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Media w małej miejscowości
na przykładzie biuletynu samorządowego
i serwisu parafialnego
Streszczenie
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wybrane aspekty komunikowania
społecznego w obrębie małej miejscowości za pośrednictwem publicznie dostępnych mediów cyfrowych. Badaniem objęto periodyk „Wiadomości Lutomierskie.
Informacyjny Biuletyn Samorządowy” (dostępny w serwisie www Urzędu Gminy Lutomiersk, powiat pabianicki, woj. łódzkie: 2017–2020) oraz serwis internetowy rzymskokatolickiej Parafii w Lutomiersku (Dekanat Konstantynowski).
Metodą analizy jakościowej ustalono zawartość mediów, wyodrębniono ich cechy, a następnie określono spełniane funkcje. Wykazano, że całokształt treści
„Wiadomości Lutomierskich” odzwierciedla funkcjonowanie gminy i jej społeczności. W cyklu dwumiesięcznym mieszkańcy otrzymują pakiet informacji
o różnych aspektach życia na tym terenie. Serwis parafialny uwzględnia tematy
dotyczące parafian, życia chrześcijańskiego i społeczności Lutomierska. Badane
media pełnią rozmaite funkcje, które są uwarunkowane dziedzinami działania
ich właścicieli i twórców.1
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Słowa kluczowe: Media cyfrowe, funkcje mediów, „Wiadomości Lutomierskie. Informacyjny Biuletyn Samorządowy”; parafia rzymskokatolicka w Lutomiersku

Jednym z zagadnień komunikowania, które budzi zainteresowanie, są media
funkcjonujące w małej miejscowości, należące do władzy samorządowej oraz do
kościoła. Autorka próbuje rozpatrzyć tę kwestię na przykładzie istnienia takich
mediów w środowisku Lutomierska. Gmina Lutomiersk jest położona w województwie łódzkim w powiecie pabianickim. Na obszarze podzielonym na sołectwa1 zamieszkuje ponad 8500 mieszkańców2 . Teren gminy obejmuje kilkadziesiąt
miejscowości. W kilku z nich Kościół katolicki prowadzi swoje parafie. Parafia
w Lutomiersku należy do Dekanatu Konstantynowskiego3 .
W celu przedstawienia tematu niezbędna jest podbudowa teoretyczna. Pierwsza część artykułu zawiera wprowadzenie o charakterze językowym i problemowym oparte na istniejącej literaturze przedmiotu wybranej z bibliografii
dziedzinowej. W części drugiej znajduje się opis sporządzony na podstawie dokonanej analizy mediów (źródeł zastanych)4 , których nadawcą jest Urząd Gminy
i urząd parafii katolickiej. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są media
adresowane do społeczności zamieszkałej w tej samej miejscowości (Lutomiersk)
i w pobliskich wioskach. Sformułowano kilka pytań pomocniczych: jakie treści
komunikuje mieszkańcom gminy biuletyn samorządowy, jak mieszkańcy są informowani o sprawach publicznych, w jaki sposób biuletyn angażuje mieszkańców w życie społeczności, jakie treści komunikuje serwis parafialny, jak parafianie są informowani o sprawach Kościoła i parafii, w jaki sposób serwis kościoła
parafialnego angażuje osoby w życie wspólnoty wiernych, jakie dostrzec można
pola wspólne oraz jakie funkcje pełnią analizowane media w służbie społeczności lutomierskiej.

1

Gmina Lutomiersk, http://www.lutomiersk.info/ [dostęp: 21.11.2020].

2

Gmina Lutomiersk, http://www.polskawliczbach.pl [dostęp: 21.11.2020].

3

 o Dekanatu Konstantynowskiego należą również parafie w innych miejscowościach Gminy
D
Lutomiersk, tj. w Kazimierzu oraz w Kwiatkowicach i Mikołajewicach. Zob. Spis parafii, http://

4

 orzystanie z dokumentów zastanych jest uznaną metodą w badaniach społecznych. MeK
todę badawczą opartą na źródłach wytworzonych przez instytucje jako efekt uboczny ich
działania opisują m.in. M. Łuczewski, P. Bednarz-Łuczewska, Analiza dokumentów zastanych,
[w:] Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2012, s. 163–188.

archidiecezja.lodz.pl/spis-parafii/ [dostęp: 21.11.2020].
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Media – prasa samorządowa – prasa parafialna (interpretacja
rozszerzona)
W myśl znanej definicji media rozumie się m.in. jako nośniki informacji, takie jak gazety, czasopisma, książki, filmy, radio, sieci informatyczne 5. Oficjalnie
„prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem
albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: […] biuletyny […]”6 .
Według ustaleń prasoznawców prasa, której nadawcą jest samorząd terytorialny
to prasa samorządowa7. Bycie nadawcą oznacza utrzymywanie takiej prasy ze
środków pochodzących z budżetów samorządów terytorialnych8 . „Media samorządowe należy rozumieć jako media tworzone, wydawane, produkowane przez
urzędy gminne oraz podległe im instytucje samorządowe”9. Biorąc pod uwagę
powyższe, nie ma większych różnic w definiowaniu prasy samorządowej w kręgu
znawców tej dziedziny.
Prasa samorządowa rozwija się w Polsce po zmianie systemu politycznego, od
pierwszej ustawy o samorządzie terytorialnym, która została uchwalona w marcu
1990 roku i weszła w życie w maju tego samego roku10 . Patrycja Szostok w artykule
z 2015 roku podała, że tytuły prasy lokalnej stanowią blisko połowę ogółu wydawanych czasopism, a wydawcą około 1/3 ogółu prasy lokalnej są samorządy terytorialne11 . Bogata oferta pod tym względem wyróżnia województwo łódzkie. Z ustaleń
Jolanty Kępy-Mętrak wynika, że w 2014 roku istniało w tym województwie 156 tytułów pism samorządowych (wyższe dane dotyczyły jedynie województwa małopolskiego: 245 tytułów oraz śląskiego: 200 tytułów). Według autorki „najwięcej
wydawanych było i jest w stolicy województwa, ale dużą aktywność wydawniczą

5

W. Pisarek, Media [hasło], [w:] Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek. Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2006, s. 117.

6

 bwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
O
tekstu ustawy – Prawo prasowe, Dz.U. 2018, poz. 1914, art. 7.1.2.1.

7

J. Kępa-Mętrak, Prasa samorządowa jako forma informacji publicznej, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2018, t. 10/21, s. 139.

8

 . Michalczyk, Prasa samorządowa. Szkice prasoznawcze, Solo Press, Katowice, Żory 1996,
S
s. 25; za J. Kępa-Mętrak, Prasa samorządowa jako…

9

K . Kowalik, Internetowy serwis samorządowy – ewolucja przekazu w okresie „mobilnej zmiany”,
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2015, nr 2, s. 12.

10

O bszerne omówienie zob. M. Gierula, Prasa lokalna 1989–2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.

11

P. Szostok, Lokalne media w komunikowaniu jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Przemiany
mediów regionalnych i lokalnych, red. W. Furman, P. Kuca, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 131.
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odnotowano także w Zgierzu, nieco mniejszą w Bełchatowie, Łęczycy, Andrespolu, Konstantynowie Łódzkim, Poddębicach i Tomaszowie Mazowieckim”12 .
W typologii prasy samorządowej pod względem zasięgu i statusu instytucjonalno-prawnego wyodrębnia się prasę wojewódzką (urzędów marszałkowskich),
prasę powiatową (starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu)
oraz prasę gminną (urzędów gmin)13 . Pod względem formy: biuletyny i gazety.
W terminologii prasowej biuletyn to „nazwa wydawnictw różnych instytucji na
ich wewnętrzny użytek”14 . Pod względem formalno-treściowym biuletyn zawiera
informacje dotyczące głównie działalności urzędu, zamieszcza sprawozdania, komunikaty i inne materiały o podobnym charakterze formułowane w stylu urzędowym oraz ilustrowane z życia lokalnej społeczności15 .
Punkt widzenia na prasę samorządową wniosły badania nad tym typem prasy w kontekście informacji publicznej. Zgodnie z obowiązującym prawem władze
publiczne, w tym osoby prawne samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne, które wykonują zadania
publiczne lub dysponują majątkiem publicznym są zobowiązane do udostępniania
informacji publicznej. Jak słusznie zauważyła Jolanta Kępa-Mętrak, instytucje czy
to państwowe, czy samorządowe „obligatoryjnie muszą je zamieszczać w Biuletynie Informacji Publicznej, ale mogą to robić także innymi sposobami”16 . Wykazała
(na przykładzie samorządów wojewódzkich), że władze włączają własne periodyki
do form udostępniania informacji publicznej.
Internet stał się medium komunikacyjnym w latach 90. Już pod koniec XX wieku rozpoczęła się sieciowa rewolucja, która niosła ze sobą rozwój infrastruktury
technologicznej17, dostarczyła cyfrowe narzędzia produkcji i sieci dystrybucji informacji celem swobodnego i aktywnego korzystania przez użytkowników z usług
elektronicznych18 oraz usług informacyjnych19. U podstaw wykorzystania Internetu
przez Kościół w jego misji wymienia się Dekret o środkach społecznego przekazywania

12

J. Kępa-Mętrak, Prasa samorządowa w polskim systemie medialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2015, s. 132.

13

J. Kępa-Mętrak, Prasa samorządowa jako…, s. 139–140.

14

S . Dziki, Biuletyn [hasło], [w:] Słownik terminologii…, s. 18.

15

J. Kępa-Mętrak, Prasa samorządowa…, s. 35–36.

16

J. Kępa-Mętrak, Prasa samorządowa jako…, s. 138.

17

G . Gmiterek, Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2012, s. 35.

18

S . Kurek-Kokocińska, Usługi informacyjne, [w:] Nauka o informacji. red. W. Babik, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2016, s. 151–181.

19

D. Kaznowski, Social media – społeczny wymiar Internetu, [w:] E-marketing. Współczesne trendy.
Pakiet startowy, red. J. Królewski, P. Sala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018,
s. 81–103.
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myśli Inter Mirifica z 1963 roku (jako dokument Soboru Watykańskiego II)20. Środowisko Kościoła ceni bardzo aprobatywne stanowisko papieża Jana Pawła II wyrażone 2002 roku na temat używania Internetu jako forum ewangelizacji21 .
W Polsce począwszy od lat 90. nastąpił rozkwit prasy katolickiej, w tym gazetek
i biuletynów parafialnych22 . Prasa parafialna zalicza się do prasy wyznaniowej,
która została zdefiniowana (sensu stricto) jako „prasa pozostająca w ścisłej gestii
Kościoła lub związku religijnego, służąca ich celom ideowym – konfesyjnym,
często zajmująca się tematyką świecką, ale w duchu własnych idei”. Autor definicji, odnotowując taką ożywioną działalność wydawniczą urzędów parafialnych
współcześnie, zastrzegł, iż „wydawane czasopisma – nie zawsze słusznie zwane
gazetami parafialnymi – zawierają zarówno treści konfesyjne, jak i ogólnoinformacyjne, właściwe czasopismom sublokalnym”23 .
W literaturze przedmiotu stosuje się podział pism parafialnych na kilka następujących typów: gazetka jako pismo urzędowe z ogłoszeniami, gazetka jako
pismo księdza proboszcza, gazetka kancelarii parafialnej, gazetka rady parafialnej, gazetka parafialna i gazetka wspólnoty lokalnej24 . Zajmujący się prasą parafialną Krzysztof Wasilewski rozszerzył definicję prasy parafialnej także na „pozostałe formy aktywności medialnej parafii, a mianowicie prowadzone przez
nie strony internetowe, radio i telewizję online, a także obecność w serwisach
społecznościowych”25 .
Na podstawie dotychczasowej charakterystyki należy przyjąć, że:
− biuletyn samorządowy należy do mediów jako rodzaj prasy gminnej, ma charakter świecki, udostępnia informację publiczną i jest tworzony oraz wydawany
ze środków władzy samorządowej;
− strony internetowe parafii vs. serwis parafialny jako forma aktywności urzędu parafialnego w środowisku cyfrowym zalicza się do mediów wyznaniowych;

20

 ekret o środkach społecznego przekazywania myśli, http://portal.tezeusz.pl/2009/01/22/deD
kret-o-srodkach-spolecznego-przekazywania-mysli-inter-mirifica/ [dostęp: 28.05.2021].

21

Jan Paweł II, Internet nowym forum dla głoszenia Ewangelii. Orędzie Jana Pawła II na XXXVI
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_
pawel_ii/przemowienia/internet_aut_12052002.html [dostęp: 28.05.2021].

22

 . Lubojańska, Strony www parafii jako źródło informacji o katolickiej prasie parafialnej w ArchiE
diecezji Katowickiej. Próba analizy formalno-wydawniczej, „FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2015, R. 21, nr 2(41), s. 81–120.

23

S . Dziki, Prasa wyznaniowa [hasło], [w:] Słownik terminologii…, s. 156.

24

 . Hanas, Vademecum redaktora gazetki parafialnej, [w:] Media w duszpasterstwie, red. M. PrzyZ
bysz, T. Wielebski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014, s. 471–472. Za: E. Lubojańska, dz. cyt.

25

K . Wasilewski, Prasa parafialna w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Rekonesans badawczy,
„Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” 2015, z. 7, s. 141.
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− w prezentowanym artykule media oznaczają środki przekazu używane przez
władze samorządowe oraz przez proboszcza parafii w komunikacji z mieszkańcami i wiernymi.

Biuletyn samorządowy urzędu gminy
„Wiadomości Lutomierskie. Informacyjny Biuletyn Samorządowy” wydaje Gmina
Lutomiersk. Obecny biuletyn ukazywał się także z podtytułem „Miesięcznik Samorządu Lokalnego”26. W zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi najwcześniejsze dostępne numery pochodzą z 2001 roku (numer 9)27. Jest dokumentem samoistnym wydawniczo, publikowanym w formie drukowanej. Usługę druku
wykonuje firma zewnętrzna. Siedziba i adres redakcji „Wiadomości Lutomierskich”
jest zarazem adresem władz gminy. Dane identyfikacyjne (bibliograficzne), w tym
nazwisko redaktora naczelnego, umieszczane są w metryczce. Redaktor każdego numeru podaje również termin jego zamknięcia (oddania do druku). Pozostałe dane
znajdują się na okładce, tj. tytuł i podtytuł oraz numeracja.
Informacyjny biuletyn samorządowy w postaci papierowej jest rozpowszechniany nieodpłatnie. W kolportowaniu udział biorą m.in. sołtysi, którzy dostarczają
poszczególne numery do domów na terenie swojego działania.
Biuletyn aktualnie jest prezentowany również w wersji cyfrowej jako element
zawartości serwisu internetowego gminy. Wyodrębnioną grupę treści oznaczono
(etykieta tekstowa/zakładka) nazwą Wiadomości Lutomierskie. W otwartym trybie (publicznym) dostępne są zarówno numery bieżące, jak i starsze28 . Zawartość
poszczególnych numerów użytkownik może przeglądać, wyświetlać, powiększać,
czytać, pobierać na swoje urządzenie. W czasie badania archiwum tytułu obejmowało 32 numery z lat 2015– 2020) (nr 113–144).
Należy odnotować brak ogólnie dostępnej informacji o wysokości nakładu
wersji papierowej pisma. Nie wiadomo też, jak przedstawia się zainteresowanie
zawartością biuletynu w odmianie cyfrowej. Nie zaobserwowano, aby mierzony
był stopień intensywności otwierania zakładki Wiadomości Lutomierskie, plików
i korzystania z ich zawartości.

26

Zob. opis bibliograficzny zamieszczony w: J. Kępa-Mętrak, Prasa samorządowa…, s. 249.

27

 azy on-line WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, http://mak.wimbp.lodz.pl/index.
B
php/bazy-katalogowe/czasopisma.html [dostęp: 21.11.2020].

28

„ Wiadomości Lutomierskie. Informacyjny Biuletyn Samorządowy” http://lutomiersk.
info/p,81,wiadomosci-lutomierskie [dostęp: 28.05.2021].
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Serwis parafialny urzędu parafii
Parafia lutomierska występuje pod nazwą Parafia Matki Bożej Szkaplerznej i Świętego Walentego Kapłana, Męczennika. W użyciu jest również nazwa Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku. Parafia prowadzi od kilku lat serwis internetowy29. Publikowaną informację na ten temat znaleźć można w haśle w polskiej
Wikipedii pt. Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku30 . W przypisie
bibliograficznym do hasła występuje powołanie na stronę parafii (i Archidiecezji
Łódzkiej) z datą 2 maja 2012 roku.
Serwis Parafii Kościoła w Lutomiersku (SPKL) można traktować jako egzemplifikację rozszerzonej definicji prasy parafialnej (zob. s. 4). W odniesieniu do
typologii prasy parafialnej, serwis ten może być opisywany jako serwis księdza
proboszcza (zob. s. 4). Nie występuje tu funkcja redaktora. Z ustnych informacji
proboszcza kościoła parafialnego wiadomo, że czynności redakcyjne do tego czasu
wykonywał sam.
Należy zauważyć, że zasługą proboszcza w jego pracy w Lutomiersku (od
2006 roku)31 jest uruchomienie strony www parafii i nieprzerwane prowadzenie
serwisu. W praktyce ciągłość tytułów prasy parafialnej nie jest taka oczywista.
W opinii Elizy Lubojańskiej, analizującej temat na przykładzie Archidiecezji Katowickiej, „niektóre tytuły wygasają, powstają nowe periodyki bądź reaktywuje
się wcześniej wychodzące. Księża zmieniają miejsce posługi kapłańskiej, co nieraz utrudnia działalność redakcji gazetki, a w konsekwencji powoduje, że niektóre
z nich przestają istnieć”32 .
SPKL jest aktualizowany na bieżąco, o czym świadczy m.in. zmieniająca się
zawartość zakładki Aktualności. Licznik na stronie http://www.mbszkaplerzna.
pl/ podaje łączny stan działań (odnotowanych jako „kliknięcie”) użytkowników.
Liczba odsłon artykułów osiągnęła następujące wielkości: w kwietniu 2018 roku
przekroczyła 650 tys. (dane z 5.04.2018: 658 370), w listopadzie 2020 roku było to
ponad 800 tys. odsłon (dane z 22.11.2020: 804 439), w maju 2021 roku 851 616 (dane
z 29.05.2021). Licząc od 2012 roku, można przyjąć, że średnio dziennie wirtualne
wizyty mogło składać około 240 użytkowników. Należy dodać, że treści serwisu
parafii w dużej części są prezentowane przez proboszcza podczas nabożeństw.

29

 arafia Matki Bożej Szkaplerznej i Świętego Walentego Kapłana, Męczennika, http://www.
P
mbszkaplerzna.pl/ [dostęp: 21.11.2020].

30

 ościół Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku [hasło], [w:] https://pl.wikipedia.org/wiki/
K
Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Matki_Bo%C5%BCej_Szkaplerznej_w_Lutomiersku [dostęp:
21.11.2020].

31

K s. Proboszczowie od 1920 r., http://www.mbszkaplerzna.pl/ [dostęp: 29.05.2021].

32

E . Lubojańska, Strony www parafii…, s. 82.
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Kończąc analizy formalno-wydawnicze, powinno się zauważyć, że „Wiadomości Lutomierskie” i Serwis Parafii Kościoła w Lutomiersku pod pewnymi względami zaliczają się do mediów lokalnych. Istnieje opinia, że media lokalne są traktowane jako miejscowe głównie ze względu na ich wydanie i kolportaż, a przede
wszystkim zawartość, którą cechuje wyraźnie określony związek z życiem i funkcjonowaniem społeczności lokalnych33 .

Biuletyn samorządowy: komunikowanie treści
Badaniem jakościowym objęte zostały „Wiadomości Lutomierskie” z lat 2017–2020
(numery dwumiesięczne: 122 z lutego 2017 – 128 z lutego 2018; 141 z grudnia 2019
– 144 z września 2020, o objętości 10–18 stron z okładką). Założono skupienie się na
materiale źródłowym z okresu kilku lat pomiędzy wyborami samorządowymi34 celem wyłączenia ewentualnych oddziaływań związanych z tym wydarzeniem.
Całość zagadnień występujących w biuletynie samorządowym można przedstawić w grupach tematycznych. Stałym elementem zawartości była Relacja z sesji
Rady Gminy. Zwykle dotyczyła ona kilku posiedzeń, które odbywały się częściej
niż co dwa miesiące. Krótkie „pakietowe” relacje przybliżyły aktualne w danym
czasie tematy i sprawy pozostające w gestii działania gminy (które przybrały formę
uchwał, planów pracy). W uzupełnieniu podano, że teksty uchwał zamieszcza Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy; od numeru 138 obecny jest jeszcze komunikat: „Relacje na żywo z sesji Rady Gminy można śledzić pod adresem: https://
rada.lutomiersk.pl/relacja-live”.
Tematy z zakresu inwestycji i finansów prezentowane były w sposób sprawozdawczy. Informowano o wartości już zrealizowanych inwestycji oraz dokonanych
wydatkach majątkowych na realizowane cele. Powiadamiano o środkach zaplanowanych i rozdysponowanych z przeznaczeniem do realizacji na zamierzone działania35. Prócz tego publikowano wiadomości o złożonych przez gminę wnioskach
o dofinansowanie z dostępnych programów, funduszy i konkursów36 , a także
o uzyskanych tą drogą środkach wraz z wysokością pozyskanych kwot.
W treści periodyku uwidoczniony został wkład gminy m.in. w gospodarkę drogową, wodociągową, budowlano-remontową szkół i ośrodka kultury, ich wyposażenie oraz wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej czy też urządzanie
33

J. Kępa-Mętrak, Prasa samorządowa…, s. 18.

34

 ybory samorządowe w Polsce odbyły się w październiku 2014 roku, a następnie w listoW
padzie 2018 roku.

35

Gospodarka drogowa i inwestycje, „Wiadomości Lutomierskie” (dalej: „WL”), nr 144, s. 3–4;
Inwestycje w gminie, „WL”, nr 143, s. 2.

36

Modernizacja GOK, „WL”, nr 143, s. 2; Zdalna szkoła, „WL”, nr 143, s. 6.
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placów zabaw w konkretnych miejscowościach. Przyjęty model powiadamiania
mieszkańców o sprawach finansowych przypuszczalnie zakładał dobór tematów.
Pomijając wymienione, były to również tematy dotyczące świadczeń rządowych
dostępnych dla obywateli (z wyjaśnieniem, komu przysługują, w jakim terminie
i w jaki sposób należy się ubiegać), podatków (z wyjaśnieniem dotyczącym podatku rolnego i innych podatków, obowiązujących terminów) czy elektronicznych
płatności możliwych do realizacji w kasie urzędu. Nie udało się znaleźć informacji
na temat kosztów wydawania „Wiadomości Lutomierskich”.
Tematy bieżące związane z funkcjonowaniem społeczności objęły szereg
spraw, jak np. używanie wody, wywóz odpadów, uruchomienie gminnego punktu pracy dzielnicowego. Udzielano informacji (terminy, miejsca) także na temat
nieodpłatnej pomocy prawnej, pomocy żywieniowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tematy bieżące zaistniały w periodyku w formie komunikatów
własnych37.
Komunikując o wydarzeniach posiłkowano się często materiałami organizatora,
np. odnośnie do spisu rolnego38 czy zachowania się osób w związku z wirusem grypy
ptaków39. Redakcja publikowała odwzorowania (kopie) dokumentów, np. pismo wojewody w związku ze spodziewaną suszą40, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego odnośnie do strat z powodu wichrów i nawałnic (w 2017 roku)41 i inne42 .
Również informacje związane z działalnością miejscowego urzędu, lutomierskich instytucji i placówek były przekazywane w podobny sposób, np. wyrok Sądu
Okręgowego w Sieradzu43 , komunikat o grantach na oczyszczalnie przydomowe44,

37

 znowione busy, „WL”, nr 144, s. 6; Konsultacje społeczne [w sprawie projektowanej koncepW
cji przebiegu linii kolejowej przez Centralny Port Komunikacyjny w gminie – S.K.K.], „WL”,
nr 142, s. 3.

38

Powszechny Spis Rolny, „WL”, nr 144, s. 1.

39

I nformacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach do hodowców drobiu na terenie powiatu pabianickiego, „WL”, nr 122, s. 9.

40

[ „Wojewoda Łódzki”], „WL”, nr 143, s. 6.

41

[Pismo] Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego [do Rolników], „WL”, nr 125, s. 3.

42

 p. certyfikat beneficjenta Programu Regionalnego Funduszy Europejskich na modernizację
N
szkół lutomierskich. Zob. Termomodernizacja szkół podstawowych w Lutomiersku i Kazimierzu,
gm. Lutomiersk, „WL”,nr 141, s. 6.

43

[Wyrok w sprawie przeciwko Gminie Lutomiersk o ochronę praw autorskich], „WL”, nr 125, s. 14.

44

I nformacja Wójta Gminy Lutomiersk o naborze wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, „WL”, nr 142, s. 9.
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zawiadomienia Banku Żywności45 i Poradni LUTMED46, komunikaty Biblioteki47,
Ośrodka Kultury48 lub firm zajmujących się odbiorem śmieci49.
Stałą pozycją biuletynu jest dział Z życia szkół. Czytelnik otrzymywał w nim
stosunkowo obszerną informację o pracy poszczególnych szkół, ich działalności
edukacyjnej i pozalekcyjnej, o sukcesach dzieci i młodzieży oraz ich nauczycieli. Na tematyczny przekaz złożyło się wiele drobnych komunikatów, sprawozdań
i opisów. W tej grupie treściowej wystąpiły materiały podpisane50 .
Pod ogromną większością tekstów opublikowanych w „Wiadomościach Lutomierskich” nie podano nazwiska autora, czy to sprawozdań (z posiedzeń i innych
zebrań), relacji (z imprez i wydarzeń), czy zestawionych wydatków51 . Poniekąd
dano do zrozumienia, że autor opracowania jest zbiorowy, a za jakość treści ręczy
redaktor naczelny (zob. s. 5).
Biuletyn Gminy Lutomiersk zawiera ilustracje. Bardzo liczne kolorowe fotografie (nieznanego autorstwa) prezentowano w różnej wielkości. W większości zdjęcia
nie zostały opisane, to znaczy nie nazywano przedstawionych na nich miejsc52 ,
obiektów ani ludzi.
Model periodyku przewidywał udział autorów „zewnętrznych”, co unaocznia następująca uwaga: „Informujemy wszystkich korespondentów, że materiały przyjmujemy tylko w formie elektronicznej. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do skrótów”. Jak dotąd, niełatwo jest wskazać obecność
głosu korespondentów, czy to mieszkańców, czy innych obserwatorów.
W sposobie prowadzenia „Wiadomości Lutomierskich” należy odnotować występowanie tekstów pochodzących od władzy oraz prezentujących sprawowanie
45

Zawiadomienie, „WL”, nr 143, s. 10.

46

 apraszamy mieszkańców Gminy Lutomiersk w wieku [….] na szczepienia ochronne przeciwko gryZ
pie, „WL”, nr 125, s. 14.

47

[ Biblioteka Publiczna wznawia działalność po przerwie spowodowanej pandemią], „WL”,
nr 143, s. 3.

48

 minny Ośrodek Kultury w Lutomiersku ogłasza nabór na zajęcia w sezonie kulturalnym
G
2020/2021 […], „WL”, nr 144, okładka.

49

 armonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – Wiosna 2020, „WL”, nr 143, okładka;
H
„WL”, nr 142, s. 7.
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 p. krótkie teksty w części dotyczącej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku,
N
„WL”, nr 127, s. 11–12; zob. też np. A. Skalska, Jasełka, zdjęcia T. Świrk, „WL”, nr 141, s. 8; E. Świerczyńska, Kartka dla medyka, „WL”, nr 143, s. 8; E. Świerczyńska, #jestnaswiecej – przeciw hejtowi

51

Wydatki majątkowe 2017, „WL”, nr 122, s. 2; Inwestycje drogowe, „WL”, nr 141, s. 5–6.

52

 ystąpiły również zdjęcia podpisane, np. w tekście Podsumowanie inwestycji Gminy LutoW
miersk w 2017 r., „WL”, nr 127, s. 7. W niektórych tekstach podawano autora zdjęć lub właściciela, np. De La Sens, „WL”, nr 141, s. 9; zob. też Uroczyste otwarcie drogi Mikołajewice – Magdalenów, „WL”, nr 141, s. 2.

w sieci, „WL”, nr 143, s. 9; J. Fornalczyk-Kocik, Nauczanie zdalne, „WL”, nr 143, s. 9.
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władzy53 . Do pierwszej grupy zaliczają się okolicznościowe teksty/mowy, pod którymi to materiałami podano nazwę funkcji oraz imię i nazwisko osoby sprawującej funkcję 54 .
Liczniejsze były apele. Z kart biuletynu apelował wójt oraz Rada Gminy. Redaktor w niejednakowy sposób ogłaszał te teksty – jako:
− publikacje wójta, podpisane, rozpoczynające się formułą Szanowni mieszkańcy 55;
− publikacje niepodpisane, poprzedzone formułą Apel Wójta Gminy Lutomiersk”56;
− publikacje niepodpisane, poprzedzone formułą apel57.
W jeszcze innej odmianie tekstów pochodzących od władzy autor zwrócił się
do obywateli uprzejmie (Szanowni Mieszkańcy Gminy Lutomiersk), nie wiadomo
jednak, kto mówił, gdyż pod obszernym tekstem na temat kompostowania zabrakło podpisu 58 .
Przekaz na łamach „Wiadomości Lutomierskich” przedstawia pracę urzędu
gminy przede wszystkim za pośrednictwem działań wykonanych przez wójta/z
udziałem wójta 59. Skrupulatny „kronikarz” sprawowanej władzy odnotował bardzo wiele aktywności. Notował i opisywał inicjatywy60 oraz spotkania, m.in.:
− z inwestorami i mieszkańcami (np. w sprawie Kolei Dużych Prędkości)61;
− z dziećmi w wieku przedszkolnym (wójt m.in. wręczał upominki przedszkolakom)62;
− z uczniami (wójt pasował na uczniów63 ; uczestniczył w ślubowaniu pierwszoklasistów64 , fundował nagrody)65 ;
53

 od tym kątem opis tygodnika „Twoje Tychy”. Zob. G. Piechota, R. Rajczyk, Media samorząP
dowe jako narzędzie kreacji wizerunku lokalnego lidera i jego otoczenia, „Athenaeum” 2012, t. 34,
s. 42–47.

54

30 lat samorządu terytorialnego w gminie Lutomiersk, „WL”, nr 143, s. 4.

55

P łać podatki tam gdzie mieszkasz, „WL”, nr 122, s. 1.

56

[Inc.] „Wójt Gminy Lutomiersk zwraca się z apelem do mieszkańców […]”, „WL”, nr 143, s. 5.

57

[Inc.] „Rada Gminy Lutomiersk wyraża […]”, „WL”, nr 142, s. 6.

58

K
 ompostowanie odpadów zielonych, „WL”, nr 144, s. 5.

59

Zob. też: Informacja Wójta Gminy – kwoty funduszu sołeckiego przydzielone, „WL”, nr 125, s. 1.

60

P
 omoc żywnościowa 2014–2020, „WL”, nr 122, s. 4. Z tekstu: „Z inicjatywy Wójta […] Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku we współpracy z Bankiem Żywności […] w Łodzi od września 2016 r. realizuje program pomocy żywnościowej […].; Konsultacje społeczne,
„WL”, nr 142, s. 3. Z tekstu: „Wójt […] jest zdecydowanie przeciwny projektowanej koncepcji
przebiegu nowych linii kolejowych […]. Biorąc pod uwagę interes mieszkańców, Wójt […]
zgłasza sprzeciw co do przedłożonej koncepcji przez Centralny Port Komunikacyjny”.

61

Spotkanie z przedstawicielami CPK, „WL”, nr 144, s. 6; Spotkanie z mieszkańcami – kolej dużych
prędkości, „WL”, nr 142, s. 10.

62

Pasowanie [na przedszkolaka], „WL”, nr 141, s. 9.

63

Ś
 więto nauczycieli i uczniów klasy I, „WL”, nr 141, s. 10.

64

Ślubowanie klasy I i D, „WL”, nr 141, s. 14.

65

Konkurs fotograficzny, „WL”, nr 141, s. 7.
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− z osobami zasłużonymi, jak chłopiec, który uratował z pożaru mamę i swój
dom66 ;
− z małżonkami świętującymi złote gody 67.
Jeszcze inna grupa komunikatów publikowanych w biuletynie samorządowym
to teksty relacyjne68 . Tak określa się podziękowania składane władzy, ale i przez
władze, np.:
− od Rady Rodziców szkoły w Lutomiersku dla wójta69 ;
− od szkoły dla księdza i wójta70 ;
− dla szkoły od organizatora wydarzenia71;
− od wójta dla „druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Lutomierska, Bechcic, Kazimierza, Jermonic, Zdziechowic”72 .
Na zakończenie tej części analizy lutomierskiego biuletynu samorządowego
warto przywołać artykuł pt. Pomiędzy koniecznością a propagandą73 , w którym
opisany został temat eksponowania osób władzy w odniesieniu do prasy samorządowej jako typu publikacji.
Należy jeszcze zauważyć profil towarzyski biuletynu. Okolicznościowe życzenia
składali w nim mieszkańcom rządzący oraz kierujący instytucjami. Zwyczajowo
były to życzenia z okazji świąt kościelnych (Boże Narodzenie, Wielkanoc) a także
innych wyróżnionych dni, jak Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień
Św. Floriana. Redakcja „Wiadomości Lutomierskich” komunikowała również mieszkańcom o niektórych zaistniałych wydarzeniach z udziałem grup osób74. Na przykład w tekście pt. Gdy się Chrystus rodzi… Wigilia Samorządowa podano do wiadomości m.in. kto był obecny na uroczystości, czyje występy oglądano, co śpiewano.
„W ten przedświąteczny czas przy wspólnej wieczerzy zasiadło ok. 150 osób”75.
66

W ielki bohater, „WL”, nr 142, s. 9.

67

Złote Gody, „WL”, nr 123, s. 1; „WL”, nr 125, s. 4; „WL”, nr 141, s. 9.

68

 . Pokrzywa, M. Prokopuczuk, E-sąsiedztwo. Media społecznościowe w procesie kształtowaA
nia wspólnot lokalnych, [w:] Przestrzeń społeczna w badaniach naukowych, red. H. Kawalec,
J. Kinal, Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko, Rzeszów 2017, s. 153,
https://www.academia.edu/34641599/Przestrze%C5%84_spo%C5%82eczna_w_badaniach_
naukowych [dostęp: 16.11.2020].

69

Podziękowanie, „WL”, nr 122, s. 14 (za zakup nagłośnienia dla szkoły).

70

Podziękowanie, „WL”, nr 144 (za pomoc finansową na renowację sztandaru szkoły).

71

 odziękowanie za udział w projekcie [Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ETHNOS],
P
„WL”, nr 143, s. 8.

72

Podziękowanie, „WL”, nr 125, s. 14 (za usuwanie skutków nawałnicy 10 sierpnia 2017 r.).

73

J . Kwiatkowski, Pomiędzy koniecznością a propagandą, „Forum Dziennikarzy” 2020, nr 2 (136),
s. 11–15, https://sdp.pl/wp-content/uploads/2020/04/Forum_Dziennikarzy_136_wersja_online.pdf [dostęp: 16.11.2020].

74

Przeminęło z Foggiem, „WL”, nr 141, s. 8.

75

G dy się Chrystus rodzi… Wigilia Samorządowa, „WL”, nr 142, s. 5.
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Serwis parafialny: komunikowanie treści
Zawartość Serwisu Parafii Kościoła w Lutomiersku została przeanalizowana jako
całość w odcinkach czasu. Nie ma tu zasobu archiwalnego na wzór biuletynu samorządowego. Obserwacje gromadzono w kilku etapach: w kwietniu 2018 roku i listopadzie 2020 roku; dodatkowo zweryfikowano spostrzeżenia w maju 2021 roku.
Materiał zamieszczony w serwisie w pierwszym podokresie badawczym obecnie
nie jest dostępny, podobnie jak niektóre inne treści.
Struktura SPKL organizuje informacje na podstawie tematów. W wydzielonych
działach (zakładkach) gromadzona jest zawartość o określonej treści. Autor zastosował rozbudowę liniową wieloelementową. Oznaczenia grup treści (etykiety) informują odbiorcę o tym, jakie informacje może on znaleźć w danej zakładce.
W memu horyzontalnym występują Aktualności oraz kilka zakładek, których
zawartość sprowadza się do sprawowania posługi duszpasterskiej i obejmuje: porządek mszy i nabożeństw (pod nazwą Liturgia we wspólnocie), ogłoszenia parafialne, intencje mszalne, wypominki, sakramenty, informacje na temat katolickiego pogrzebu (pod nazwą Cmentarz parafialny) oraz pracy kancelarii.
Aktualności przeznaczone są na teksty homilii i artykuły poświęcone bieżącym
uroczystościom roku liturgicznego. Na przykład w kwietniu 2018 roku na uroczystość Świąt Wielkanocnych proboszcz umieścił tekst homilii wygłoszonych
podczas Wielkiej Soboty i rezurekcji oraz fotografie z przebiegu uroczystości. Na
niedzielę 22 listopada 2020 roku zamieścił tekst objaśniający genezę i rozumienie
uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata oraz przygotowaną tematyczną homilię76 , na uroczystość Zesłania Ducha Świętego 23 maja 2021 roku homilię
i dobrany zakresowo artykuł pt. Zesłanie Ducha Św.
Ogłoszenia parafialne to komunikaty przygotowywane na bieżąco przez właściciela serwisu. Na treść Intencji mszalnych oraz Wypominków ma wpływ wola
i pragnienie tych, którzy zwracają się do księdza w danym celu.
Pozostałe wymienione zakładki zawierają zbiór informacji ważnych dla katolika, podobnie jak przydatne mogą być obecne na stronie głównej serwisu czytania
na dany dzień, cytat „myśl dnia” czy odsyłacze (linki) do katechizmu i do innych
zasobów sieci o tematyce religijnej lub do wyszukiwarki ofert pracy. Elementem
obecnym na stronie głównej SPKL, który nie występował dotąd w pierwszym
i drugim cyklu obserwacji, jest informacja (reklama) firmy świadczącej usługi pogrzebowe.
Zakładka pod nazwą Filmy mieści nagrania z niektórych uroczystości parafialnych. Na prezentację zdjęć przeznaczona została Galeria. Na jej zawartość składa się ponad dwadzieścia „pakietów” fotografii. Dokumentują one nabożeństwa
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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, [w:] Święta i wspomnienia, http//www.mbszkaplerzna.pl [dostęp: 22.11.2020].

54

Stanisława Kurek-Kokocińska

(m.in. Boże Narodzenie, Boże Ciało) i inne uroczystości religijne (m.in. I Komunia,
Bierzmowanie). W fotografii utrwalona została również wizytacja parafii (Sprawozdania Grup Parafialnych; Wizytacja Kanoniczna Ks. Abpa). Prezentację życia
i pracy Kościoła w Lutomiersku dopełniły fotografie z wypoczynku dzieci (Wakacje nad morzem, 2019) oraz zestaw pt. Imieniny Ks. Proboszcza (brak daty).
W menu bocznym SPKL zebrane zostały zakładki, które można rozdzielić na
dwie grupy: poświęcone treściom historycznym (Historia kościoła; Fundatorka
kościoła; Patroni parafii; Ks. proboszczowie od 1920 r.; Parafialna izba pamięci) oraz
przeznaczone na komunikowanie o ruchach środowisk katolickich w Lutomiersku
(Wspólnoty parafialne). Przy parafii zorganizowały się bowiem wspólnoty, m.in.
rodzin katolickich, kobiet katolickich, sympatyków Radia Maryja i in. Informacją
dla wolontariuszy, a zarazem dla zgłaszających potrzeby, są treści zamieszczone
pod nazwą Caritas.
Reasumując, z powyższych charakterystyk wynika, że o ile można potwierdzić,
iż lokalność jest cechą biuletynu samorządowego, to trudniej zauważyć treści lokalne w Serwisie Parafii Kościoła w Lutomiersku.

Funkcje mediów w służbie mieszkańcom
W opisie funkcji mediów Urzędu Gminy i urzędu parafii opieram się na ich obserwowaniu i analizie jakościowej.
Charakteryzując funkcje biuletynu Gminy Lutomiersk, skorzystam z rejestru funkcji prasy nacechowanej terytorialnie sporządzonego przez Jolantę Kępę-Mętrak.
Z natury rzeczy prasa lokalna informuje i kontroluje władze lokalne, komunikuje
o działaniach służb i instytucji, które mają za zadanie realizować polityki bezpieczeństwa, społeczną i edukacyjną. „Wiadomości Lutomierskie” wydawane przez
gminę to miejsce komunikowania o sprawowanej władzy. Nie można mówić o funkcji kontrolnej władzy przez periodyk, ponieważ jednokierunkowy przekaz pochodzi
właśnie od „przedstawicieli tej władzy wraz z podlegającym im urzędem gminy”77.
Wobec prezentowania spraw gminy w biuletynie przez rządzących, do mieszkańców
należy uważna lektura periodyku, a także jego krytyczna ocena.
Wspieranie kultury oraz kulturotwórcza rola szkoły to kolejne z funkcji łączonych z sensem istnienia prasy o charakterze lokalnym. Informacyjny biuletyn pozostaje w kręgu spraw, którymi gmina zarządza. Zwłaszcza temat „z życia szkół”
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K . Dzwonkowska-Godula, Polityka informacyjna i komunikacyjna władz samorządowych. Studium przypadku wiejskiej gminy Zgierz, „Studia Obszarów Wiejskich” 2018, t. 51, s. 27–45,
http://repozytorium.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/31350/WA51_97377_r2018-t51_
SOW-Dzwonkowska.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 16.11.2020].
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jest tu stale obecny. Łatwo do tych treści trafić, gdyż są publikowane w dobrze
oznaczonym dziale pisma.
Temat kultury przewija się głównie przez pryzmat działań (np. zajęć muzycznych) oraz relacji z wydarzeń, które Gminny Ośrodek Kultury (GOK) organizuje
dla mieszkańców. Także imprezy rozrywkowe, jak choćby Dni Lutomierska czy
Sylwester na Rynku, są propozycją do wspólnego spędzania wolnego czasu. Anonsowane wydarzenia stwarzają zainteresowanym osobom możliwość zaplanowania
ich własnego czasu, tak by mogły przeżywać je wraz ze społecznością.
Kolejna funkcja prasy określona została jako edukowanie (społeczno-polityczne, kulturalno-historyczne i ekonomiczne). Informacyjny biuletyn samorządowy
wnosi swój wkład na kilku polach, niezaprzeczenie w zakresie edukacji społecznej
(pokazywanie spraw gminy jako wspólnych: drogi, komunikacja publiczna, straż
pożarna i inne). Edukowanie kulturalno-historyczne w jakimś stopniu odbywa się
przez przekaz płynący z opisu pracy szkoły. Chodzi tu o relacje z udziału uczniów w imprezach (akademie, spotkania rocznicowe i okolicznościowe), w których
uczestniczy publiczność spoza środowiska szkolnego, a których program opiera się
na pracy z tekstami kultury. Edukowaniu ekonomicznemu służą teksty poświęcone finansom gminy (w znaczeniu: zabiegać i gospodarować), podatkom (wykonywać obowiązek obywatela), płatnościom w dobie cyfrowej (nabywać umiejętności
i korzystać z technologii).
Funkcja integrowania lokalnego środowiska obserwowana na podstawie treści
zamieszczonych w informacyjnym biuletynie samorządowym wymaga następującego opisu. Nadawca (Urząd Gminy, a w jego imieniu redaktor naczelny) nie
udzielił głosu mieszkańcom (np. w postaci publikowanych listów do redakcji), ani
też o ich opinie nie zabiegał (np. jako wypowiedzi mieszkańców). Za pośrednictwem „Wiadomości Lutomierskich” informował, nie prowadził jednak konsultacji spraw dotyczących mieszkańców, pośredniczył w przekazywaniu otrzymanych
komunikatów, podziękowań oraz życzeń.
Sprawy dotyczące życia publicznego mniejszych miejscowości redaktor wprowadzał nieczęsto, zwykle w związku z inwestycjami finansowanymi przez gminę
(nie licząc informacji o wypadkach losowych). Niewiele tekstów zobrazowało życie
takich wspólnot. Tym bardziej należy przytoczyć choć kilka tytułów: Spotkanie
z historią w Dzietkarzewie78 , Dzień Sąsiada w Jerwonicach79 czy Piknik grillowy
w Babiczkach80 . Przykłady pokazują, że integracja środowiska jest pochodną
kontaktów międzyludzkich. Z kart „Wiadomości Lutomierskich” wydobyć można uzasadnienie dla pewnego podejścia: „[…] warto należeć […] i podejmować
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Spotkanie z historią w Dzietkarzewie, „WL”, nr 124, s. 14.

79

Dzień Sąsiada w Jerwonicach, „WL”, nr 125, s. 9.
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P
 iknik grillowy w Babiczkach, „WL”, nr 125, s. 9.
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wspólne inicjatywy” 81 . W teorii jest to funkcja opisana jako tworzenie struktur
lokalnych i ponadlokalnych.
W rejestrze funkcji i zadań prasy lokalnej mieszczą się jeszcze punkty następujące: kształtowanie opinii społecznej, reklamowanie lokalnych przedsiębiorstw
oraz inicjatyw społecznych i kulturalnych, dostarczanie rozrywki. Biuletyn samorządowy stosownie do swojego charakteru nie publikował tekstów dziennikarskich i opiniotwórczych, nie zauważono materiałów reklamowych.
W opisie funkcji Serwisu Parafii Kościoła w Lutomiersku przydatne będą kategorie (funkcje) wydzielone przez Justynę Kubik w zastosowaniu do internetowej strony parafialnej82 . Informacje adresowe organizujące kontakt z kancelarią,
w tym mapa obrazująca położenie kościoła, należą do funkcji kontaktowej i lokalizacyjnej. W serwisie nazwa parafii została wyeksponowana na każdej z jego
kolejnych stron, podobnie jak dwa adresy poczty elektronicznej (parafia@mbszkaplerzna.pl, excelsus@o2.pl).
Z funkcją informacyjną łączą się najściślej ogłoszenia parafialne oraz inne
informacje dotyczące praktyk religijnych, w tym godzin sprawowania intencji
mszalnych, nabożeństw regularnych i okolicznościowych (np. w maju), formalności związanych z przystępowaniem do sakramentów (wymagane dokumenty),
przygotowaniem do pogrzebu katolickiego i inne.
Myśli na dany dzień i powołania/odesłania do właściwych tekstów bieżącej liturgii słowa (czytania) służą realizacji funkcji edukacyjno-formacyjnej. Prócz tego
z tą funkcją łączyć należy publikowane w serwisie teksty wybranych homilii, treści
opisujące istotę sakramentów, a także link do Kompendium Katechizmu Kościoła
Katolickiego.
O funkcji modlitewnej świadczy obecność tekstów litanii (do Matki Bożej
Szkaplerznej) i modlitw (do św. Michała Archanioła, do św. Walentego, modlitwy o pokój).
Faktograficzny w charakterze opis historii kościoła w Lutomiersku, jego fundatorki i patronów oraz spis księży pracujących w parafii spełnia cechy funkcji
dokumentacyjnej.
Przez obecność transmisji online sprawowanych nabożeństw realizuje się funkcja multimedialna serwisu. Pierwsza transmitowana i utrwalona ceremonia miała
miejsce w Wielki Czwartek 2020 roku w sytuacji rozprzestrzeniającej się pandemii. Nagranie to i inne podobne zostały umieszczone w zakładce Filmy.
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Zob. też Na szlaku, „WL”, nr 141, s. 8.
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J . Kubik, Parafie diecezji opolskiej w cyberprzestrzeni, [w:] Kościół w Internecie – Internet w Kościele: społeczeństwo internautów a kultura globalna, red. K. Glombik, M. Kalczyńska, Redakcja
Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2015, s. 163–180.
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Pakiet fotografii z wyjazdu (wakacje nad morzem) szerzy przekaz o angażowaniu się kościoła w proces wychowawczy młodego pokolenia i opiekę nad dziećmi.
W treści fotografii widzieć można świadectwo wiary.
Wybrane przez autora SPKL oraz umieszczone w nim linki do zasobów sieci
(w pierwszym okresie obserwacyjnym także do zasobów filmowych) i udostępniony Dzienniczek Sługi Bożej S.M. Faustyny Kowalskiej upowszechniają wiedzę
o tematyce religijnej i promują życie i kulturę chrześcijańską. Wpisuje się tu jeszcze
komunikat o działającej parafialnej izbie pamięci oraz parafialnej czytelni. Funkcja posesorska serwisu parafii wyraża się przez zaproszenie do wpłat finansowych
wraz z danymi konta parafii.
Spośród funkcji stron parafialnych wymienionych przez Justynę Kubik należy jeszcze przywołać funkcję ludyczną, którą w Serwisie Parafii Kościoła w Lutomiersku raczej trudno zauważyć. Natomiast można obserwować, że SPKL sugeruje pewne działania integrujące ludzi i zaliczyć tu przekaz o czynnych w Kościele
w Lutomiersku wspólnotach. Autor serwisu podsunął użytkownikom również
link do polskiej wersji oficjalnej strony głowy Kościoła Katolickiego p.n. Twitter
Jego Świątobliwości Papieża Franciszka83 .
W odniesieniu do informacji o pracy Caritas parafialnego można wskazać na
funkcję pomocową Serwisu Parafii Kościoła w Lutomiersku. Tą drogą mają być
przekazywane ważne komunikaty. Prócz pomocy materialnej i żywnościowej rola
pomocowa serwisu poniekąd objęła też sferę duchową. Jego właściciel zamieścił
link kierujący pod sprawdzony adres „Pogotowia duchowego”84 , które zgłasza się
następująco: „Pomoc kapłanów bez względu na dzień i godzinę, zadzwoń”85 .
Funkcje mediów wyodrębnia się teoretycznie. Na tej podstawie i w świetle dokonanej analizy udało się potwierdzić, że funkcje badanych mediów, tj. „Wiadomości
Lutomierskich” oraz Serwisu Parafii Kościoła w Lutomiersku, są uwarunkowane odrębnymi dziedzinami działania ich właścicieli i twórców. Jako podstawową
w obu realizacjach, samorządowej i parafialnej, trzeba wskazać funkcję informacyjną. Pokrewne wydają się funkcje wspierania kultury oraz upowszechniania kultury i chrześcijańskiego życia.
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 itamy na oficjalnej stronie Twitter Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, https://twitter.
W
com/Pontifex_pl?ref_src=twsrc%5Etfw [dostęp: 28.05.2021]
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 ob. Kraków: kapucyni pełnia dyżury na «pogotowiu duchowym», https://krakow.onet.pl/kraZ
kow-kapucyni-pelnia-dyzury-na-pogotowiu-duchowym/j98mc [dostęp: 28.05.2021].
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O bszary pogotowia pogrupowano pod kątem specjalistycznym: Kryzysowy telefon zaufania;
Przemoc w rodzinie; Niebieska linia; Dziecięcy telefon zaufania rzecznika praw dziecka; Telefon
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28.05.2021].
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Uwagi końcowe
Pozostaje pytanie o pola wspólne informacji przekazywanej za pośrednictwem
obu mediów. Opierając się na dokonanej analizie, dostrzec należy temat kultury
(szeroko rozumianej), wychowania młodego pokolenia oraz biedy. Z tematem wychowawczym łączą się obecne w mediach opisy i fotografie prezentujące wakacyjny wypoczynek dzieci.
Temat biedy ujawnia się w treści informacji rozsianych na łamach „Wiadomości
Lutomierskich” o realizowanym w ramach podpisanych umów programie pomocy żywnościowej86 . Strona kościelna przedstawiła pokrótce zakres działania parafialnego Caritas, który wykroczył poza tę parafię. Z opisu działania Parafialnego
Zespołu Caritas, w którym aktywni są wolontariusze (a prócz nich sponsorzy),
płynie przekaz do innych.
Media należące do Gminy Lutomiersk i do Parafii Matki Bożej Szkaplerznej
w Lutomiersku wykorzystują Internet jako kanał transmisji treści. Jednocześnie
proboszcz parafii zwraca się ustnie ze swoim przekazem do wiernych, a gmina nie
rezygnuje z kolportażu formy drukowanej swojego tytułu, gdyż tą drogą przekaz
może dotrzeć do mieszkańców, którzy nie korzystają (stale, okresowo) z sieci.
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St a nisł aw a Ku re k- Ko ko c i ń sk a

Media in a small town ased on the example
of a local-government newsletter and a parish
service
Summary
The aim of the paper is to consider selected aspects of social communication
by means of digital media available to the public in a small town. The study
includes The Lutomiersk News: Local Government Information Bulletin [Pol.
“Wiadomości Lutomierskie. Informacyjny Biuletyn Samorządowy”], which is
available on the website of the Lutomiersk Administrative District: 2017–2020, as
well as the Internet portal of the Roman Catholic parish in Lutomiersk (Deanery
of Konstantynów Łódzki). Using the method of qualitative analysis, contents of the
media were detrmined as well as their characteristics and functions were investigated. It
was shown that the overall contents of The Lutomiersk News reflect the functioning of the
local government unit and of the people living there. On a bimonthly basis, the residents
get a package of information on various aspects of life in the region. The parish-related
medium, in turn, contains topics connected with the parishioners’ life, the Christian way
of life, and community of Lutomiersk.
Keywords: digital media, functions of the media, The Lutomiersk News: Local Government
Information Bulletin, the Roman Catholic parish in Lutomiersk
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