymagania wobec poziomu mediów 
i zachowa$ dziennikarzy. W uogólnieniu, dziennikarstwo powa!ne to rodzaj pisarstwa informacyjnego i publi-
cystycznego na tematy istotne dla odbiorcy w perspektywie globalnej lub lokalnej, wiarygodne si"% autorytetu 
autora, który ponadto wolny jest od grzechu pychy i wszechwiedzy, a odbiorc& traktuje jak ciekawego rozmówc&. 
Dla tzw. przeci&tnego odbiorcy mediów profesjonalizacja zawodu dziennikarza oznacza wysokie standardy pracy 
oparte na poszanowaniu prawa mediów i kodeksów etyki dziennikarskiej.
 Intuicj%, ale podbudowan% do#wiadczeniem przebywania wewn%trz, pos"uguj% si& równie! dziennikarze, 
z których cz&#' podejmuje ostr% krytyk& pauperyzacji dziennikarstwa i dziennikarza. W #rodowiskowych spo-
rach o kondycj& zawodu przyjmowane s% ró!ne punkty widzenia, m.in. ekonomiczny (brak stabilno#ci etatowej,  
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wysoko#' zarobków zale!na od podatno#ci na sugestie w"a#cicieli mediów), spo"ecznej (dziennikarz mylony  
z wykonawc% PR przez wp"ywowe elity, niska ranga zawodu, gwiazdorstwo), polityczny (media jako czwarta w"a-
dza, jako#' mediów miernikiem demokratyzacji), etyczny (granice wolno#ci wypowiedzi, ochrona prawna .róde" 
informacji i dziennikarzy, archaiczne zapisy kodeksu etyki mediów), prawny (potrzeba nowelizacji prawa praso-
wego)1. Ogólnie – dominuje sceptycyzm odno#nie do mo!liwo#ci przywrócenia jako#ci dziennikarstwu rozumia-
nemu jako czynnik inicjuj%cy debat& publiczn%.
 Celem artyku"u jest zatem wskazanie przejawów skar"owacenia dziennikarstwa do wymiaru infotainmentu 
oraz ustalenie ewentualnej korelacji pomi&dzy tym problemem a specyficznym traktowaniem kryteriów rzetelno-
#ci zawodowej wymuszonym m.in. ci#nieniem wolnego rynku, co mo!e stanowi' prób& odpowiedzi na pytanie  
o skutki zast%pienia tradycyjnego paradygmatu dziennikarstwa okre#leniem „produkt medialny”2. G"ównymi .ró-
d"ami opracowania s% wypowiedzi dziennikarzy publikuj%cych w Polsce w ostatniej dekadzie.
 Problem tytu"owy artyku"u ulega podzia"owi na szczegó"owe zagadnienia badawcze, tj. 1) dzien-
nikarstwo informacyjne a publicystyczne; potencja" atrakcyjno#ci dla odbiorcy, 2) agenda medialna pry-
marna wobec publicznej: skutki dla edukacji spo"ecznej, 3) celebryci – dziennikarze oraz wymiana ról: 
odbiorca jako nadawca. Te nurty ref leksji znajduj% odbicie w wypowiedziach dziennikarzy, w ró!nych per-
spektywach zwi%zanych z determinantami wykonywania zawodu we wspó"czesnych realiach. Przyk"adowo 
problemu odpowiedzialnej publicystyki wielokrotnie dotyka" Ryszard Kapu#ci$ski oceniaj%c to zagadnie-
nie przez pryzmat wiarygodno#ci (mo!e nawet marki) dziennikarza. W „Autoportrecie reportera” pisa" 
m.in. o konieczno#ci przyzwyczajenia odbiorcy „!e z naszym nazwiskiem wi%!e si& co# istotnego”, wy-
kraczaj%cego poza rutyn&, !e „humanizm naszego pisania le!y w"a#nie w wysi"ku przekazywania prawdzi-
wego obrazu #wiata, a nie kolekcji stereotypów”3. Gdzie indziej dostrzega", i! na wy!szym, „kreacyjnym” 
poziomie dziennikarstwa wa!na jest osobowo#', ambicja, oddanie pracy, które owocuj% ustabilizowaniem 
pozycji zawodowej4.
 Jerzy Baczy$ski, redaktor naczelny tygodnika „Polityka”, w specjalnej ankiecie, „*wiat wed"ug Naczel-
nych” dookre#la": „Lubi& czasami my#le', !e jeste#my zawodowymi po#rednikami od informacji. Mamy z tego 
morza dost&pnych informacji wy"ania' to, co uwa!amy za wa!ne, znamienne, warte przekazania i nada' mu tak% 
form&, !eby tu dotar"o i !eby by"o przyj&te”5. Helena -uczywo („Gazeta Wyborcza”) i Grzegorz Gauden (wtedy 
„Rzeczpospolita”) zwrócili uwag& na niedostatki powa!nego dziennikarstwa takie, jak: brak powa!nej debaty, 
szczególnie w mediach elektronicznych, po#piech, nadmiar nieuporz%dkowanych informacji, sensacja, fragmen-
tacja #wiata poprzez rozcz"onkowanie i nieistotne informacje, brak zdolno#ci do stworzenia autorytetów publicz-
nych, dyktat telewizji.
 W 2006 roku, „Tygodnik Powszechny” z inicjatywy ks. Adama Bonieckiego zaprosi" dziennikarzy do 
przedstawienia ich w"asnych opinii o powodach nazywanego ju! po imieniu kryzysu w mediach. Wypowiedzieli 
si& m.in. Janina Jankowska, Monika Olejnik, Igor Janke, Kamil Durczok, Jacek +akowski, Grzegorz Gauden. 
Jankowska jako prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, analizowa"a zagro!enia eskaluj%ce zjawiska kry-
zysowe, np. niedba"o#', „szybkie efektowne uogólnienia, ca"kowity brak refleksji nad konsekwencjami nawet 
drobnych pomy"ek” jako cechy wytwarzania „produktu medialnego”; nast&pnie – relacje dziennikarzy ze #wiatem 
polityki, s"u!b specjalnych i biznesu, kryptoreklama, nieetyczna pogo$ za newsem, lansowanie znajomych, itp.;  
wreszcie – „dominacja instytucji politycznych nad obywatelskimi”, co zdaniem Jankowskiej przejawia"o si&  

1 Pisa"am o tym szerzej m.in. w artyku"ach: „Misyjno#' a prowincjonalizm mediów”, „Studia Medioznawcze” 2010 nr 4 (43), s. 
159-164, „Wspó"czesne standardy i wyzwania zawodowe w opiniach dziennikarzy”, (w:) B. Kosmanowa (red)., „Media dawne i wspó"czesne”, 
t. V, Pozna$ 2010, s. 35-54, „Mi&dzy komercj% a misj%. Standardy zawodowe dziennikarzy a wspó"czesny rynek mediów”, (w:) I. Hofman (red.), 
„Studia nad dziennikarstwem”, Lublin 2011, s. 63-74. Tu dodam jeszcze, fragment niedawnego artyku"u Artura Domos"awskiego pt. „Kiedy 
s"owa trac% znaczenie”: „Jak% rol& we wspó"czesnych demokracjach odgrywaj% – czy mo!e: zdarza si& im odgrywa' – #rodki masowego przekazu? 
Kiedy media wypowiadaj% si& w imi& dobra wspólnego, a kiedy s% rzecznikiem interesów partykularnych? W jaki sposób w"adza polityczna traktuje 
czwart% w"adz&: jako niezb&dnego kontrolera demokracji czy raczej jako wspólnika lub wroga? Jakiej próbie poddawane jest dziennikarstwo?”, 
„Polityka” 2011 nr 42 (2829), s. 64. Dla porz%dku wyja#niam, !e artyku" A. Domos"awskiego stanowi analiz& konfliktu o media w Argentynie.
2 Przy ró!nych zastrze!eniach, to i tak okre#lenie mniej kontrowersyjne ni! „niecyfrowe artefakty medialne”, zast&pnik „ksi%!ek”, 
por. W. Orli$ski, „*wiat bez ksi%!ek”, „Gazeta Wyborcza” 2011 nr 107. 7230, s. 14 (recenzja powie#ci Gary Shteyngarta pt. „Supersmutna i 
prawdziwa historia mi"osna”, której akcja rozgrywa si& w USA po bankructwie rz%du federalnego i kryzysie demokracji).
3 Por. R. Kapu#ci$ski, „Autoportret reportera”, Kraków 2003, s. 63.
4 Por. W. Bere#, K. Burnetko, „Kapu#ci$ski: nie ogarniam #wiata”, Warszawa 2007, s. 145-146.
5 Por. Dodatek „*wiat wed"ug Naczelnych”, „Przekrój” 2005 nr 6/3111.

w upolitycznianiu problemów zwyk"ych ludzi oraz przenoszeniu tych problemów do g"ównego nurtu debaty dla 
korzy#ci polityków lub mediów6.
 Ciekawe, !e powy!sze opinie kumulowa"y niejako wypowiadane wcze#niej zastrze!enia w mediach main-
streamowych, np. Ryszarda Kapu#ci$skiego („Informacja sta"a si& towarem do sprzedania (…) Co z tego wynika? 
Dawniej warto#' informacji mierzy"o si& prawd%, teraz o wszystkim decyduje atrakcyjno#'. Dzisiaj szef nie pyta 
si&, czy ta informacja jest prawdziwa, pyta – czy jest ciekawa? Jak jest ciekawa, to si& j% dobrze sprzeda, natomiast 
je!eli nie jest, nawet gdyby by"a nie wiem jak prawdziwa, nie ma warto#ci”)7, Jerzego Baczy$skiego („Nie ma w%t-
pliwo#ci, !e do po#piechu i powierzchowno#ci, a w konsekwencji obni!enia standardów, zmusza tradycyjne media 
Internet”)8, Anny Marsza"ek („teraz ju! nie wystarczy #ciga' si& o newsa, teraz wszyscy #cigaj% si& o afer&, a ludzie 
s% ju! tym zm&czeni (…) Dziennikarze przestali rozró!nia' sprawy wa!ne od mniej wa!nych, b"otem ochlapuje si& 
dzi# wszystkich, w mediach pada wiele zarzutów ma"ego kalibru”)9.
 Z przegl%du tych opinii wy"ania si& obraz sugeruj%cy przerost dziennikarstwa informacyjnego nad pu-
blicystycznym, przy czym oba rodzaje ulegaj% erozji wskutek urynkowienia mediów. Telewizja, a obecnie coraz 
cz&#ciej internet, wymuszaj% odst&pstwa od regu" rzetelnego podchodzenia do pracy dziennikarza, gdy! efekty 
sprzeda!y „produktu medialnego” usprawiedliwiaj% niejako nijako#' tematów, po#piech gromadzenia informacji, 
stadno#' i szablonowo#' formy przekazu. Dziennikarze negatywnie ocenili dziennikarstwo newsowe i jego prze-
wag& nad publicystyk%.
 Jeden z czo"owych publicystów „Polityki”, Adam Krzemi$ski porówna" ostatnio (w kwietniu 2011 
roku) przebieg debaty, czy lepiej konfrontacji #wiatopogl%dowych polityków europejskich m.in. Nicolasa Sar-
kozy’ego, Norberta Lammerta, Silvio Berlusconiego, W"adimira Putina, Donalda Tuska, Jaros"awa Kaczy$-
skiego, Janusza Palikota, by skonstatowa' widoczn% ju! tendencj& do prze"amywania schematów wyst%pie$ 
medialnych. Zauwa!y" tak!e, i! politycy rozpocz&li pisanie do czasopism opiniotwórczych, powa!ne komen-
towanie w blogach, uczestnicz% w d"ugich rozmowach przed kamerami telewizji, gdzie dbaj% o argumentacj& 
porzuciwszy k"ótnie. W lidzie artyku"u Krzemi$skiego redakcja wybija: „Politycy w wielu krajach próbuj% 
wydosta' si& z telewizora (…) Wystraszyli si& tego, co z nimi zrobi"a telewizja?”10. Ostro!nie przypuszcza' 
mo!na, i! niski poziom publicystyki telewizyjnej sprowadzanej do konwencji reality-show, zabawowej i sper-
sonalizowanej odrzucili wreszcie wyborcy jako uw"aczaj%cy opinii publicznej (a przynajmniej cz&#' wybor-
ców). Krzemi$ski przypomina" podstawowe za"o!enia ksi%!ki ameryka$skiego socjologa Neila Postmana pt. 
„Zabawi' si& na #mier'” (1984): wszystkie obszary aktywno#ci cz"owieka s% dodatkiem do przemys"u roz-
rywkowego, dominacja kultury obrazkowej wymaga przeprowadzania castingu na polityków, nast%pi"o fiasko 
o#wieceniowej logiki funkcjonowania mediów, po!%dane s% trywializacja i emocjonalizacja przekazu. Zdaniem 
Krzemi$skiego rezultatem rozprzestrzenienia si& modelu „politaiment” jest logika wydarzenia, któr% opisuje 
nast&puj%co: „Przyku' uwag&. *ci%gn%' prominentów. Spersonalizowa' konflikt. Doda' efekt zaskoczenia.  
Pami&ta' o krótkim czasie trwania widowiska. St%d: dramatyzacja, "atwa narracja, walor rozrywkowy”11.  
S"owem teatralizacja polityki, „uprawianie polityki wizerunku i polityki symbolicznej” jako surogatu publicy-
styki politycznej (lokalizuj& problem w mediach, bez rzutowania na polityk& w sensie funkcjonalnym). Procesy 
te nios% istotne zagro!enie dla recepcji dzia"a$ politycznych, gdy! widz wychowany na rytualizacji medialnej  
z trudem lub zupe"nie nie odró!nia inscenizacji od prezentacji istotnych problemów12.
 W #wietle samoopisu dziennikarzy warto podkre#li' zarys pewnej gradacji problemu wynikaj%cy ze zró!-
nicowania mediów na wielu p"aszczyznach. W wyeksponowanej tu przestrzeni komunikacji politycznej za najsku-
teczniejsze uchodzi tradycyjne medium elektroniczne jakim jest telewizja i w"a#nie w odniesieniu do dziennikar-
stwa telewizyjnego formu"owano najwi&cej opinii negatywnych. W samoopisie g"ównymi przejawami degradacji 

6 Por. „Tygodnik Powszechny” 2006 nr 3 (2949), s. 8-9.
7 R. Kapu#ci$ski, „We w"adzy mediów”, „Polityka” 2002 nr 13 (2343), s. 13.
8 M. Karnowski, A. -ukasik, L. Zalewska, „Media k"ami%, czy si& myl%”, „Newsweek” 2005 nr 22, s. 16-22.
9 tam!e.
10 A. Krzemi$ski, „Mediokracja”, „Polityka” 2011 nr 16 (2803), s. 34.
11 tam!e, s. 36.
12 A. Krzemi$ski napisa", !e teatralizacja politycznych wydarze$ to „parawan nadaj%cy si& jedynie do przes"aniania problemów 
nierozwi%zanych: bezrobocia, przemocy, ekologii. (…) Rozziew mi&dzy spektaklem a tym, co si& naprawd& dzieje, jest coraz wyra.niejszy”, tam!e, 
s. 36. Zjawisko mediokracji obszernie zanalizowa" Thomas Meyer w ksi%!ce zatytu"owanej w"a#nie „Mediokracja”.
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tego typu dziennikarstwa by"o zatarcie granicy pomi&dzy informacj% i publicystyk% oraz tabloidyzacja. Nale!y 
zwróci' uwag& na aktualno#' tych s%dów w sferze telewizji publicznej i komercyjnej (wypowiadaj%cy si& dzienni-
karze reprezentowali oba rodzaje telewizji; znamienne, i! w kontek#cie problemu nie pojawi"a si& !adna refleksja 
na temat misyjno#ci).
 Podsumowanie tego w%tku stanowi% fragmenty polemiki Jacka +akowskiego i Macieja Wierzy$skiego na 
"amach tygodnika „Polityka”: „Ten regres mo!na mierzy' na wiele sposobów. Coraz krótszymi tekstami, co utrudnia 
g"&bsze przedstawienie tematów. Rosn%cym udzia"em tak zwanych mi&kkich informacji, które w istocie o niczym nie 
informuj% (…) Obni!aniem si& poziomu merytorycznego, co wida' po coraz bardziej czytelnej "atwo#ci, z jak% lob-
by#ci i piarowcy manipuluj% mediami. Nasilaj%cym si& upartyjnieniem i widocznymi powi%zaniami z w"adz%, która w 
zamian za ró!ne przys"ugi karmi je przeciekami. Rosn%c% rol% przekazów emocjonalnych czy zwyk"% nierzetelno#ci%, 
której do#wiadcza ka!dy, o kim media mówi% albo pisz%. To wszystko sprawia, !e media popadaj% w syndrom niepo-
wagi. Przestaj% by' traktowane jako powa!ne .ród"o informacji i my#li”13, pisa" J. +akowski. Krócej replikowa" M. 
Wierzy$ski: „S"abo#' mediów proponuj%cych towar wy!szej jako#ci jest pochodn% niskich wymaga$, a te s% zwi%zane 
z niskim procentem ludzi wykszta"conych i równocze#nie zamo!nych w naszym spo"ecze$stwie”14.
 Diagnoza Wierzy$skiego zawiera ju! zal%!ek kolejnego problemu jakim jest uwarunkowanie agendy pu-
blicznej od medialnej. Jednocze#nie wyst&puje w niej wskazanie czynnika socjologicznego: poziomu oczekiwa$ 
odbiorców, co sprawia, i! ponownie w centrum rozwa!a$ pojawia si& pytanie, czy "atwiej edukowa', czy schlebia' 
gustom publiczno#ci.
 Zaczn& ponownie od klasycznego sformu"owania R. Kapu#ci$skiego: „Media nie s% zreszt% wcale zain-
teresowane tym, by oddawa' rzeczywisto#' – s% zainteresowane wzajemnym wspó"zawodnictwem. Stacja telewi-
zyjna lub gazeta nie mog% sobie pozwoli' na to, by pomin%' wiadomo#', któr% poda" ich bezpo#redni konkurent. 
(…) Poziom mediów dok"adnie odzwierciedla sytuacj& w kulturze, z jej podzia"em na kultur& wysok% i masow%. 
S% powa!ne pisma, radiostacje, programy telewizyjne i w nich zachowa"o si& odpowiedzialne dziennikarstwo  
w starszym stylu. Ale jest to oczywi#cie mniejszo#'. Bo media w wi&kszo#ci s% dzi# cz&#ci% dynamicznie rozwijaj%-
cego si& w skali planetarnej #wiata us"ug. Dlatego musimy pami&ta', !e kim innym jest dziennikarz, a kim innym 
pracownik mediów”15.
 W innym miejscu, dobitniej R. Kapu#ci$ski stwierdzi": „Wraz z pojawieniem si& telewizji i mediów elek-
tronicznych mamy do czynienia z dwiema historiami: t%, która dzieje si& rzeczywi#cie i t%, która jest nam pokazy-
wana. Przewa!a obraz rzeczywisto#ci medialnej, której przeci&tny widz nie jest w stanie zweryfikowa'”16.
 Spróbuj& teraz ustali', czy z obserwacji poczynionych przez R. Kapu#ci$skiego, mo!na wy"uska' te ce-
chy mediów (agendy medialnej), które oddzia"ywuj% na hierarchi& agendy publicznej. Do kszta"tuj%cych agend& 
publiczn% zaliczam: manipulacj& poprzez dobór tematów, brak autonomii i stadno#' w wyborze tematów, subiek-
tywno#', brak krytycyzmu, brak mo!liwo#ci weryfikacji informacji (media wykorzystuj% te same .ród"a, cytuj% 
si& wzajemnie), sp"aszczenie obrazu #wiata i wi&zi spo"ecznych (odbiorca odczuwa bezradno#' wobec nat"oku 
informacji, zniech&cenie, gdy! media s% schematyczne i nie wyja#niaj% problemów17.
 Znajduj& potwierdzenie istnienia i wp"ywu poszczególnych elementów diagnozy w wypowiedziach dzien-
nikarzy. Przyk"adowo, Adam Szostkiewicz t"umaczy": „Wbrew domys"om podejrzliwych widzów i czytelników  
w redakcjach prasy, radia i TV nie króluj% szamani preparuj%cy newsy wed"ug recept propagandy. Siedz% w nich 
mniej lub bardziej zapracowani ludzie, usi"uj%cy wspólnym wysi"kiem przygotowa' mo!liwie najbardziej udany 
produkt. Podlegaj% oni podwójnej presji: czasu (terminy oddania materia"u) i rynku (wysoko#' sprzedanego  

13 J. +akowski, „Mea culpa”, „Polityka” 2008 nr 20 (2634), s. 16.
14 M. Wierzy$ski, „Czyja cupla”, „Polityka” 2008 nr 20 (2634), s. 16.
15 R. Kapu#ci$ski, „Autoportret…”, s. 121-122.
16 R. Kapu#ci$ski, „We w"adzy…”, s. 13.
17 Warto przytoczy' w tym kontek#cie charakterystyk& paradygmatu mediów stworzon% przez Marka Millera a zamkni&t% w skrótowcu 
TKKT – Totalitaryzm Komercji, Konsumpcji, Transgresji: „B&dziemy dostarcza' i sprzedawa' taki towar, na jaki jest zapotrzebowanie (…) Dzi-
ennikarstwo to zwyk"y zawód. Miernikiem jego warto#ci jest wysoko#' zarobków, czasami troch& popularno#ci (…) dziennikarstwo to atrakcyjny 
dodatek do rz%dz%cej nim reklamy (…) Jeste#my zatomizowani, podzieleni, rozdarci, zantagonizowani i zideologizowani (…) Rating jest naszym 
bogiem. Lekko, "atwo, przyjemnie, atrakcyjnie, sensacyjnie, agresywnie”. Paradygmatowi TKKT M. Miller przeciwstawia" „Dogm& Mediów”, 
por. M. Miller, „Dziennikarstwo jako narz&dzie poznania”, (w:) S. Mocek, „Dziennikarstwo, media, spo"ecze$stwo”, Warszawa 2005, s. 38-43.

nak"adu, s"upki ogl%dalno#ci i s"uchalno#ci). Dochodzi do tego presja ze strony szefów, maj%cych decyduj%cy 
wp"yw na to, co uwa!a si& za dobre i po!%dane w medium, którym kieruj% i za które odpowiadaj%.”18.
 We wspomnianej wcze#niej dyskusji na "amach „Tygodnika Powszechnego”, J. Baczy$ski nazwa" „pu"ap-
k%” ambicje polityczne i ambicje kreowania polityki cechuj%ce dziennikarzy i w"a#cicieli mediów, ks. A. Boniecki 
zastanawia" si& nad mechanizmami mody na okre#lone tematy i wydarzenia, I. Janke pi&tnowa" „podkr&canie te-
matu” oraz ewoluowanie mediów w kierunku show businessu19.
 W kwestii wspó"zale!no#ci agendy medialnej i publicznej szczególnej wagi nabieraj% ostre s%dy, m.in.  
J. +akowskiego, takie, jak: „Polskie media stoczy"y si& podobnie jak polska polityka i zdaj% sobie z tego spraw&. 
(…) Wi&kszo#' z nas rozumie, ze mamy istotny udzia" w tym, i! polityczne kariery robi% w Polsce politycy medial-
ni, a m%drzy i kompetentni spychani s% na margines (…) Wszyscy razem w ob"&dnym u#cisku staczamy si& wi&c 
coraz ni!ej, ci%gn%c za sob% nie tylko polityk&, ale te! ca"e !ycie publiczne. Zmieniaj%c wszystko w sensacj&, plotk& 
lub rozrywk&, oduczamy bowiem publiczno#' sensownego my#lenia, a naszych bohaterów – polityków ,biznesme-
nów, ekspertów – zniech&camy do umys"owego wysi"ku”20.
 Jako#ciowe dziennikarstwo realizuje wszystkie przypisane mediom funkcje, w tym edukacyjn%. Jest „za-
nurzone” w instytucje  i procesy „d"ugiego trwania”, daje zatem odbiorcy mo!liwie wszechstronny i rozbudo-
wany obraz rzeczywisto#ci. Jako#ciowe dziennikarstwo zawiera przes"anki racjonalnych decyzji podejmowanych 
przez uczestników aktu komunikacji, aktorów sceny publicznej. Wobec elit i rz%dz%cych pe"ni funkcj& kontroln%, 
dzia"a zatem jak hamulec czy d.wi&k ostrzegawczy. Odbiorcy mediów, m.in. elektorat zyskuj% dzi&ki dziennikar-
stwu jako#ciowemu orientacj& w problemach wp"ywaj%cych na standardy ich !ycia w ka!dej sferze. W sytuacji, 
gdy czynniki polityczne lub rynkowe ograniczaj% ten rodzaj przekazu, odbiorcy tworz% w"asne media, rodzi si& 
dziennikarstwo obywatelskie bazuj%ce na potencjale nowych mediów. Niekiedy mo!na traktowa' dziennikarstwo 
obywatelskie jako wyraz protestu przeciwko hierarchizowaniu #wiata wed"ug agendy medialnej mainstreamu.
 Jako#ciowe dziennikarstwo ma du!e znaczenia zapobiegaj%ce zlaniu si& domeny mediów i polityki. Mo!na 
oczywi#cie spiera' si& o uzasadnienie u!ycia terminu „czwarta w"adza” w tym kontek#cie, ale lepiej przyj%' tez& 
Teresy Tora$skiej – „podstaw% dziennikarstwa jest trzymanie dystansu do polityków (…) patrzenie na to, co robi% 
z pewnego oddalenia (…) rozliczanie ze s"ów, którymi nas zalewaj%”21. Wtedy pojawia si& szansa odegrania przez 
media pewnej roli w procesie demokratyzacji. Tymczasem politycy i ulegaj%cy magii gwiazdowania dziennikarze, 
zach"ystuj%c si& efektami oddzia"ywania na opini& publiczn% traktuj% cz&sto media jak now% agor%, gdzie obywate-
le pe"ni% rol& „gapiów” lub „sekundantów”, graj%cych w spektaklach – namiastkach demokracji bezpo#redniej.
 Ostatni problem tj. wymienno#' ról odbiorcy i nadawcy przekazu przy p"ynno#ci cech okre#laj%cych bycie 
dziennikarzem rozpo#ciera si& na pod"o!u rozwarstwienia pos"annictwa i rygorów rynku medialnego.
 Etyk i filozof, Magdalena *roda, nast&puj%co opisa"a kondycj& stanu dziennikarskiego: „brak kompe-
tencji, ch&' zrobienia szybkiej kariery, kiepski warsztat, niedouczenie, pogo$ za sensacj%, papugowanie (…) 
nierzetelno#', "atwe oskar!anie innych, brak bezstronno#ci i odwagi w odszczekiwaniu pomówie$ (…) instru-
mentalizacja polityczna, rola propagandowa, serwilizm polityczny, bycie tub% w"adzy (…) mylenie politycznych 
ambicji z zawodem” i wskaza"a efekty: utrata warto#ci jako zawodu publicznego zaufania, utrata niezale!no#ci  
i odpowiedzialno#ci, mylenie funkcji informacyjnych, opiniotwórczych, manipulacyjnych, kreowanie polityki22.
 Dziennikarze w poj&ciu najznakomitszych publicystów, pozostaj% samotni wobec wyzwa$ stawianych 
mediom. Ewa Milewicz twierdzi, !e „dziennikarz musi szuka' autorytetu sam w sobie (…) sam ze sob% musi roz-
mawia', sam siebie krytykowa' i upomina'”. Monika Olejnik – „dziennikarstwo to misja, najwa!niejsze wi&c, 
by dziennikarzami byli ludzie przyzwoici”. Grzegorz Gauden, Kamil Durczok, Jacek Stawiski odwo"uj% si& do 
„elementarnego poczucia przyzwoito#ci” cho'by w odró!nieniu prawdy i „newsa za wszelk% cen&”23.

18 A. Szostkiewicz, „Wioska gapiów”, „Niezb&dnik inteligenta”, „Polityka” 2004 nr 27 (2459), s. 20. Na ten temat wypowiada" si& 
tak!e R. Kapu#ci$ski: „to typowe sprz&!enie zwrotne: manipulacyjne zabiegi wielkich sieci telewizyjnych s% robione pod gusta publiczno#ci. 
Odbiorcy dostaj% dok"adnie to, co chc% dosta'. Gdyby publika tego nie dosta"a, to przestanie ogl%da' i p"aci', wi&c nie b&dzie reklam i stacja 
zbankrutuje. Trzeba zatem ci%gle trafia' w gusta, a one z kolei s% kszta"towane przez media; to dzieje si& finezyjnie, na zasadzie dopasowywania si& 
obu stron”, W. Bere#, K. Burnetko, „Kapu#ci$ski…”, s. 150.
19 Por. „Tygodnik…”, s. 8-9.
20 J. +akowski, „Reakcje redakcji”, „Polityka” 2009 nr 1 (2686), s. 14.
21 T. Tora$ska, „Zdurnia"am”, „Press” 2006 nr 12 (132), s. 35.
22 Por. M. *roda, „Dziennikarskie ci&!kie grzechy”, „Gazeta Wyborcza” 2008 nr 54. 5665, s. 21.
23 Por. „Tygodnik Powszechny” 2006 nr 3 (2949), s. 8-9, nr 4 (2950), s. 5.
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 Inne elementy dodawa" w opisie #rodowiskowym J. +akowski, pisz%c: „Nawet najambitniejsze redakcje nie 
mog% lekcewa!y' rynkowej pot&gi medialnych koncernów (…) dziennikarstwo szybko kar"owacieje (…) staje si& 
dodatkiem do reklam i gad!etów. Je#li w ogóle ma jeszcze znaczenie, to wtedy, gdy wywo"uje dobrze sprzedaj%ce 
si& emocje (…) Urynkowieniu mediów towarzyszy wi&c systematyczne odchudzanie redakcji i gromadzenie w nich 
g"ównie osób pozbawionych ambicji informowania o #wiecie, a zdolnych bez zahamowa$ bi' pian&”24.
 Nie jest zatem tak, !e dziennikarze nie posiadaj% #wiadomo#ci kryzysu, ale grupa zdeterminowanych by 
walczy' o przywrócenie rangi zawodu jest nieliczna. Zdaniem M. Wierzy$skiego, nawet w#ród gwiazd dziennikar-
stwa nierzadka bywa postawa przyjmowania ka!dego g"osu krytyki jako „zamachu na wolno#' wypowiedzi”, „jako 
zb&dne utrudnianie #wi&tej misji patrzenia w"adzy na r&ce”25.
 W rozpatrywaniu zagadnienia wymiany ról jako czynnika potencjalnie nios%cego zagro!enie dziennikarze 
pomijaj% zupe"nie aspekty interaktywno#ci. Oddzia"ywanie dziennikarstwa internetowego na inne rodzaje jest  
w zasadzie bezdyskusyjne. Wypowiedzi cytowane w tym artykule dostarczaj% argumentów, !e tak si& dzieje: skra-
canie tekstów, bezrefleksyjna pogo$ na newsem, brak weryfikacji .róde" informacji, personalizacja i emocjonali-
zacja przekazu, itd. Powstaje jednak pytanie, czy te przejawy obni!ania dziennikarskich standardów sprz&!one s% 
wy"%cznie z internetem? a mo!e stanowi% znak czasu? skutek post&puj%cego procesu zani!ania kryteriów zawo-
dowego profesjonalizmu, przyzwolenia na bylejako#', marginalizacji funkcji edukacyjnej mediów, czy udzia" nie-
-dziennikarzy lub dziennikarzy – amatorów w sferze zastrze!onej dla mediów, g"ównie opiniotwórczych, stanowi 
powód czy rezultat procesu nazwanego kar"owaceniem dziennikarstwa?
 Inny aspekt tego problemu zauwa!aj% coraz cz&#ciej w"a#ciciele lub wydawcy mediów. Do g"osu dochodzi 
pokolenie, dla którego internet i nowe media stanowi% naturalne #rodowisko komunikacji. Tego faktu nie mo!na 
ignorowa', a raczej tworzy' nale!y ofert& medialn% zaspokajaj%c% oczekiwania na najwy!szym poziomie. Wersje 
elektroniczne powoli zast&puj% pras& drukowan%, a w ka!dym razie liczba odbiorców – u!ytkowników przewy!sza 
liczb& tradycyjnych czytelników.
 Ameryka$ski koncern AOL w trosce o jako#' i ilo#' klikni&' w swych serwisach dziennikarskich czyli 
pozycjonowanie wprowadzi" ju! specjaln% strategi& podzia"u tematów na gor%ce, sezonowe i wieczne hity, ana-
lizuj%c je pod k%tem generowanego ruchu w sieci oraz „przypisuj%c” dodatkowo specjalistom wspomagaj%cym 
dziennikarzy w przygotowaniu tych tekstów. O wprowadzeniu strategii zadecydowa"y wzgl&dy ekonomiczne, 
które kszta"tuj% tak!e profil dzia"alno#ci serwisu internetowego Pressmart.pl, uwa!anego za pierwsz% w Europie 
elektroniczn% gie"d& dziennikarsk%. Strategie te daj% wydawcom mo!liwo#' wyboru pomi&dzy bezp"atnym lub 
relatywnie ta$szym materia"em dziennikarskim przygotowanym przez amatorów (cz&sto nierzetelnych) a materia-
"em zamówionym u dziennikarza w sieci26.
 Wiele kategorycznych s%dów w tej sprawie zebra" i przedstawi" Bernard Poulet w ksi%!ce „*mier' gazet i przy-
sz"o#' informacji”, redukuj%c kryzys w mediach do kryzysu p"atnej prasy drukowanej, w której walcz%cy z deficytem 
wydawcy obni!yli poziom, a w efekcie stracili czytelników27. Wyliczy" uwarunkowania tego procesu, tj. u!ytkownicy 
mediów inwestuj% mniej czasu i pieni&dzy w zdobywanie informacji; inni, ni! media informacyjne dostawcy newsów 
przyci%gaj% czytelników przyk"adowo profiluj%c tematyk&; nast%pi" kryzys przekona$ i zaanga!owania politycznego, 
rozwarstwienie spo"eczne, triumf indywidualizmu.
 Pisz%c, i! „sko$czy" si& czas, kiedy pierwsza strona Le Monde dyktowa"a spis tre#ci wieczornych informacji 
telewizyjnych”28, Poulet zwraca" uwag& na rozziew pomi&dzy elitami dziennikarstwa i w"adzy (b%d. aspiruj%cymi do 
bycia elitami) a spo"ecze$stwem. Jego zdaniem (ale wykazywa"am ju! wcze#niej t% tendencj&) media opiniotwórcze 
trac% wiarygodno#', gdy! upodabniaj% si& do mediów ró!nych pó"ek. Wydawcy mediów opiniotwórczych b"&dnie za"o-

24 J. +akowski, „Mea…”, s. 18.
25 M. Wierzy$ski, „Czyja…”, s. 116.
26 Por. V. Makarenko, T. Grynkiewicza, „AOL fabryk% wiadomo#ci”, „Gazeta Wyborcza” 2011 nr 31. 7154, s. 22, V. Makarenko, 
„Gie"da, a na niej tekst albo fotografia”, „Gazeta Wyborcza”, 2011 nr 56. 7179, s. 30.
27 B. Poulet przytacza dane ekonomiczne #wiadcz%ce o s"uszno#ci tej tezy, a wi&c: zad"u!ony tygodnik „Newsweek” zosta" w 2010 roku 
sprzedany Sidneyowi Harmanowi za 1 dolara, warto#' tygodnika „Business Week” spad"a z 1 mld dolarów w 2000 roku do 5 mln – w 2009 roku, 
w USA znacznie spad" wska.nik sprzeda!y gazet – o 48 % w okresie od 1950 do 2004 roku, sprzeda! g"ównych tytu"ów („Times”, „Newsweek”, 
„US News and World Report”) spad"a w latach 1983-2003 o 26 %, spadek ogl%dalno#ci dziennika telewizyjnego (który w tamtym obszarze kul-
turowym stanowi instytucj&) wynosi" 58 % w latach 1980-2004, por. B. Poulet, „*mier' gazet i przysz"o#' informacji”, Wyd. Czarne, Wo"owiec 
2011, s. 50-51, 264-265.
28 tam!e, s. 119.

!ywszy, i! powszechniej%ce wzorce komunikacji opartej na emocjonalnym, stadnym, falsyfikuj%cym przekazie zdomi-
nuj% potrzeby odbiorców, zlekcewa!yli odbiorców wymagaj%cych.
 Warto w tym miejscu odnie#' si& do analogii widocznych w analizie Pouleta i Paolo Manciniego, który 
przedstawi" nast&puj%c% ocen&: „Demokracja pozwala nam !y' skandalami. Sami ich chcemy. Wybieramy media, 
które nam ich dostarczaj%. Skandal jest dzi# bardziej form% opisu #wiata ni! jego rzeczywistym stanem (…) Nie 
wiem, czy standardy demokracji s% gorsze. Wiem tylko, !e nasze wyobra!enie o nich staje si& coraz gorsze. Ale to 
mo!e by' skutek zwyci&stwa skandalizuj%cych, histerycznych narracji w debacie medialnej”29.
 Obaj wymienieni badacze mediów prognozuj% przysz"o#' dziennikarstwa. Poulet dostrzega warto#' me-
diów lokalnych, a nawet „hiperlokalnych”, dziennikarstwa linkowego (selekcjonuj%cego informacje dla konkret-
nego odbiorcy), wizualnego (kultura obrazkowa), obywatelskiego. Podaje now% definicj& zawodu dziennikarza 
– „musi przede wszystkim umie' znale.' informacj&, która jest w sieci i jest w posiadaniu innych, musi umie' j% 
przetworzy', ustali' relacje i napisa' na nowo, dobieraj%c takie s"owa, które umo!liwi% jej idealne pozycjonowanie 
w wyszukiwarkach. Musi równie! opanowa' wiedz& z zakresu makietowania, wideo, d.wi&ku i grafiki. Bardziej ni! 
informowa', powinien umie' przyci%gn%' i zatrzyma' uwag& internauty – konsumenta”30. Tak uprawiany zawód 
animowania i kompilacji tre#ci nazywa „dziennikarstwem syntetyczno – scalaj%cym”.
 Mancini opisuje "a$cuch przyczynowo-skutkowy: rozwój technologii – fragmentacja – dziennikarstwo za-
anga!owane, wyra!aj%ce silne to!samo#ci (np. Fox News, który w USA pokona" CNN, blogi wyra!aj%ce sympatie 
du!ych grup odbiorców) – utrata neutralno#ci w dziennikarstwie i mediach31. W kontek#cie teorii medialnych 
„utrata neutralno#ci” oznacza antywarto#': stronniczo#', po prostu.
 Zarówno w badaniach jak i autorefleksji dziennikarskiej najcz&#ciej podawane odpowiedniki dziennikar-
stwa powa!nego to dziennikarstwo jako#ciowe, zaanga!owane, opiniotwórcze, neutralne (zw"aszcza w kontek-
#cie politycznym), lokalne i obywatelskie. Przy czym dwa ostatnie okre#lenia u!ywane s% w odniesieniu do nowej 
jako#ci mediów nakierowanych na informacj& z bliska i/lub redagowanych przez osoby, grupy obdarzaj%ce si& 
wzajemnie zaufaniem, definiuj%ce si& jako takie, którym na czym# zale!y (które nie chc% dalej by' biernymi kon-
sumentami „sieczki medialnej”).
 Mo!na przyj%' za"o!enie, !e w Polsce w krótkim 10-15.letnim okresie nast%pi"o przesycenie rynku me-
dialnego #rodkami byle jakiego przekazu. Szybciej, ni! opisuj% to zjawisko obserwatorzy mediów np. w USA, 
odbiorcy zat&sknili do mediów wiarygodnych, zawieraj%cych komentarze oraz interpretacje. Czynniki kulturowe 
i spo"eczno-ekonomiczne, które spowodowa"y obni!enie warto#ci dziennikarstwa wyst&puj% nadal w podobnym 
nat&!eniu jak przyk"adowo w okresie pierwszej stabilizacji wolnego rynku w Polsce (ok. 1995-2006), ale dzien-
nikarze uodpornili si& ju! na pokusy „gwiazdowania”, dostrzegli potrzeby odbiorcy wymagaj%cego, uznali, !e sta-
tus celebryty nie stanowi o byciu miarodajnym w zawodzie. Uwaga ta dotyczy mediów ogólnopolskich i g"ównego 
nurtu, ale mo!na oczekiwa' jej poszerzenia w miar& nasilania si& trendów rozwoju mediów lokalnych. Wydaje 
si&, !e deprecjonowanie kryteriów profesjonalizmu charakteryzowa"o wczesne etapy transformacji mediów. St%d, 
pogo$ za newsem i zyskiem, chwilowo dominuj%ca nad racjonalnymi kryteriami oceny pracy mediów.

29 J. +akowski, „Polska #ródziemnomorska”, „Polityka” 2011 nr 6 (2793), s. 21. Inaczej, „felietonowo”, zale!no#ci mediów i stand-
ardów uprawiania polityki opisa" Daniel Passent: „Media – g"ówny beneficjent katastrofy – okaza"y si& niezwykle poj&tne. (…) Katastrofa jest dla 
mediów oraz polityków #wietnym stymulatorem. (…) Chyba jeszcze nigdy dziennikarstwo nie by"o zawodem tak odpowiedzialnym jak dzisiaj, 
kiedy na oczach milionów mo!na zapyta' rozmówc&, co jeszcze robi na stanowisku ministra? Kiedy poda si& do dymisji? Jak si& czuje jako zapluty 
karze" Platformy? Dziennikarz, który napisa", !e Anodina „spoliczkowa"a premiera”, jest zapewne z tego dumny. Gdyby kto# mia" w%tpliwo#ci, 
dlaczego tak wielu ch&tnych garnie si& do studiów dziennikarskich, cho' jest tyle "adniejszych zawodów, to teraz ju! wie: bo mo!na si& wy!y'. I 
to bezkarnie. Dzisiaj "atwiej jest odwo"a' polityka (w ostateczno#ci zadbaj% o to ci, którzy uk"adaj% listy lub sami wyborcy) ni! dziennikarza. Je#li 
przyci%ga publiczno#' i zapewnia s"upki, to cho'by by" arogantem czy ignorantem, trudno go ruszy', bo konkurencja czeka, publiczno#' zapro-
testuje, koledzy zorganizuj% obron& wolno#ci s"owa. Dziennikarz pot&g% jest i basta!”, D. Passent, „Katastrofa polityczna”, tam!e, s. 88.
30 B. Poulet, „*mier'…”, s. 247, 256.
31 Dos"ownie: „Neutralne dziennikarstwo i neutralne media nie wróc%”. Na pytanie J. +akowskiego: „Jeste#my skazani na dzienni-
karstwo partyjne?”, P. Mancini odpowiedzia": „Na dziennikarstwo #wiadomie skierowane do odbiorców o sprecyzowanych pogl%dach czy sympa-
tiach. Broni%ce tych pogl%dów, reprezentuj%ce ludzi, którzy je podzielaj%, czytelnie zaanga!owane”, J. +akowski, „Polska…”, s. 21.
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