
Uniwersytet Warszawski 

        

     Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii  

    

 

 

                   

 

          

 

Olimpia Górska-Żukowska 

 

 

       

   

 

 

   Streszczenie rozprawy doktorskiej 

 

„Rola dziennikarza telewizji regionalnej  

          w okresie PRL, transformacji i współcześnie 

    (na przykładzie Kroniki TVP Kraków) 

 

 

            

      

 

      

 

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem  

    prof. dr hab. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego 

 

 

 

 

  

 

Warszawa 2021 



Problem badawczy 

Rozprawa stanowi pierwszą naukową próbę uporządkowania historii publicznej 

telewizji regionalnej w Krakowie w kontekście odpowiedzi na pytanie o rolę dziennikarzy 

pracujących w programie informacyjnym „Kronika”. Dotychczas brak całościowych 

opracowań na ten temat.  

Analizie poddano zagadnienia dotyczące zmieniającej się pozycji, tożsamości, 

samooceny dziennikarzy, a także zakresu wolności i ograniczenia swobody dziennikarskiej w 

ciągu ostatniego półwiecza. Na pytanie o zmiany zasad pracy dziennikarskiej od czasów 

cenzury, poprzez okres przełomu ustrojowego 1989 roku, do czasów współczesnych, 

odpowiedzi udzielali także sami zainteresowani. Istotną kwestią było również ustalenie jak 

zmienił się odbiór społeczny pracy dziennikarza, prestiż zawodu i oczekiwania wobec niego, 

a także to, czy możliwe jest pogodzenie sprzecznych oczekiwań wobec przedstawicieli tej 

profesji
1
. 

Dziennikarz to zawód, który uważany niegdyś za jeden z najbardziej prestiżowych, 

przeszedł liczne przeobrażenia i zmiany warunków funkcjonowania. Jedną z widocznych 

tendencji jest spadek społecznego statusu i kryzys zaufania odbiorców. O ile, jak zauważa 

Jerzy Jastrzębski, w okresie PRL prasa rzeczywiście kłamała, telewizja też, ale najwyraźniej 

ludziom oczywistości te nie przeszkadzały poważać i szanować dziennikarzy jako 

reprezentantów grupy zawodowej
2
, to paradoksalnie, po likwidacji cenzury i ustanowieniu 

pluralizmu mediów, autorytet dziennikarzy wydaje się być coraz niższy. 

Za uzasadnione należy w pierwszej kolejności uznać pytanie kim jest dziennikarz, 

ponieważ współcześnie znacznie trudniej niż dawniej jest określić ten zawód jednoznacznie, 

podobnie jak ustalić czym jest dziennikarstwo. Od początków telewizji w Polsce zmieniło się 

praktycznie wszystko, wciąż trudno jednak byłoby mówić o całkowitej wolności 

dziennikarskiej – pewne ograniczenia przeszły do historii, ale w ich miejsce pojawiły się 

nowe. Po 1989 roku panowała nadzieja na to, że media i dziennikarstwo staną się w znaczącej 

mierze wolne od nacisków i ograniczeń, jednak szybko pojawiło się rozczarowanie. Nie brak 

opinii, że wprowadzanie w życie deklarowanych przez dziennikarzy wartości wydaje się 

obecnie trudne lub nawet niemożliwe. 

                                                           
1
 Według sondażu CBOS odbiorcy najwyżej cenią bezstronność i obiektywizm, choć jednocześnie często 

„premiują” wysoką oglądalnością pozycje, które standardom dziennikarskim niespecjalnie hołdują. Sondaż 

CBOS: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_164_12.PDF (dostęp 25.02.2020). 
2
 Jerzy Jastrzębski, Upór poznawania. Media, tożsamość i sfera publiczna,  Wrocław 2014, str.181. 

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_164_12.PDF


Telewizja Polska (TVP) jest nadawcą publicznym. Od roku 1952, kiedy to rozpoczęła 

działalność, aż do czasu przemian politycznych, które zainicjowano w 1989 roku, była 

jedynym nadawcą telewizyjnym w Polsce, ponieważ system polityczny PRL nie dopuszczał 

innej możliwości. Jej historia, co podkreśla Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, jest nie mniej 

ciekawa i burzliwa niż losy kraju i społeczeństwa
3
.  

Dziś działa w warunkach konkurencji, w obecności wielu podmiotów na rynku 

medialnym, jednak w Krakowie bez bezpośredniego rywala w postaci komercyjnej 

telewizyjnej stacji regionalnej. „Telewizja Kraków” stanowi część większego „organizmu 

telewizyjnego”, tworzonego przez anteny ogólnopolskie TVP i ośrodki regionalne. Można 

więc odnieść do niej większość ocen i uwarunkowań dotyczących mediów publicznych w 

Polsce.  Zarówno współcześnie, jak i w czasach PRL-u, widzowie dawali wyraz temu, że 

różnie opiniowali ogólnopolski „Dziennik Telewizyjny” (obecnie „Wiadomości”) programu 

pierwszego i „Kronikę”, jednak względy formalno-prawne sprawiają, że ośrodek regionalny 

w Krakowie podlega takim samym przepisom i zasadom funkcjonowania, jak cała telewizja 

publiczna.  

 

 

Cele pracy 

Głównym celem pracy jest próba ustalenia, jaka była i jaka jest rola dziennikarza 

publicznej telewizji regionalnej w jej programie informacyjnym: na czym ona polega, jak 

zmieniała się na przestrzeni lat, jakie są aktualnie główne wyzwania i jaki charakter mogą 

mieć ograniczenia w wykonywaniu zawodu.  

Od 1966 roku, kiedy „Kronika” rozpoczęła nadawanie programu (początkowo trzy 

razy w tygodniu, później sześć razy w tygodniu, a przejściowo nawet sześć razy dziennie
4
), w 

polskiej polityce zmieniło się niemal wszystko. Po ponad pięćdziesięciu latach zupełnie 

inaczej wygląda także rynek mediów. Żyjemy w innej epoce technologicznej, co w przypadku 

mediów elektronicznych ma kolosalne znaczenie. „Kronika”, podobnie jak „Jedynka” 

(program pierwszy Telewizji Polskiej), rozpoczynała nadawanie w okresie analogowego, 

czarno-białego obrazu. W miarę upływu czasu i zmian politycznych, powstało wiele nowych 

rodzajów mediów i redakcji. Przybyło także dziennikarzy, a dla wielu młodych, 

                                                           
3
 Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Telewizja w systemie medialnym i politycznym PRL, Między polityką a widzem, 

Kraków 2003, str. 9. 
4
 Obecnie (od 2021 r.) w dni powszednie program ukazuje się trzykrotnie: o 7.30, 18.30 i 21.30, a w weekendy 

dwukrotnie, o godz. 18.30 i 21.30. 



niedoświadczonych, ale pełnych energii adeptów zawodu w latach dziewięćdziesiątych drzwi 

stały otworem.   

Jednak współcześnie coraz częściej mówi się o zaniku ideałów i poczucia misji, o 

sprzedaży informacji jako towaru tam, gdzie powinna być idea służby publicznej. Zwrócili na 

to uwagę również autorzy „Kliniki dziennikarstwa”
5
 (pod redakcją Kazimierza Wolnego-

Zmorzyńskiego i Katarzyny Konarskiej), wśród nich Janusz Adamowski, Jerzy Bralczyk, 

Jerzy Jastrzębski, Jacek Sobczak i in. W miejsce dziennikarskiej misji pojawiły się wymogi 

służenia interesowi firmy medialnej (w wymiarze ekonomicznym, ale i powiązanym z nim 

często wymiarze politycznym).  

 

W związku z powyższym w dysertacji sformułowano dwie hipotezy badawcze: 

H1. Ograniczenia dziennikarskiej wolności uległy zmianie, ale nie zniknęły; coraz 

większego znaczenia nabierają uwarunkowania ekonomiczne.  

H2. Mimo pauperyzacji zawodu, wielu wciąż zachodzących zmian w mediach i 

kryzysu tożsamości, istota dziennikarstwa się nie zmieniła: polega na służbie społeczeństwu, 

chęci docierania do prawdy, pomaganiu ludziom, przeciwdziałaniu niesprawiedliwości, 

objaśnianiu odbiorcom najważniejszych zjawisk politycznych, społecznych, ekonomicznych 

czy kulturalnych.   

  

Oprócz nakreślenia ram historycznych działania TVP i jej krakowskiego Oddziału, w 

kontekście pracy dziennikarzy „Kroniki”, który znajduje się w centrum zainteresowań 

badawczych autorki, analizie została poddana specyfika pracy dziennikarzy telewizji 

regionalnej. Z jednej strony bowiem jest oczywiste, że pracują oni na rzecz odbiorców – 

mieszkańców swojego regionu, zajmując się sprawami lokalnymi. Z drugiej jednak, oczekuje 

się od nich umiejętności i wiedzy pozwalającej na obsługę medialną dla programów 

nadawanych z Warszawy także najważniejszych wydarzeń politycznych w kraju, jakie mają 

miejsce w danym województwie (jak np. w 2015 roku w Krakowie ogłoszenie nazwiska 

Andrzeja Dudy jako kandydata Prawa i Sprawiedliwości – jednej z głównych, wówczas 

opozycyjnej, partii politycznej – w wyborach prezydenckich, relacjonowanie  konwencji 

wyborczych największych ugrupowań politycznych oraz innych zjawisk i sytuacji polityczno-

                                                           
5
 Przyznają to zarówno eksperci (np. autorzy Kliniki dziennikarstwa, we wszystkich czterech częściach 

opracowania: K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarska (red.) Klinika dziennikarstwa – credo, Wrocław 2016, jak i 

K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarska (red.)  Klinika dziennikarstwaa-diagnoza, Wrocław 2017 , K. Wolny-

Zmorzyński, K. Doktorowicz, K. Konarska (red.) Klinika dziennikarstwa . Informacja czy mizeria informacji. 

Wrocław 2021 r.  



ekonomiczno-społecznych o randze wykraczającej daleko poza obszar zasięgu stacji 

regionalnej).  

W rezultacie dziennikarze programów informacyjnych ośrodków regionalnych TVP  - 

oprócz codziennych relacji na antenie TVP Info - współpracowali również przy programach 

typu „Kawa czy herbata”
6
 czy „Pytanie na śniadanie”

7
, przeprowadzając na rzecz „Jedynki” 

lub „Dwójki” rozmowy np. z krakowskimi aktorami czy przedstawicielami lokalnych 

przedsiębiorców. W tym zakresie oczekiwania wobec nich wynikały z charakteru wyżej 

wymienionych programów, należących do pasm tak zwanej telewizji śniadaniowej. 

 

 

Metodologia i struktura pracy 

W zakresie metodologii wykorzystano przede wszystkim analizę treści telewizyjnych 

źródłowych materiałów archiwalnych (filmowych oraz tekstowych), analizę porównawczą 

oraz wywiad pogłębiony i pytania ankietowe. Celem było uzyskanie ujęcia tematu w 

możliwie pełny oraz najbardziej dokładny sposób, mając na względzie kilka płaszczyzn 

badawczych. Wśród nich warto wskazać: powinności i zadania wyznaczane dziennikarzom  

przez społeczeństwo i w ramach doktryny, następnie to jak sami dziennikarze postrzegają 

siebie, swoją pracę i co deklarują na temat wyznaczników swojej działalności (zagadnienia 

związane z etyką, misją itp.), a także rezultat powyższych, czyli efekty ich pracy, 

umieszczone i opisane w kontekście uwarunkowań funkcjonowania redakcji „Kroniki” (co 

jest autorce znane również z własnych doświadczeń zawodowych).  

Pozwoliło to na szeroką, a zarazem wnikliwą analizę nakreślonych zagadnień i hipotez 

zarówno z pozycji badacza usytuowanego niejako zewnętrznie, jak i obserwatora 

wewnętrznego, uczestnika części opisywanych i analizowanych kwestii. 

Dysertacja liczy 451 stron i składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera trzy 

rozdziały, druga siedem. W pierwszej części przeważa metoda opisowo - historyczna. Został 

także wykorzystany wywiad pogłębiony. Zaś w części drugiej zastosowano metodę analizy 

zawartości treści. 

Okres poddany w niniejszej pracy analizie obejmuje lata 1966–2020. Przez ten czas 

sytuacja polityczna, a w ślad za nią medialna, zmieniła się w Polsce diametralnie, w związku 

z czym konieczne stało się prześledzenie procesu zmian oraz wskazanie najważniejszych 

                                                           
6
 „Kawa czy herbata” była magazynem śniadaniowym nadawanym na żywo na antenie TVP 1 od 1992 do 2013r.  

7
 „Pytanie na śniadanie” jest śniadaniowym magazynem porannym emitowanym w TVP2 od 2002 r. do chwili 

obecnej. 



warunkujących je czynników, wpływających również na pracę dziennikarza. Stąd 

uwzględnienie kluczowych momentów historyczno-politycznych we wskazanych w tytule 

pracy trzech okresach (PRL-u, czasu przełomu oraz współcześnie).  

Ponieważ okres poddany badaniu wynosi ponad pięćdziesiąt lat, w celu 

uporządkowania oraz nadania przejrzystości strukturze dysertacji, jej druga część została 

podzielona na siedem okresów. Pierwszy z nich otwiera rok 1966, w którym „Kronika” 

rozpoczęła działalność, każdy kolejny został przypisany następnej dekadzie, z 

wyszczególnieniem lat 1989-1990, jako czasu przełomu i poszukiwań.  

 Lata sześćdziesiąte (od 1966 roku, data powstania „Kroniki”)  

 Lata siedemdziesiąte 

 Lata osiemdziesiąte 

 Lata 1989-1990, jako okres przełomu 

 Lata dziewięćdziesiąte 

 XXI wiek – pierwsza dekada 

 Lata 2010–2020 

 

Efekty pracy dziennikarzy telewizyjnych „Kroniki”, widoczne w treści programów, 

zostały zestawione z zawartością prezentowaną przez jeden z największych regionalnych 

dzienników Małopolski, „Gazetę Krakowską” (ukazującą się od roku 1949). 

 W końcowej części pracy znajdują się trzy aneksy. Ponieważ centralną postacią 

zarówno mediów jak i niniejszej pracy jest dziennikarz, dlatego w Aneksie 1 znajdują się 

wypowiedzi dziennikarzy związanych z „Kroniką” od początku jej działalności aż do roku 

2020 (roku, który zamyka okres badawczy pracy). 

Aneks 2 zawiera fotografie tzw. „spiegli” (czyli spisu treści programów, nazywanych 

też „wydaniami”), a także szczególnie znaczących informacji dziennikarskich lub zapowiedzi 

prezenterskich oraz zdjęcia newsroomu i istotnych dokumentów, związanych z działalnością 

dziennikarzy „Kroniki”. 

 Ze względu na specyfikę warsztatu pracy dziennikarza i określoną terminologię 

telewizyjną (np. „setka”, „efekt”, „biała” itp.), pojawiającą się także w dysertacji oraz w 

materiałach ilustracyjnych, w Aneksie 3 wyjaśnione zostały najważniejsze pojęcia z tego 

zakresu. 

Całość pracy zamykają wnioski zawarte w zakończeniu dysertacji. 

 

 



Podsumowanie 

  Przeprowadzone badania wykazały, że na przestrzeni lat charakter pracy dziennikarza 

ulegał mniejszym lub większym przeobrażeniom, wynikającym nie tylko ze zmieniającej się 

sytuacji politycznej kraju, ale także postępu technicznego i zmiany priorytetów, które 

weryfikowało życie, a obecnie można wręcz mówić o kryzysie. Dotyczy to nie tylko Polski i 

nie tylko określonych segmentów tej profesji – takich jak media publiczne czy lokalne.  

Celem dysertacji była odpowiedź na pytanie, jaka była i jest rola dziennikarza 

Telewizji Kraków wobec dynamicznie zmieniających się warunków pracy, sposobu 

wykonywania zawodu, nowych technologii, ery cyfrowej, a także całkowicie zmienionej 

rzeczywistości politycznej, w stosunku do tej, jaka istniała gdy „Kronika” rozpoczynała 

działalność. W toku badań potwierdzono obie hipotezy, stwierdzając, iż ograniczenia 

dziennikarskiej wolności uległy zmianie, ale nie zniknęły; coraz większego znaczenia 

nabierają uwarunkowania ekonomiczne. Jednocześnie, mimo pauperyzacji zawodu, wielu 

wciąż zachodzących zmian w mediach i kryzysu tożsamości, istota dziennikarstwa się nie 

zmieniła: polega na służbie społeczeństwu, chęci docierania do prawdy, pomaganiu ludziom, 

przeciwdziałaniu niesprawiedliwości, objaśnianiu odbiorcom najważniejszych zjawisk 

politycznych, społecznych, ekonomicznych czy kulturalnych.   

Analiza materiału badawczego wykazała, że wbrew oczekiwaniom i nadziejom, 

koniec cenzury i demokratyzacja państwa nie stały się tożsame z końcem ograniczeń w pracy 

dziennikarskiej. Rok 1989 przyniósł wiele przełomowych politycznie wydarzeń, a także 

wartościowych i kluczowych dla zawodu zmian, ale nie stał się początkiem „złotej ery” 

dziennikarstwa, które byłoby pozbawione nacisków politycznych lub środowiskowych, prób 

limitowania wolności słowa, wreszcie nowych uwarunkowań finansowych, które skutecznie 

mogą blokować swobodne uprawianie zawodu – w przypadku mediów komercyjnych poprzez 

system reklamowo-własnościowy, w przypadku publicznych – poprzez niewystarczające 

finansowanie produkcji, czego doświadczają od lat dziennikarze regionalnych ośrodków TVP.  

Program tworzony przez oddziały terenowe telewizji publicznej nie jest równie 

atrakcyjny dla reklamodawców, jak ten tworzony przez media ogólnopolskie. Analogicznie, 

znajduje się także poza centrum zainteresowania kluczowych graczy na scenie politycznej. Z 

perspektywy warszawskiej centrali TVP ośrodki regionalne znajdują się na dalszym planie 

zainteresowania decydentów. Ma i zawsze miało to swoje plusy, polegające na większej 

niezależności politycznej ośrodków i większej wolności od prób wpływania na kształt 

programu lub zaproszonych gości. Jednak minusem jest niemal stały poziom 



niedofinansowania programów lokalnych TVP, które mogą realizować swoje zadania w 

ograniczonym zakresie.  

Dziennikarzom Telewizji Kraków i jej sztandarowego programu informacyjnego nie 

udało się całkowicie uwolnić od uwarunkowań politycznych. Mimo że zmiana władzy w 

Warszawie z reguły nie oznacza automatycznej rotacji wśród dyrektorów ośrodków 

regionalnych, ostatecznie dociera także do nich, co w połączeniu z lokalnymi koneksjami, a 

bywa, że i sporami środowiskowymi, prowadzi do częstych zmian na stanowisku dyrektora 

lokalnej stacji.  

W porównaniu z wieloma innymi produkcjami telewizyjnymi programy informacyjne 

generują bardzo wysokie koszty i – choć są wizytówką stacji – w wymiarze regionalnym 

bywają nieopłacalne. Koszt utrzymania studia, ekip telewizyjnych, odpowiedniej liczby 

dziennikarzy, ale i montażystów, grafików komputerowych itd. powoduje, że dwadzieścia 

minut programu informacyjnego jest znacznie droższe niż np. tyle samo trwający program 

publicystyczny, prowadzony w studiu przed jednego dziennikarza (we współpracy z 

redaktorem wydania), przy którym najczęściej nie są potrzebne żadne dodatkowe ekipy 

zdjęciowe. Z tych powodów utrzymanie ciągłości produkcji regionalnych programów 

informacyjnych jest główną pozycją na liście wydatków regionalnej stacji TVP. Rodzi to 

określone konsekwencje, takie jak ograniczenie czasu pracy z ekipą filmową do minimum, co 

z kolei wymusza oszczędnościowe planowanie zdjęć oraz dobór osób wypowiadających się w 

materiale.  

Jeśli chodzi o ograniczenia w pracy dziennikarzy, wynikające z doktryny w okresie 

PRL-u, nie może być żadnych wątpliwości, że służyli wówczas władzy i trzeba przyznać, że 

tak nakreśloną rolę wypełniali prawidłowo. Nie sposób bowiem analizować ich ówczesnej 

pracy w odniesieniu do czasów współczesnych i sytuacji mediów w systemach 

demokratycznych. Inne niż propaganda służebna wobec PZPR cele były dla nich – w 

oficjalnym obiegu – niedostępne. Należy przypuszczać, że niektórzy z nich wstydzili się tej 

działalności i najprawdopodobniej taka może być przyczyna pewnych ubytków w zasobach 

archiwalnych Telewizji Kraków, dotycząca niektórych newralgicznych okresów PRL, takich 

jak Grudzień’70 lub październik’78 przed wyborem Jana Pawła II na papieża, a także brak 

nazwisk autorów (redaktorów wydań i prezenterów) tych wydań „Kroniki” wiosną 1977 r. 

gdy w Krakowie odbywały się protesty studentów po śmierci Stanisława Pyjasa. 

 Poza polityką, dziennikarze „Kroniki”, na tyle na ile mogli, starali się jednak 

podejmować tematykę istotną dla widzów swojego programu, zwłaszcza w zakresie spraw 

społecznych, interwencyjnych (ograniczając możliwość krytyki lokalnych notabli do niższych 



szczebli), a także informacji kulturalnych i sportowych. Dziennikarze pracujący w okresie 

PRL-u w „Kronice” wykazywali tendencję do akcentowania właśnie tych aspektów swojej 

pracy, które wskazują na ich służebną wobec społeczeństwa rolę i wypełniany obowiązek 

reagowania na bolączki mieszkańców Krakowa, połączony z pewnym lekceważeniem 

restrykcji politycznych. 

Okres PRL-u dla zespołu „Kroniki” to czas zniewolenia politycznego, jednak 

dziennikarze nie narzekali na brak etatów i stabilnego zatrudnienia, a nawet pewnych 

przywilejów (urlopy dla podratowania zdrowia itp.), co zmieniło się po przeobrażeniu 

ustrojowym. 

W okresie politycznego przełomu, przez jakiś czas dziennikarzom towarzyszyło 

poczucie nieskrępowanej wolności politycznej, a zarazem pewnego zagubienia wobec 

konieczności zdefiniowania na nowo swojej roli i sposobu jej realizacji (stąd zarówno 

informacje z zagranicy w programie regionalnym, jak i występy artystyczne „na żywo” w 

studiu podczas programu informacyjnego, rozdawanie zaproszeń na imprezy rozrywkowe 

itd.). Wolność polityczna nie oznaczała jednak wolności od polityki, był to bowiem czas, gdy 

dziennikarze
8
 zabierali głos również na temat sporów wewnątrz obozu solidarnościowego (jak 

na przykład podczas rozdźwięku między osobami skupionymi wokół Tadeusza 

Mazowieckiego a obozem Lecha Wałęsy), wyraźnie zaznaczali swoje stanowisko, a nawet 

niemal wskazywali na kogo głosować, eksponując apele o wybór Lecha Wałęsy, gdy 

naprzeciw niego w drugiej turze wyborów prezydenckich 1990 r. stanął Stanisław Tymiński, 

uważany za kandydata egzotycznego, a nawet przez to niebezpiecznego dla stabilizacji i 

ciągłości funkcjonowania młodej demokracji w Polsce.  

W opiniach przedstawionych przez dziennikarzy pracujących w tym okresie w 

„Kronice” wyraźnie widać wskazanie na obecne w ich pracy ograniczenia organizacyjno-

ekonomiczne (problemy z dostępem do kamer), które pozostały bolączką do czasów 

współczesnych. W większości, dziennikarze „Kroniki” nie narzekali na nacisk polityczny, 

istniejący w tamtym okresie, jednak trudno było się im pogodzić z perspektywą wieloletniej, 

formalnej współpracy z redakcją, ponieważ w rzeczywistości była to fikcja – dziennikarze - 

współpracownicy, podlegali w zdecydowanej większości tym samym rygorom grafiku, co 

pracownicy etatowi i podobnie jak oni, kolejno lub równocześnie, pełnili wszystkie funkcje w 

redakcji, włączając te najważniejsze (jak redaktor wydania, czołowi reporterzy, prezenterzy). 

Tak jest do dziś.  
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Mimo dążenia do zmiany tak niekorzystnych proporcji zatrudnienia i podejmowanych 

wysiłków na rzecz zwiększenia puli etatów dla Telewizji Kraków (przyznaje je centrala w 

Warszawie), zaburzona struktura systemu zatrudnienia dziennikarzy w „Kronice” nie jest 

możliwa do szybkiej naprawy. Dlatego  zrozumiałe wydaje się, że odnosząc się do ograniczeń 

w pracy i warunków wypełniania swojej roli, w połowie ostatniej dekady większość 

dziennikarzy TVP, zarówno w ośrodkach regionalnych jak i centrali w Warszawie, za 

skandaliczną i poniżającą uznała decyzję zarządu TVP o wyprowadzeniu zatrudnienia 

większości pracujących na etatach dziennikarzy
9
 do firmy zewnętrznej. Miała ona zatrudnić 

ich w ramach tzw. outsourcingu, ale tylko na określony czas, po upływie którego nie mogli 

wrócić do TVP na umowę o pracę.  

W Telewizji Kraków liczba dziennikarzy, którzy zostali zatrudnieni przez „Leasing 

Team” nie przekroczyła dziesięciu osób, ponieważ większość zespołu już wtedy stanowili 

współpracownicy
10

. Po selekcji funkcję koordynatorów i umowę o pracę z TVP3 Kraków 

zachowało pięć osób – cała procedura, podobnie jak w Warszawie i innych ośrodkach TVP, 

opierała się na testach pisemnych i ustnych, przeprowadzanych przez „Leasing Team” w 

porozumieniu z TVP, w obecności dyrektora Ośrodka. W konsekwencji, niewielki zespół 

dziennikarzy jako etatowych pracowników uległ dalszemu uszczupleniu, a braki kadrowe w 

postaci przyznanych ośrodkowi nowych etatów dla dziennikarzy „Kroniki”, zaczęto 

uzupełniać dopiero w roku 2019. 

Trudno o lojalność wobec firmy i skupienie się na zasadach etyki dziennikarskiej 

wśród pracowników, którym w większości towarzyszyło uzasadnione przekonanie, że 

pracodawca się z nimi nie liczy, że stawiając im wysokie wymagania, nie zachowuje po 

swojej stronie minimum przejrzystości i szacunku dla ich pracy.  

Biorąc powyższe pod uwagę, należy zadać pytanie, czy i w jakim stopniu uzasadnione 

jest oczekiwanie od dziennikarzy, traktowanych przez pracodawcę po macoszemu – 

niepewnych zatrudnienia, warunków pracy i przyszłości, poddawanych, skutecznego 

współtworzenia zawodu zaufania publicznego i stałego podnoszenia kompetencji, także 

warsztatowych i etycznych? Czy doświadczony, wieloletni pracownik „Kroniki”, czując się 

upokorzony przez pracodawcę przeniesieniem do firmy zewnętrznej (a warto pamiętać, że 

taki los spotkał większość), będzie w stanie skutecznie i przekonująco przeciwstawiać się 

niesprawiedliwym decyzjom lokalnych włodarzy, podejmując na przykład interwencje w 

sprawach zgłaszanych przez widzów, lub stawać po stronie pracowników, pytając o 
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zasadność zwolnień grupowych w małopolskich zakładach pracy, zwłaszcza na terenach, 

gdzie są one głównymi pracodawcami?  

Można mieć uzasadnione wątpliwości, pamiętając, że atmosfera i kultura pracy w TVP 

z przyczyn niezależnych od dziennikarzy i bez związku z naciskami politycznymi, mogła w 

niektórych okresach znacząco utrudniać prawidłowe wypełnianie roli, przypisanej 

(teoretycznie) do tego zawodu.  

Dla wielu dziennikarzy, jak wynika z przeprowadzonych wywiadów oraz odpowiedzi 

udzielanych w przeprowadzonych na potrzeby dysertacji ankietach,  nadal jednak etos służby 

publicznej związany z ich zawodem jest czymś więcej niż pustym frazesem. W pierwszym 

rzędzie trzeba wyraźnie podkreślić, że mówili o tym w zasadzie wszyscy dziennikarze 

„Kroniki” TVP3 Kraków, z którymi przeprowadzono rozmowy. Ich stanowisko, co do roli, 

jaką pełnią lub pełnili sami, było niemal jednobrzmiące. Wszyscy, bez względu na okres 

pracy w „Kronice” (a wśród badanych są zarówno osoby tworzące program na początku jego 

istnienia jak i pracujące obecnie) podkreślali wagę społecznej służby zawodu, chęć 

pomagania ludziom, wyjaśnianie i przybliżanie zjawisk społecznych, poznawanie prawdy. 

Wielu rozmówców spędziło w „Kronice” szereg lat lub przez długi czas pracowało w 

redakcjach lokalnych i ogólnopolskich, publicznych i komercyjnych. Każdy z nich pełnił 

znaczące stanowiska i funkcje w „Kronice”, w wyniku czego miał wpływ na kształt 

programu. Potwierdzenie tych przekonań wynika również z analizy materiałów „Kroniki” 

emitowanych od chwili jej powstania do czasów współczesnych.  

 Warto mieć na względzie, że mimo pewnego optymizmu samych dziennikarzy, co do 

wysokiej wartości i użyteczności społecznej wybranego przez nich zawodu, za słuszną należy 

uznać obserwację, że obiektywnie rzec biorąc stan dziennikarstwa i poziom zaufania do 

przedstawicieli tego zawodu podupada, co jest tendencją odnoszącą się do znacznie szerszego 

obszaru niż przedmiot moich badań, jakim był program regionalny. Podobne opinie można 

znaleźć wśród cytowanych w pracy obserwatorów amerykańskich i europejskich.  

Obserwatorzy rynku medialnego formułują często wyraźnie słowa krytyki wobec 

dziennikarzy i stanu, w jakim znalazła się ich profesja, nie tylko powątpiewając, ale wprost 

zaprzeczając nadziejom na jego uzdrowienie
11

. W ostatnich latach, telewizja publiczna (a 

także pracujący w niej dziennikarze), w wyniku kolejnych roszad na szczytach władzy i 

zarządu TVP, jeszcze mocniej niż wcześniej wpisała się w spolaryzowaną scenę polityczną. 

                                                           
11

 Jerzy Jastrzębski , Prosektorium, w: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Krystyna Doktorowicz, Katarzyna 

Konarska (red.): „Klinika dziennikarstwa . Informacja czy mizeria informacji”, Wrocław  2021. 



Dotyczy to przede wszystkim centralnych programów, realizowanych w Warszawie, 

podejmujących tematy polityczne i udziału w nich polityków.  

Programów takich jak „Kronika”, a tym samym jej dziennikarzy, w zdecydowanej 

większości przypadków to nie dotyczy, ponieważ, mówiąc językiem sportowym – główne 

„mecze i walki” sceny politycznej są rozgrywane „na boiskach” w Warszawie. A jednak 

dziennikarze telewizji publicznej, bez względu na staż pracy
12

 i redakcję, dla której pracują, 

przez część polityków i opinię publiczną zostali automatycznie przypisani do jednego z 

klubów politycznych. Taki sposób myślenia nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. 

Zarówno w redakcjach w Warszawie, jak i w ośrodkach terenowych TVP, pracuje wielu 

dziennikarzy skoncentrowanych na swoich zadaniach i odbiorcy, któremu chcą służyć. 

Obserwując rynek medialny, zwłaszcza telewizyjny, można przyjąć, że jest ich zdecydowana 

większość.  

Ponieważ dziennikarze telewizji regionalnej nie są „na pierwszej linii frontu”, jeśli 

chodzi o relacje z wydarzeń politycznych – z których zdecydowana większość odbywa się w 

Warszawie – a także nie zaliczają się do grona celebrytów, wywołujących silne emocje u 

odbiorców, praktycznie nie zdarza się, żeby spotykali się w internecie z „hejtem”.  

Przypadki telefonów do redakcji czy maili kierowanych bezpośrednio do „Kroniki”, w 

których widzowie np. poddają krytycznej ocenie któregoś z członków redakcji lub błędy, 

które zauważyli w materiale, albo też zgłaszają usterki techniczne, raczej trudno znaleźć w 

internetowej przestrzeni publicznej. Przeciwnie, na forach internetowych dedykowanych 

telewizji widzowie dzielą się spostrzeżeniami, które świadczą o tym, że życzliwie i z uwagą 

śledzą to, co dzieje się w „Kronice”.   

Podsumowując, zespołowi „Kroniki” udało się nawiązać i utrzymać bliski kontakt z 

widzami, którzy traktują przedstawicieli redakcji niemal jak znajomych i okazują na ogół swą 

życzliwość. Wszechobecny w mediach społecznościowych hejt
13

 wobec wielu przedstawicieli 

życia publicznego, w tym mediów, dziennikarzy „Kroniki” wydaje się nie dotykać. Wiele 

wskazuje na to, że cieszą się oni sympatią widzów. Może to wynikać z faktu, że mimo iż są 

znanymi z ekranu ludźmi telewizji, to jednak nie należą do świata celebrytów, ponieważ ich 

rozpoznawalność jest związana z zasięgiem „Kroniki”, czyli ograniczona do jednego 

województwa. Jest to także inny rodzaj popularności niż ten, który kojarzy się zwykle z 

głównymi postaciami ogólnopolskich programów informacyjnych, zarówno publicznych jak i 
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komercyjnych. Dziennikarze „Kroniki” są w wielu przypadkach znani widzom, jednak nie 

mają statusu gwiazd, a wielu odbiorców uważa ich za ludzi podobnych do siebie, mówiących 

o bliskich ich sprawach.  

Mimo przeobrażeń politycznych, zmian w etosie zawodu dziennikarskiego i bolączek 

związanych z wykonywaniem zawodu, ograniczeń, które istnieją, i z którymi muszą się cały 

czas mierzyć, problemów wewnętrznych, wynikających z przenoszenia „Kroniki” najpierw z 

TVP1 do TVP2, później do TVP Info, a na koniec do TVP3, krakowscy dziennikarze 

telewizyjni starają się pozostać wierni istocie zawodu, jaki wykonują, dążąc do utrzymania 

standardów etycznych, pamiętając o misji, służebnej roli wobec widzów i ich problemów.  

Do wyciągnięcia takiego wniosku upoważnia zarówno analiza zawartości tematycznej 

programu, prześledzenie postaw zatrudnionych na przestrzeni wielu lat dziennikarzy redakcji, 

a także ich podejście do zawodu, które wyłania się z przeprowadzonych badań, wywiadów i 

ankiet.  

 

 

 

 

 

 

 

 


