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Media

"Leszek Śmieszek" dużo pisze, a "Mirki go plusujo". Tak Lech Wałęsa rozmawia z gimbazą

"Duda jak Reagan" - żądają jasnych odpowiedzi ws. in vitro

"Duda jak Reagan" - żądają 

jasnych odpowiedzi ws. in

vitro Władze Ukrainy: nie ma związku między 

samobójstwami ludzi Wiktora Janukowycza



• biznes 

• media

• proporcja

Leszek Stafiej dla MBA ASBIRO



Media – Czwarta władza



Media dzielą, media rządzą
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Misja mediów

• informować

• wyjaśniać

• czuwać

• kontrolować prawidłowe funkcjonowanie 

instytucji państwowych 
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Czego odbiorcy oczekują od mediów? 

• potwierdzenia informacji

• przekazania jej w konkretny 
sposób

• informacji w rodzaju i wymiarze, 
który ułatwi funkcjonowanie w 
życiu codziennym

• że w sytuacji zagrożenia będą 
ostrzeżeni

• bo mają większe zaufanie do 
mediów niż do organów 
państwowych, które powinny stać 
na straży bezpieczeństwa

• co wywiera wpływ pośredni na 
funkcjonowanie władz 
ustawowych

• władze chcą zachować poparcie 
społeczne
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Agenda setting

• Media rzadko decydują o tym, co ludzie 
myślą

• ma jednak ogromny wpływ na to, o 
czym ludzie myślą

• kreowanie rzeczywistości

• selekcja

• mniej liczy się treść niż sam fakt 
publikacji

• kształtują postrzeganie stopnia 
ważności 

• agenda setting

• schlebiają gustom i niskim instynktom 



Złe media

• Schlebiają gustom i niskim instynktom 

odbiorców



Rola dziennikarza

• Dziennikarz jest 
przekazicielem między 
instytucjami państwowymi a 
społeczeństwem

• przewodnikami wśród 
zawiłości życia społecznego

• pokazują to, czego wstydzą się 
władze

• chcą być tam, gdzie dzieje się 
coś, o czym powinni wiedzieć 
inni

• odkrywają i demaskują 
patologie, afery, skandale



Rola mediów w społeczeństwie

• Demokracja

• Wolność

• Swoboda  wypowiedzi 
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Bywa różnie

• Media bywają narzędziem w rękach władzy

• zwłaszcza media publiczne wywołujące 

określone reakcje w społeczeństwie

• także media lokalne
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Dylematy

• …z wyroku Sądu 
Najwyższego

• „Interes społeczny może być uznany za 
kryterium rozstrzygające antynomię 
między wolnością prasy i innych 
środków społecznego przekazu (art. 14 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 
1997 r.), wolnością wyrażania poglądów 
i pozyskiwania oraz rozpowszechniania 
informacji (art. 54 Konstytucji) a 
chronionymi w treści art. 30 i 47 ustawy 
zasadniczej dobrami osobistymi. […] 
Swobodny przepływ informacji i wolność 
prasy stanowią fundament 
demokratycznego państwa prawnego 
[…].”



Wolność mediów 

• … posiada ustalone 
granice

• wyznaczone przez 
kryterium prawdy

• z drugiej przez 
potrzebę ochrony 
wartości 

• godność, dobre 
imię, cześć i 
prywatność



Władza mediów 

• Media mają  nie tylko prawo ale wręcz 
obowiązek formułowania ocen krytycznych na 
temat opisywanych stanów rzeczy

• lub  postępowania poszczególnych osób, 
organów i instytucji

• formułującemu  oceny dziennikarz nie wolno 
mylić ich  z faktami

• ani przedstawiać ocen jako 
udokumentowanych faktów



Jakie powinny być media



• Niezależność

• Bezstronność

• Rzetelność

• Wrażliwość

• Uczciwość



Pierwsze gazety

• Strasburg Relation

• Dziennik - Lipsk 1650

• Merkuriusz Kraków 1661





Ewolucja mediów





Medium is the message

• Marshall McLuhan Understanding Media: The 
Extensions of Man (1964):

• a medium itself, not the content it carries, should be the 
focus of study. 

• a medium affects the society in which it plays a role not 
only by the content delivered over the medium, but also 
by the characteristics of the medium itself





Global Village

• Marshall McLuhan, Gutenberg Galaxy: The 

Making of Typographic Man (1962) predicted 

the Internet as an "extension of 

consciousness”

• the globe has been contracted into a village by 

electric technology













Media jako biznes



Z czego żyją media



Z czego żyją media





Biznes w mediach

• Reklama

• Branżowe

• Kryzys




























