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Życie społeczne w małym mieście – na podstawie
analizy treści „Miesięcznika Kolneńskiego”

Wprowadzenie
Prezentowany tekst jest poświęcony rekonstrukcji obrazu życia w małym mieście.
Podstawę empiryczną stanowią treści prezentowane na łamach wybranego tytułu
prasy lokalnej, „Miesięcznika Kolneńskiego”. Zakres podjętych badań wyznacza
poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
ź jaki charakter mają treści zamieszczane w piśmie (informacyjny, dokumentacyjny,
rozrywkowy, interwencyjny, krytykujący działania władzy lokalnej)?
ź jakie główne funkcje społeczne pełni badany Miesięcznik?
ź jaki obraz życia w małym mieście na Podlasiu wyłania się z analizy?
ź jaki jest związek dyskursu prasowego z lokalnym systemem społecznym?
Podjęte badania mają charakter fragmentaryczny, obejmują wybrany tytuł lokalnej prasy samorządowej, który będzie traktowany jako przykład szerszej kategorii
mediów lokalnych, w ograniczonym horyzoncie czasowym. Analizie zostanie poddany jeden rocznik pisma, obejmujący 11 ostatnio wydanych numerów, czyli numery
od września 2011 do numeru wakacyjnego, lipiec-sierpień 2012. Ramy teoretyczne
badania zakreślają następujące kategorie pojęciowe: „życie społeczne w małym
mieście”, „lokalność”, „prasa lokalna”, „partycypacja lokalna”, „dyskurs lokalny”. Dla
klarowności analizy wymagają one krótkiego omówienia ich znaczeń i perspektyw
teoretycznych, z jakich są ujmowane na gruncie socjologii.

Ramy teoretyczne analizy
Ramy teoretyczne analizy zakreślone poprzez pojęcia przywołane we wprowadzeniu wyznacza problematyka socjologii miasta, socjologii społeczności lokalnych
i partycypacji lokalnej oraz analiza dyskursu. Pierwsza sytuuje podjęte zagadnienie
w obszarze zainteresowań przestrzenią społeczną, jaka rozciąga się poza metropoliami, gdzieś pomiędzy obszarem wiejskim a wielkim, „prawdziwym” miastem. Małe
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miasta stanowią specyficzny typ miast, które przez badaczy traktowane są jako
„niby-miasta”, albo „miasta jedynie z nazwy”. O ich charakterze przesądza nie tyle
wielkość definiowana jako liczba mieszkańców, a raczej specyficzny klimat miejsca,
jeśli udało się taki wytworzyć i powiązania funkcjonalne z otoczeniem. Życie w małych miastach toczy się własnym rytmem, wolniejszym niż w metropoliach, określanym jako slow, co ma zarówno wiele wad, jak i zalet. Wytwarza się szczególny styl
życia, określany jako małomiasteczkowy, który w odbiorze społecznym funkcjonuje
częściej jako synonim ocen negatywnych niż określeń nobilitujących oraz tworzy się
specyficzny splot warunków społecznych. Składa się na nie, jak zauważają badacze
brytyjscy, zagorzały lokalizm, konserwatyzm, niechęć do ryzyka, tradycjonalizm, brak
ambicji odnośnie do własnego rozwoju i perspektyw1. Małe miasta nie są częstym
przedmiotem badań, które koncentrują się raczej na śledzeniu przemian dokonujących się w miastach globalnych, megamiastach, gdzie rodzą się innowacje społecz2
3
ne . Małe miasta wszędzie na świecie są do siebie podobne . Wiele z nich ustanowiono jako miasta targowe, inne jako ośrodki administracyjne. Pozostały niewielkich
rozmiarów, gdyż ominęły je główne szlaki komunikacyjne w przeszłości albo wyczerpały się ich zasoby, które w innych warunkach zapewniłyby im rozwój.
Współcześnie uchodzą za symbol prowincji, parafiańszczyzny, marazmu i zacofania, zwolnionego tempa życia. Zwykle też borykają się z wieloma problemami
społecznymi, których nie są w stanie rozwiązać bez interwencji zewnętrznej. Ten
nakreślony raczej w ciemnych barwach obraz można rozjaśnić przywołując walory
małych miast, dostrzegane przez ich miłośników. Należą do nich tożsamość i duma
lokalna, poczucie wspólnoty i silna identyfikacja z miejscem, które jest małą ojczyzną
pielęgnującą własne tradycje. Ich mieszkańcy mają lepszy niż mieszkańcy wielkich
miast dostęp do bezpiecznych przestrzeni publicznych, terenów zielonych, czystego
powietrza i mogą spacerować po ulicach, które nie zostały podporządkowane samochodom.
Na podstawie badań przeprowadzonych w małych miastach Stanów Zjednoczonych Robertson zaliczył do walorów małych miast ludzką skalę wielkości, brak typowych problemów występujących w wielkich miastach, jak zatłoczenie i wysoka
przestępczość, brak dominacji korporacji, brak wielkich, flagowych projektów, występowanie drobnego handlu, brak podziałów wewnętrznych na monofunkcyjne strefy,
silne związki z otaczającymi je sąsiedztwami i występowanie historycznych budowli
4
i budynków .
Globalizacja zagraża tym specyficznym walorom wielu małych miast, rujnując ich
żywotność i kulturę5. W wielu z nich podejmuje się próby stawienia czoła tym
1
D. Bell i M. Jayne, Conceptualizing Small Cities, s.2, [w:] D. Bell i M. Jayne (red.) Small Cities. Urban Expierience
Beyond the Metropolis, Routledge, Abington, Oxon 2006.
2
D. Bell i M. Jayne (red.) Small Cities. Urban Expierience Beyond the Metropolis, Routledge, Abington, Oxon 2006.
3
Tamże.
4
K. Robertson, Downtown development principles for small cities, [w:] M. Burayidi (red.), Downtowns: Revitalizing
the Centers of small Urban Communities, Garland, New York 2001, s. 9.
5
P. K. Knox, H. Mayer, Small Town Sustainability, Birkhauser Verlag AG, Basel-Boston-Berlin 2009, s. 11.
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negatywnym wpływom, przygotowując specjalne programy podtrzymujące lokalne
tradycje i ożywia specyficznego ducha miejsca poprzez powrót do tradycyjnych rytuałów, co nie zawsze kończy się powodzeniem. Przykładem jest próba rekonstrukcji
rytuału palenia czarownic w warmińskim miasteczku Reszel, która wzbudziła szeroką
społeczną debatę i raczej źle przysłużyła się promocji miasteczka. Ożywianiu lokalnych tradycji lepiej służą: rozwój turystyki, organizowanie wydarzeń o charakterze
kulturalnym, festiwali, które przyciągają szeroką publiczność z odległych miejsc.
Drugie z przywołanych pojęć, kategoria lokalności, wymaga odwołania się do
kontekstu szerszych układów społeczno-przestrzennych6. W ostatnich latach pojęcie
to jest przywoływane często, głównie w kontekście upodmiotowienia społeczności
lokalnych i ich aktywizacji oraz odnowy lokalnych tradycji. Tak rozumiana lokalność
znajdowała się również w centrum zainteresowań badawczych zespołu profesor
Joanny Kurczewskiej, która od kilku lat prowadzi w IFiS PAN konwersatoria poświęcone tematyce zmian społecznych w społecznościach lokalnych i konstruowania
tożsamości lokalnych. Wyniki zrealizowanych przez zespół badań zawierają m.in.
prace opublikowane w serii Oblicza lokalności7.
Charakteryzując sens teoretyczny pojęcia „lokalność”, Joanna Kurczewska odnosi
je do tradycji community studies, pisząc, iż badacze układów lokalnych hybrydyzują
różne koncepcje lokalności, zależnie od celu prowadzonych badań8. Autorka wyróżnia trzy odmiany rozumienia tego pojęcia. Pierwszą wyraża pojęcie „społeczność
lokalna”, które odnosi się do sfery więzi społecznych albo sfery idei (wartości, symboli, subiektywnych interesów). Tak rozumiana lokalność oznacza realną społeczność, która jest traktowana w kategoriach całości społecznej, wówczas gdy chodzi
o więzi społeczne lub całości kulturowej, gdy chodzi o sferę symboliczną i wartości.
Przytoczone rozumienie pojęcia umożliwia oddzielenie tego, co społeczne od sfery
zobiektywizowanej kultury symbolicznej9. Drugą odmianę lokalności wyraża termin
„lokalność”, który nie niesie żadnych konotacji terytorialnych, a odnosi się wyłącznie
do sfery kultury symbolicznej, do zawartych w niej wyobrażeń. Tak rozumiana
lokalność nie odnosi się do żadnej realnie funkcjonującej społeczności lokalnej,
a jedynie do sfery społecznych znaczeń, gdzie lokalizm występuje jako „jedna z form
10
światopoglądu integralnego” . Można wyróżnić lokalność wyobrażoną, będącą atrybutem zbiorowości lub jednostki. Trzecią odmianą jest lokalność rozumiana jako
kontrast lub opozycja wobec jakichś odniesień, które badacz wykorzystuje do porów11
nań . Takim odniesieniem może być centralizm lub globalizm. Lokalność ma tu
6

M. Malikowski, Lokalność, hasło w: Encyklopedia Socjologii, T.II, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, s. 134.
J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, Warszawa 2004; Oblicza lokalności.
Różnorodność miejsc i czasu, Warszawa 2006, Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, IFiS PAN,
Warszawa 2008.
8
J. Kurczewska, Robocze ideologie lokalności,[ w:] J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność…, s. 90.
9
Kurczewska, Robocze ideologie..., s. 90.
10 Tamże, s. 104.
11 Tamże, s. 90-91.
7
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wymiar przestrzenny, który dotyczy zarówno jej aspektu materialnego, jak i symbolicznego. Autorka dostrzega też nowy sposób myślenia o lokalności, który oznacza
przejście od więzi realnych związanych z terytorium w kierunku więzi „wyobrażonych” oraz koncentrację na strukturach i dynamice doświadczeń i atrybutów
jednostki. Taka nowa ideologia lokalności jest wytwarzana w wyniku aktywności
obywatelskiej jednostek i społeczności. Przywołana konstatacja uzasadnia zainteresowanie prasą lokalną, która przyczynia się do wzmacniania lokalnego kapitału
społecznego i jest ważnym narzędziem budowania tożsamości lokalnej.
Dwie ostatnie kategorie pojęciowe, „partycypacja lokalna” i „prasa lokalna” odsyłają do analiz kapitału społecznego, szacowania zasobów lokalnych, budowania
społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania społeczności lokalnych. Problemy te
były podejmowane w pracach socjologicznych stosunkowo często wraz z popularyzacją koncepcji kapitału społecznego i rozwojem badań empirycznych wykorzys12
tujących jej aparaturę pojęciową i wskaźniki . Spośród różnych definicji pojęcia
partycypacji odwołam się do definicji B. Lewenstein, która pisze: „Traktujemy partycypację jako udział mieszkańców w formalnych i nieformalnych procesach samoorganizacji, zmierzających do polepszenia warunków życia w społeczności lokalnej”13.
Interesujące wyniki najnowszych badań na temat partycypacji publicznej zawiera
raport Instytutu Spraw Publicznych, Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji
publicznej w Polsce, prezentowany na konferencji naukowej, którą zorganizował
tenże Instytut („Wrze czy stygnie? Badanie temperatury partycypacji w polskich
14
samorządach”, Warszawa 25.10., Projekt „Decydujmy razem”) .
„Prasa lokalna” jest jedną z kategorii reprezentujących media lokalne, które
stanowią przedmiot zainteresowania zarówno medioznawców, kulturoznawców,
socjologów kultury, jak i badaczy społeczności lokalnych. Zainteresowanie prasą
lokalną rozwinęło się w latach 90., kiedy to jej rozwój budził wielkie nadzieje. Uznawano ją za wskaźnik rozwoju demokracji i przejaw aktywności obywatelskiej15.
Mówiąc o „prasie lokalnej” w tym tekście rozumiem to pojęcie szerzej niż tylko
tradycyjne wydania druków w wersji papierowej. Włączyłam do tej kategorii również
wydania internetowe pism wydawanych przez gminy, miasta, stowarzyszenia
lokalne, które nie ukazują się w wersji tradycyjnej, czyli papierowej. Uwzględniam
natomiast inne kryteria wydzielania prasy lokalnej, takie jak: zakres oddziaływania,
miejsce wydawania, zakres kolportażu, zakres tematyczny pisma, w którym domi16
nują treści lokalne . Hilarowicz i Kowalski wyróżnili dwa sposoby rozpatrywania
12

Przykłady: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, (red.) Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor,
Warszawa 2002, B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec (red.) Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Warszawa 2010.
13 B. Lewenstein i inni (red.) Partycypacja…, s. 9.
14 Anna Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, t.1. Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2012.
15 M. Hilarowicz, T. Kowalski, Rola i konteksty prasy lokalnej, w: J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności. Tradycja
i współczesność, Warszawa 2004.
16 Tamże, s. 397.
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lokalnego charakteru pisma: w sensie pierwotnym i wtórnym. Pierwszy określa liczba
publikacji, które bezpośrednio dotyczą obszaru, na którym pismo jest kolportowane.
Tak rozumiana lokalność pisma zapewnia mu podstawę egzystencji. Drugi natomiast
wyraża frekwencja wsi, sołectw, miast, gmin, dzielnic na łamach pisma. Lokalność
wtórna decyduje o rzeczywistym powodzeniu czytelniczym pisma w środowisku
lokalnym. Brak treści na temat danej społeczności sprawi, że jej mieszkańcy nie będą
zainteresowani danym tytułem.
Rozwój mediów elektronicznych umożliwił wydawanie własnych pism w wersji
internetowej lub drukowanej wszystkim zainteresowanym, jednostkom i organizacjom oraz społecznościom lokalnym. Po okresie szybkiego rozwoju na początku
transformacji systemowej prasa lokalna znalazła się w kryzysie. Większość tytułów
nie przetrwała realiów rynkowych i przestała się ukazywać. Wiele pism wydają obecnie samorządy, które finansują wydawanie pism w wersji papierowej bądź udostępniają miejsce na własnych serwerach wydaniom elektronicznym.
Taka aktywność wydawnicza samorządów ma wielu przeciwników i spotyka się
z krytyką zarówno ze strony dziennikarzy pism lokalnych, jak i prawników, którzy
kwestionują prawo instytucji samorządu do prowadzenia tego typu działalności
w warunkach gospodarki rynkowej. Bywa też źródłem konfliktów między dziennikarzami a przedstawicielami władzy lokalnej, która jest zainteresowana głównie
budowaniem pozytywnego wizerunku w oczach mieszkańców i wykorzystuje pisma
lokalne jako tuby propagandowe. Nie zagłębiając się zbytnio w niuanse złożonych
relacji między władzą lokalną i pismami lokalnymi zakładam, że pisma lokalne stanowią ważny przejaw rozwoju komunikacji między władzą lokalną a społecznością
lokalną i pełnią ważne funkcje w życiu tychże społeczności. Mają też ogromny udział
w wytwarzaniu i popularyzowaniu treści kultury lokalnej, kreują unikalną tożsamość
miejsca i poczucie dumy lokalnej, będące podstawą zbiorowej tożsamości. Jak pokazują wyniki badań prasy samorządowej przeprowadzonych przez Patrycję Szostok,
które cytuje Jakub Parnes17, mieszkańcy traktują tego typu gazety raczej jako źródło
informacji o gminie niż tubę propagandową władzy.
Mimo że status mediów lokalnych jest kontrowersyjny, współcześnie są one
uznawane za ważny zasób lokalny, który integruje społeczności i pełni wiele ważnych
funkcji społecznych. Pewne funkcje są podobne do funkcji prasy w ogóle, inne nato18
miast specyficzne dla prasy lokalnej . Propozycję klasyfikacji takich funkcji zawiera
tekst Hilarowicza i Kowalskiego, którzy wyróżnili 7 funkcji prasy lokalnej. Zaliczyli do
nich funkcję informacyjną, opiniotwórczą, kontrolną, projektującą, innowatorską
i inicjującą oraz rozrywkową. Funkcja informacyjna jest realizowana przez prasę
lokalną w sposób specyficzny, gdyż, jak zauważają przywołani autorzy: „Informacja
lokalna musi być szczególnie precyzyjnie sformułowana i wyważona, ponieważ to, co
17

J. Parnes, Wyzwania i szanse dla współczesnej polskiej prasy lokalnej , „Global Media Journal—Polish Edition” No
1 (5), 2009, s. 1-22, www.globalmediajournal.collegium.edu.pl/artykuly/wiosna... (dostęp: 12.11. 2012).
18 M. Hilarowicz, T. Kowalski, Rola i konteksty …, s. 398-399.
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się w gazecie pisze, łatwo skonfrontować z rzeczywistością” . Funkcja opiniotwórcza
polega na kształtowaniu opinii, której przedmiotem mogą być lokalne instytucje życia
społecznego i jednostki znane w społeczności lokalnej. Prasa lokalna umożliwia wyrażanie opinii wszystkim mieszkańcom danej miejscowości, a nie tylko dysponentom
pisma i jego pracownikom. Jest więc forum wymiany poglądów i kształtowania opinii
wszystkich obywateli, co w niektórych przypadkach bywa ograniczane przez redakcję
lub dysponentów. Kolejna z funkcji, kontrolna, w prasie lokalnej zależy od zakresu jej
niezależności. Może nie występować w ogóle, gdyż sponsor, dysponent nie jest
zainteresowany zamieszczaniem treści krytycznych, kontrowersyjnych, godzących
w jego wizerunek. Funkcja projektująca, innowatorska, inicjująca nie ma charakteru
kontrowersyjnego i często jest pełniona przez prasę lokalną. Gazeta może prezentować projekty inicjatyw lokalnych, pomysły działań zbiorowych, których realizacja
spowoduje zmiany i poprawi warunki życia mieszkańców. Redakcja może zachęcać do
aktywności lokalnej, projektować wydarzenia kulturalne, inicjować akcje społeczne
oraz propagować i wspierać w danej społeczności lokalnej akcje ogólnopolskie, jak
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ostatnia z wymienionych przez Hilarowicza
i Kowalskiego funkcji, rozrywkowa, jest najczęściej skierowana do młodzieży. Jeśli
młodzież nie należy do kręgu odbiorców pisma, jej znaczenie maleje. Autorzy podkreślają, że „fałszywy jest pogląd, że pełnienie tej funkcji prowadzi do deklasacji
20
pisma i jego społecznej roli” .
Cytowani autorzy nie uwzględnili w moim przekonaniu dwóch ważnych funkcji
prasy lokalnej, które proponowałabym dodać do ich klasyfikacji. Chodzi mi o funkcję
integrującą społeczność lokalną i funkcję dokumentującą wydarzenia i tradycje
lokalne. Odwołując się do rozróżnienia R. Mertona, trzeba zauważyć, że ten zestaw
funkcji, niekompletny i niepełny, jak mogłoby się okazać po weryfikacji w szerszych
badaniach empirycznych, obejmuje jedynie funkcje jawne, czyli te konsekwencje
działania prasy lokalnej, które są widoczne i obserwowane w życiu społecznym na
poziomie lokalnym. Do pełnego obrazu brakuje funkcji ukrytych, jakie zapewne
można byłoby wyróżnić analizując więcej empirycznych przykładów.
Działalność mediów lokalnych wzmacnia potencjał społeczności lokalnych i angażuje w sprawy lokalne mieszkańców, którzy będąc lepiej poinformowani o wydarzeniach i działaniach lokalnych, chętniej w nich uczestniczą. Trudno jest udzielić precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, jak są powszechne, to znaczy w ilu miastach, gminach,
sołectwach jest obecnie wydawane jakieś lokalne pismo. Pewnych przybliżonych
informacji o skali zjawiska dostarczają wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych na
temat partycypacji publicznej w gminach.

19
20

Tamże, s. 398.
M. Hilarowicz, T. Kowalski, Rola i konteksty…, s. 399.
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Tab. 1. Zasoby medialne w różnych typach gmin (N=192)
Media gminne
(łącznie zależne i niezależne)
Co najmniej jedno medium papierowe
Co najmniej jedna stacja radiowa
o zasięgu gminnym
Co najmniej jedna stacja telewizyjna
o zasięgu gminnym
Co najmniej jedna stacja telewizyjna
o zasięgu gminnym
Gminy bez żadnych mediów
(w tym powiatowych)

Typ gminy
Ogółem
Miejska

Miejsko-wiejska

Wiejska

78,9%

80%

66,7%

74,0%

35,6%

6%

2,8%

16,1%

49,3%

24%

7,0%

26,9%

14,1%

20%

31,9%

22,3%

8,5%

10%

9,7%

9,3%

Źródło: K. Dzieniszewska-Naroska, Infrastruktura komunikacji społecznej w gminach a partycypacja,
[w:] Anna Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 129.

Krótkiego wyjaśnienia wymaga także ostatnie z pojęć zakreślających teoretyczne
ramy analizy, a mianowicie pojęcie „dyskurs lokalny”. Autorzy wypowiadający się na
21
temat dyskursu zwracają uwagę na wieloznaczność pojęcia , którego znaczenie, za22
kres i zastosowanie „są determinowane przez konkretny paradygmat teoretyczny” .
Dla potrzeb podjętych badań najbardziej przydatne będzie rozumienie dyskursu
23
zaproponowane przez D. Howartha , który opowiada się za rozciągnięciem zasięgu
analizy dyskursu na wszystkie praktyki społeczne. Dyskursy i praktyki dyskursywne
stają się w takim ujęciu synonimami stosunków społecznych, a kategoria dyskursu
odnosi się do „historycznie uwarunkowanych systemów znaczeń, kształtujących tożsamość podmiotów i przedmiotów”. W niniejszym tekście chodzić będzie o stosunki
społeczne kształtujące się w społeczności lokalnej małego miasta i lokalne uniwersum symboliczne, niezbędne do wytwarzania zbiorowej tożsamości miejsca.

Informacje ogólne o mieście
Kolno jest miastem powiatowym w województwie podlaskim. Leży na pograniczu
trzech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Liczba
mieszkańców wynosiła 10 660 (według stanu na 31.12.2011)24 i wykazuje tendencję
malejącą. Ludność całego powiatu zbliża się do 40 tys.

21

M. Czyżewski, Dyskurs, hasło [w:] Encyklopedia Socjologii. Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005,
s. 50-58.
22 D. Howarth, Dyskurs, przekład A. Gąsior-Niemiec, Warszawa 2008, s. 14.
23 Tamże, s. 23-24.
24 www.powiatkolno.home.pl (dostęp 15.11. 2012).
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Miasto ma długą historię. Jego początki sięgają XI i XII wieku. Posiada przywilej
lokacyjny na prawie chełmińskim z roku 1425. Było miastem strategicznym na pograniczu mazowiecko-jaćwieskim i mazowiecko-krzyżackim. Znaczenie miasta zmieniało
się w różnych momentach historycznych. Od XV wieku kilkakrotnie pełniło i traciło
funkcję siedziby powiatu. Jest typowym miastem usługowym dla otaczających go
terenów rolniczych i lokalnym centrum wymiany oraz administracji. Szczyci się dwoma postaciami honorowych obywateli. Jednym jest papież Jan Paweł II, drugim
lokalny działacz PSL „Wyzwolenie”, Stanisław Krupka, który położył wielkie zasługi dla
reaktywacji starostwa w 1948 roku.
Aktywność lokalna skupia się wokół kilku ośrodków. Tworzą je władze samorządowe, publiczne instytucje edukacyjne i kulturalne, instytucje życia religijnego,
jakimi są dwie parafie rzymsko-katolickie oraz sektor pozarządowy. Ważne miejsce
zajmują działające w mieście instytucje kultury, do których należą: Kolneński Ośrodek
Kultury i Sportu, Miejska Biblioteka Publiczna, Państwowa Szkoła Muzyczna w Łomży
Filia w Kolnie. Organizują one wiele imprez i przedsięwzięć propagujących kulturę
wysoką i sztukę, prowadzą impresariat artystyczny, prezentują ważne zjawiska artystyczne, udzielają pomocy merytorycznej i organizacyjnej. Najważniejszą, cykliczną
imprezą kulturalną w mieście jest festyn „Imieniny Jana z Kolna”, który odbywa się
24 czerwca. Ponadto w mieście odbywa się kilka imprez o randze regionalnej i powiatowej. Należą do nich: Przegląd Zespołów Obrzędowych, Konkurs Kolęd i Pastorałek,
Konkurs Piosenki Jacka Cygana, Jarmark Wielkanocny.
Tkanka organizacji pozarządowych w mieście jest wątła, o czym świadczą dostępne informacje na ich temat. W wykazie organizacji pozarządowych działających
25
w mieście figurują wprawdzie 22 organizacje , jednak nie wszystkie wymienione są
organizacjami pozarządowymi w rozumieniu powszechnie przyjętych definicji
organizacji pozarządowej, np. parafia rzymsko-katolicka. Wśród organizacji pozarządowych dominują stowarzyszenia kombatantów, związki emerytów i zrzeszenia
sportowe. Sądząc z nazw organizacji kilka z nich ma charakter lokalnych organizacji
pozarządowych, jak Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Promocji Powiatu Kolneńskiego, Towarzystwo „Jan z Kolna”, Kolneńskie Towarzystwo Gospodarcze, Kolneńskie Stowarzyszenie Rodzina.
Jak świadczą informacje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta,
samorząd stara się być aktywny podejmując działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i przyciągania inwestorów zewnętrznych. Kolno odniosło też sukces w wykorzystaniu środków z UE. Zajęło w roku 2008 pierwsze miejsce w kraju wśród miast
powiatowych w rankingu „Wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy”,
Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Ostatnio otrzymało nagrodę Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych w konkursie „Grunt na medal 2012”,
w ramach którego samorządy zgłaszały działki inwestycyjne. W październiku 2012
odbyło się też spotkanie w urzędzie miasta z przedstawicielką Fundacji Inicjatyw
25

www.umkolno.pl (dostęp: 15.11.2012).
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Rozwojowych, na którym ustalono utworzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego na temat ekonomii społecznej. Jego celem będzie udzielanie pomocy i wsparcia
podmiotom ekonomii społecznej, spółdzielniom socjalnym i fundacjom, które w mieście powstaną.
Położenie miasta Kolno na mapie Polski przedstawia poniższa mapa:

Mapa 1. Położenie Kolna na mapie Polski

Miasto boryka się z wysokim bezrobociem. Stopa bezrobocia wynosiła 18,3% (na
31.07.2012) i była wyższa od średniej w województwie podlaskim (13,8%) i średniej
26
krajowej (12,3%) .
W mieście ukazują się dwa tytuły prasy lokalnej, „Miesięcznik Kolneński”, którego
wydawcą jest burmistrz miasta oraz „Zeszyty Kolneńskie”, wydawane przez Towarzystwo „Jan z Kolna”. Pierwszy tytuł reprezentuje więc prasę samorządową, zależną
od władzy lokalnej. Ukazuje się systematycznie od ponad 13 lat, od 2004 roku
w wydaniu elektronicznym i jest dostępny ma stronie Urzędu Miasta. Rocznie ukazuje
się 11 numerów, których objętość waha się od 24 do 58 stron (w wakacje wychodzi
numer podwójny, lipiec-sierpień). Drugi tytuł, „Zeszyty Kolneńskie”, reprezentuje
prasę niezależną, ma charakter almanachu społeczno-kulturalnego. Pismo zamieszcza także utwory literackie i poezje. Wychodzi raz w roku, od roku 2006. Dotychczas
ukazało się 6 numerów. Pismo jest sprzedawane w Kolneńskim Ośrodku Kultury
i Sportu - dochód ze sprzedaży przeznaczany jest na działalność Towarzystwa. Jest
dostępne także w wersji elektronicznej.
26

www.pupkolno.pl (dostęp: 15.11.2012).
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„Miesięcznik Kolneński” jako przykład prasy lokalnej
Wybrany do analizy treści tytuł jest przykładem lokalnej prasy samorządowej.
Przymiotnik „lokalny” wyraża zarówno wyróżnioną przez Hilarowicza i Kowalczyka
27
lokalność pierwotną, jak i lokalność wtórną . Pierwsza oznacza, że pismo propaguje
treści lokalne, druga, że jest kolportowane i czytane lokalnie, czyli treści te są także
odbierane lokalnie. Lokalna prasa samorządowa, jak wspomniano wcześniej, pozostaje przedmiotem krytyki. Kwestionuje się nawet prawo samorządów do wydawania
własnych tytułów i postuluje wprowadzenie formalnego zakazu tego typu działalności, zwłaszcza jeśli pismo jest finansowane przez władze samorządowe i dodatkowo zamieszcza reklamy. Zarzuca się tej prasie brak niezależności i wykorzystywanie jej
przez władze samorządowe do promowania własnych osiągnięć.
W stopce redakcyjnej badanego pisma znajduje się informacja, że jego nakład
wynosi 2000 egzemplarzy. Nakład ten podwoił się od roku 2004. Brak jest informacji
o wynikach sprzedaży wersji papierowej. Wersja elektroniczna jest powszechnie
dostępna na stronie Urzędu Miasta. Pismo zamieszcza również reklamy, zarówno
komercyjne, jak i społeczne, co pozwala mu, jak sądzę, osiągać pewne dochody, oraz
sporadycznie ogłoszenia. Pismo ma własny zespół redakcyjny, złożony z trzech osób
i redaktora naczelnego. Obejmuje zasięgiem teren powiatu kolneńskiego. Objętość
waha się od 24 stron do 58 w wypadku numerów podwójnych. Znaczną część prezentowanych treści ilustrują fotografie, zarówno współczesne, jak i historyczne,
nadsyłane przez czytelników, co poprawia jego atrakcyjność wizualną. Autorami
zamieszczanych materiałów są poza redaktorem naczelnym i kilkoma współpracownikami różne inne osoby, zajmujące ważne pozycje w instytucjach lokalnych oraz
rzadko „zwykli” członkowie społeczności, np. ogłoszenie informujące o Dniu Babci
i Dziadka w przedszkolu jest zaopatrzone podpisem „Wychowawczynie”. Rodzi to
przekonanie, że redakcja jest otwarta i udostępnia swoje łamy nie tylko przedstawicielom władzy samorządowej, ale również przedstawicielom instytucji świeckich,
religijnych oraz mieszkańcom. Stale publikowane są sprawozdania z posiedzeń Rady
Miasta, co pozwala mieszkańcom na bieżąco śledzić sprawy lokalne.
Układ graficzny pisma nie jest do końca przejrzysty i uporządkowany. Mimo że
występują w nim pewne rubryki stałe, to zmienia się ich miejsce w strukturze numeru. Jedynie kącik rozrywkowy zawierający krzyżówkę znajduje się na przedostatniej
stronie. Treści prezentowane w poszczególnych numerach można podzielić na dwie
kategorie:
Rubryki stałe oraz materiały epizodyczne, pojawiające się sporadycznie. Do
rubryk stałych należą:
ź Miasto
ź Z prac Rady Miejskiej
ź Wywiad
27
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Starostwo
Z życia służb (informacje o pracy policji i straży pożarnej i wypadkach drogowych)
Sport
Wydarzenia
Szkoły
Przetargi
Wspomnienia
Z życia parafii
Informacje o projektach Unii Europejskiej realizowanych w mieście
Życzenia
oraz osobne strony poświęcone gminom ościennym:
ź Mały Płock
ź Grabowo
ź Turośl.
Gmina Stawiski, chociaż wymieniona jest na okładce, nie ma wyodrębnionej stałej
rubryki i wzmianki na jej temat pojawiają się bardzo rzadko. W analizowanych numerach była tylko jedna taka wzmianka, informująca o turnieju szachowym zorganizowanym przez policję w tamtejszej szkole. Należałoby zbadać, jaka jest przyczyna tej
nieobecności gminy na łamach pisma.
Przykładem rubryki sporadycznej są bezpłatne porady prawne, udzielane ofiarom
przestępstw na łamach jednego numeru przez prokuratorów oraz rubryka: hobby.
Pewne rubryki pojawiają się w każdym numerze (jak: Miasto, Z życia służb, Sport,
Grabowo, Mały Płock, Turośl), inne okazjonalnie, raz na kilka numerów, prawdopodobnie zależnie od potrzeb.
Prezentowane treści dotyczą zarówno miasta Kolna, całego powiatu, jak i poszczególnych gmin wchodzących w jego skład. Rubryki pisma i informacje nie w każdym
numerze są uporządkowane w rozłączne kategorie. Rodzi to pewną trudność w wyodrębnieniu tych treści, które odnoszą się wyłącznie do miasta. Przyjmując za jednostkę analizy artykuł, czy może lepiej materiał prasowy, dokonałam orientacyjnego
określenia, jaki jest udział materiałów poświęconych miastu Kolno w ogólnej
zawartości poszczególnych numerów. Z obliczeń wynika, że waha się on od 30%
objętości numeru (numer 09/ 2011) do 70% (numer 01/2012 i 04/2012).
Uporządkowanie zamieszczanych w miesięczniku treści według kategorii sformułowanych w pytaniu badawczym (odpowiedź na pytanie o charakter prezentowanych treści) pozwala stwierdzić, że spośród pięciu przyjętych kategorii reprezentowane są jedynie trzy pierwsze. Zdecydowanie dominują treści o charakterze informacyjnym i dokumentacyjnym, stały skromny udział mają treści rozrywkowe, brak
natomiast treści interwencyjnych i krytykujących władze lokalne, co można wytłumaczyć faktem, iż analizowany miesięcznik jest gazetą samorządową.
Informacją wiele mówiącą o charakterze treści propagowanych przez pismo jest
także dobór osób, z którymi przeprowadzono wywiady zamieszczane w analizowanych numerach. W 11 numerach pisma zamieszczono łącznie 13 wywiadów.
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
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Wśród rozmówców zdecydowanie dominowały osoby występujące na scenie lokalnej (10 osób), jedynie troje reprezentowało środowisko zewnętrzne (poseł na sejm,
kandydat na senatora i piosenkarka). Pismo przybliża więc czytelnikom osoby
zajmujące kluczowe pozycje w lokalnych instytucjach (prezes Banku Spółdzielczego,
burmistrz, starosta, prezes lokalnego stowarzyszenia, dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy, komendant policji, prezes klubu sportowego, wójt gminy) i mieszkańców miasta, którzy odnieśli sukces indywidualny (mistrz Polski w kulturystyce, mieszkaniec
Kolna i instruktor kolarstwa).
Odpowiedź na pytanie o funkcje społeczne pełnione przez badany tytuł po części
określają informacje na temat charakteru prezentowanych treści. Skoro w zawartości
pisma dominują treści informacyjne, to można zasadnie mówić o pełnieniu funkcji
informacyjnej. Kogo i o czym informuje „Miesięcznik Kolneński”? Mieszkańców miasta i ościennych gmin o działaniach władzy samorządowej i wydarzeniach lokalnych.
Najczęściej są to działania, które podejmuje samorząd lub przedstawiciele instytucji
lokalnych, Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, szkół, parafii, organizacji pozarządowych, klubów sportowych. Należy też dodać, że opisywane działania zakończyły
się sukcesem indywidualnym lub zbiorowym. Brak jest informacji o działaniach grup
nieformalnych, sąsiadów, mieszkańców, które jak można się domyślać, także stanowią ważny element życia społeczności lokalnej miasta. Nie znalazłam też żadnych
informacji o działaniach, które zakończyły się porażką. Mieszkańcy miasta prezentowani są w piśmie jedynie w rolach odbiorców, beneficjentów, uczestników imprez
i spotkań, które organizują różne instytucje formalne – samorząd, szkoła, instytucje
religijne, organizacje pozarządowe. Jest to bardzo dobrze widoczne zwłaszcza na
prezentowanych fotografiach. Wiele tych działań ma charakter uroczysty, odświętny,
wiąże się z praktykowaniem ważnych społecznych rytuałów, świąt, rocznic, odsłanianiem pomników i upamiętnianiem lokalnych bohaterów i wydarzeń. Codzienność
życia w mieście prezentowana jest niejako w tle, na drugim planie. Można ją odnaleźć
na przykład w informacjach na temat działań podejmowanych w ramach realizowanych projektów UE, w ramach których szkoli się osoby bezrobotne, buduje infrastrukturę techniczną bądź modernizuje wysypisko odpadów. Na podkreślenie zasługuje
jeszcze jeden aspekt związany z funkcją informacyjną, który dotyczy informowania
o praktykowaniu demokracji na szczeblu lokalnym. Służą temu informacje i sprawozdania z obrad Rady Miasta. Trzeba jednak dodać, że nawet tak lakonicznie przedstawiane informacje są ważne dla społeczności lokalnej i budują tożsamość miejsca
poprzez upowszechnianie wiedzy na jego temat i kształtują poczucie dumy lokalnej.
Badany tytuł nie zamieszcza publicystyki ani komentarzy, dlatego też funkcja
opiniotwórcza pełniona jest w nim w sposób specyficzny. Można uznać, że pismo jest
wykorzystywane do wytwarzania pozytywnych opinii wśród mieszkańców miasta
odnośnie do wysiłków podejmowanych przez władze samorządowe, które „dają
z siebie wszystko”, aby życie w mieście kwitło i wszyscy byli zadowoleni.
W moim przekonaniu w piśmie można odnaleźć wiele przejawów funkcji określonej jako projektująca, innowatorska i inicjująca, która jest niezwykle ważna
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w przypadku prasy lokalnej. Przejawia się ona w szczegółowych relacjach i dokumentacji fotograficznej z organizowanych imprez sportowych, jak jesienne biegi
przełajowe, rozgrywki piłkarskie czy wyścig kolarski. Można zaliczyć tu także
propagowanie rożnych akcji ogólnospołecznych w społeczności lokalnej. Przykładem
może być „Sprzątanie świata”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Cała Polska
czyta dzieciom”. Niekiedy działaniom tym jest nadawany specyficzny lokalny koloryt,
jak „Vipy kolneńskie czytają dzieciom”, „Policjanci czytają dzieciom”. Taki inicjujący
charakter ma też większość działań organizowanych przez Kolneński Ośrodek Kultury
i Sportu, jak „Teatr przy stoliku”, „Muzykalni Seniorzy” czy Ogólnopolski Przegląd
Piosenki Autorstwa Jacka Cygana. Innym przykładem jest zorganizowany przez bibliotekę publiczną cykl „Spotkania z mistrzami w swoim zawodzie”, w ramach którego
odbyło się spotkanie z kosmetyczką. Takie działania organizowane w małym mieście
budują pozytywny klimat wokół wspólnoty, przyczyniają się do wzrostu partycypacji
społecznej, rodzą zainteresowanie sprawami lokalnymi i kształtują postawy zaangażowania. Wyzwalają też chęć projektowania zmian i planowania działań, które do
takich zmian doprowadzają. Są więc bardzo ważne dla budowania tożsamości miejsca i integrowania mieszkańców miasta.
W przypadku gazet wydawanych przez samorządy trudno jest mówić o sprawowaniu funkcji kontrolnej. Zbyt bliskie są relacje z przedstawicielami władzy lokalnej,
aby pismo mogło kontrolować jej decyzje i działania oraz zamieszczać materiały
krytyczne.
Przejawem funkcji rozrywkowej jest systematycznie zamieszczana w piśmie krzyżówka. Nie funkcjonuje natomiast żaden kącik humoru ani satyry.
Jaki obraz życia w małym mieście wyłania się z analizy treści „Miesięcznika
Kolneńskiego”? Można zauważyć, że obraz ten jest nieco zdeformowany. Pismo
kreuje obraz zdecydowanie pozytywny, przedstawia spójną lokalną wspólnotę,
pomijając całkowicie problemy miasta. Nieco informacji na temat zjawisk negatywnych zawiera rubryka „Z życia służb”, w której zamieszczane są informacje o wypadkach drogowych, popełnianych przestępstwach bądź innych negatywnych
zjawiskach. Gdyby obraz życia w mieście rekonstruować na podstawie analizy treści
prezentowanych w miesięczniku, to można nabrać przekonania, że jego mieszkańcy
praktykują głównie uczestnictwo w uroczystościach, jubileuszach, aktywności sportowe i kulturalne. Młodzież uczy się i odnosi liczne sukcesy w konkursach szkolnych,
seniorzy doskonalą umiejętności taneczne i wokalne. A gdzie jest średnie pokolenie?
O sferze pracy mówi się okazjonalnie, jeden wywiad z dyrektorem Powiatowego
Urzędu Pracy i spotkanie z kosmetyczką w bibliotece to bardzo mało w odniesieniu do
warunków życia w mieście, gdzie stopa bezrobocia przekracza 18%. O tym, jak żyją
i radzą sobie osoby pozostające bez pracy pismo milczy. Kto i w jaki sposób usiłuje im
pomóc – także. Można zauważyć, że wysiłki władz skupiają się bardziej na dokumentowaniu rocznic, jubileuszy i świąt niż na przyciąganiu inwestorów i tworzeniu
miejsc pracy, ale jest to może stwierdzenie zbyt daleko idące.
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Jaki jest zatem związek dyskursu prasowego z lokalnym systemem społecznym?
Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest prosta. Z jednej strony można stwierdzić, że dyskurs ten ma charakter wybiórczy, zarówno jeśli chodzi o treści jakie są
prezentowane w jego ramach, jak i aktorów społecznych, którzy w nim uczestniczą.
Są to głównie osoby reprezentujące władze samorządowe, zajmujące kluczowe pozycje w lokalnych instytucjach, rozpoznawane w środowisku lokalnym. Sporadycznie
biorą w nim udział zwykli mieszkańcy miasta, mówiący własnym głosem. Z drugiej
zaś strony, mimo wspomnianych ograniczeń nie sposób zanegować więziotwórczego
znaczenia tego dyskursu. Obrazuje on w pewnym stopniu stosunki społeczne panujące w małym mieście. Wprawdzie mieszkańcy miasta biorą w nim udział jedynie jako
odbiorcy, a nie aktywni uczestnicy życia lokalnego wypowiadający się we własnym
imieniu, to zamieszczane treści są im bliskie i ich bezpośrednio dotyczą. Nie pozostają
wobec nich zapewne obojętni. Można przyjąć, że dla mieszkańców miasta, których
należałoby o to zapytać bezpośrednio, pismo jest ważnym dokumentem życia toczącego się w lokalnej wspólnocie. Składa się na nie codzienność, która jest wypełniona
nauką i pracą bądź jej poszukiwaniem i niecodzienność, na którą składają się wydarzenia, święta zarówno religijne, jak i świeckie, rocznice i jubileusze. To właśnie owa
niecodzienność świadczy o odrębności tej wspólnoty w stosunku do otaczającego
świata i buduje specyficzny klimat miejsca.

Podsumowanie
Sformułowane pytania badawcze i przyjęte kategorie analizy ukierunkowały ją na
opis i kategoryzację zawartych w piśmie treści oraz identyfikację jego funkcji społecznych. Umożliwiło to przedstawienie w ogólnym zarysie obrazu życia w małym
mieście. Analiza potwierdziła lokalny charakter pisma zarówno w rozumieniu pierwotnym, jak i wtórnym. W badanym tytule dominują treści o charakterze informacyjnym i dokumentacyjnym, poświęcone wydarzeniom lokalnym. Niewielki jest udział
treści rozrywkowych. Brak treści interwencyjnych i krytykujących władze samorządowe jest w pełni zrozumiały ze względu na wydawcę pisma. Wśród funkcji pisma
najważniejsza jest zatem funkcja informacyjna i dokumentująca wydarzenia lokalne
oraz funkcja projektująca i innowacyjna. Obie funkcje są bardzo ważne dla budowania tożsamości lokalnej i przywiązania do miejsca.

Social life in a small town - content analysis of the “Miesięcznik Kolneński” magazine
Summary
This paper focuses on the qualitative content analysis of a local monthly magazine called
“Miesięcznik Kolneński”. The theoretical framework was defined by the following key words: „social life
in a small town”, „locality”, „local press”, „local participation”, „local discourse”. Using that the concept
the reconstruction of social life in a small town was developed. Developed, description and classification
of the content of the magazine “Miesięcznik Kolneński” enable one to recognize its social functions and
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meaning in the local community. The magazine is an example of local press. Its content was dominated
by the information on local events and ceremonies. The magazine has a significant impact on building up
the local social bonds. The picture of social life in the town presented in “Miesięcznik Kolneński” is
deformed. It prefers to show positive aspects only and tends to overlook the negative ones. The
discourse presents selective information and selective social actors.

135

