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Rados³aw ŒWIÊS

Krótka historia „Polskiego Dnia”.

Dlaczego w Stanach Zjednoczonych

prasa polonijna umiera

Wstêp

Tematem artyku³u jest sytuacja prasy polonijnej w Stanach Zjednoczonych
na pocz¹tku XXI wieku. Przyczynkiem do jej opisania by³o pojawienie siê na
rynku prasy w roku 2007 i znikniêcie w 2008 „Polskiego Dnia” – profesjonalnie
redagowanej gazety codziennej.

Autor pracy skupi³ siê na powodach nieudanego zdobycia rynku przez ten
tytu³. Potraktowa³ je jako okazjê do przedstawienia, jak wygl¹da polonijny ry-
nek prasowy na Wschodnim Wybrze¿u USA. Spojrza³ na rynek polonijnej pra-
sy oraz prasy wysokonak³adowej i nieetnicznej przez pryzmat zmian geopolitycz-
nych, gospodarczych, technologicznych, a tak¿e trendów i funkcjonowania
zjawisk emigracyjnych na przestrzeni stuleci i ostatnich lat. Wszystkie te czyn-
niki mia³y i maj¹ powa¿ny wp³yw na rynek polonijny, którego czêœci¹ s¹ polo-
nijne media. To nie przypadek, ¿e w metropolii nowojorskiej spada liczba pol-
skich sklepów, a w efekcie – eksport wielu produktów z Polski, które tradycyjnie
znajdowa³y klienta w polonijnych dzielnicach. Jeœli mniej jest klientów na to-
wary polskie, to powodem mo¿e byæ zmniejszona liczba Polaków czy te¿ np.
zwiêkszona ich asymilacja. Wreszcie kolejn¹ przyczyn¹ mo¿e byæ ogólna sytu-
acja gospodarcza, która w przypadku gorszej koniunktury powoduje, ¿e klient
po prostu mniej kupuje b¹dŸ zaczyna szukaæ tañszych alternatyw, w tym wypad-
ku niepolskich.



Z gazetami sytuacja jest jeszcze trudniejsza, bo nie tylko liczba odbiorców
bezpoœrednio stykaj¹cych siê z nimi czy skala emigracji s¹ wa¿ne. Dochodzi do
tego to, o co sprzedawcy np. produktów spo¿ywczych nie musz¹ siê tak bardzo
martwiæ, czyli nowa technologia, zmieniaj¹ca sposób nie tylko korzystania z in-
formacji, ale przede wszystkim kana³y, którymi jest ona transportowana. G³ów-
nie Internet spowodowa³, ¿e prasa polonijna straci³a monopol na informowanie
o tym, co dzieje siê w starym kraju.

Maj¹c to wszystko na uwadze, autor przeœledzi³ przesz³oœæ polskiej prasy
w USA oraz stan obecny, by zrozumieæ, dlaczego profesjonalny dziennik, jakim
by³ „Polski Dzieñ”, nie utrzyma³ siê na rynku. Nie zostanie tu wyci¹gniêty jedy-
nie wniosek jednostkowy. Przedstawione na kolejnych stronach statystyki, ana-
lizy, porównania, fakty, zestawienia, wypowiedzi stanowi¹ na tyle szerok¹ pró-
bê badawcz¹, ¿e mog¹ byæ uniwersalnym materia³em dotycz¹cym rynku
mediów polonijnych w USA.

Emigracja Polaków do USA na przestrzeni wieków

Prasa polska w USA ma d³ugie tradycje, które zawdziêcza intensywnym wy-
jazdom Polaków za ocean. Pocz¹tek emigracji wyznaczy³ przyjazd rzemieœlni-
ków do Jamestown w 1608 roku. Do 1776 roku trwa³ okres niewielkiej w swo-
jej skali emigracji, któr¹ nazywamy kolonialn¹. Rewolucja amerykañska
rozpoczyna okres emigracji politycznej, której kres datujemy na rok 1865, kie-
dy to zakoñczy³a siê wojna secesyjna. Ju¿ wczeœniej wplata³ siê w to pocz¹tek
najwiêkszej w swej skali kolejnej fali emigracji, zwanej emigracj¹ za chlebem.

W roku 1854 ksi¹dz Leopold Moczygemba przywióz³ do USA grupê 154
mieszkañców P³ó¿nicy Wielkiej pod Strzelcami Opolskimi. Ta grupa „sta³a siê
podstaw¹ polskiej grupy etnicznej, czego empiryczn¹ egzemplifikacj¹ jest osada
Panna Maria w stanie Teksas za³o¿ona przez naszych rodaków w 1854 roku.
Data ta wyznacza symboliczny pocz¹tek procesu tworzenia siê Polonii amery-
kañskiej pojmowanej jako odrêbna i spójna zbiorowoœæ ponadlokalna”1.

Masowa emigracja „za chlebem” rozpoczê³a siê po wojnie secesyjnej i trwa³a
do wybuchu I wojny œwiatowej. Jej skala jest trudna do oszacowania, gdy¿
amerykañskie s³u¿by emigracyjne najczêœciej rejestrowa³y przyje¿d¿aj¹cych na
podstawie ich obywatelstwa lub portu, z którego przyp³ynêli. Nie doœæ, ¿e Pola-
cy mieli obywatelstwo pañstw zaborczych, to najczêœciej wyp³ywali do Amery-
ki z portów niemieckich w Bremie i Hamburgu. W tym czasie w³aœnie za ocean
wyjecha³a najwiêksza liczba polskich emigrantów. Wed³ug ró¿nych statystyk
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mog³o ich byæ od 2,3 do 2,5 mln. Tylko w latach 1895–1913 z trzech zaborów
wyjecha³o 1,9 mln Polaków2.

W okresie miêdzywojennym Ameryka przyjê³a znacznie mniejsz¹ liczbê na-
szych rodaków – ok. 285 tys., z czego ok. 123 tys. powróci³o do ojczyzny.
II wojna œwiatowa i siedem kolejnych lat po jej zakoñczeniu to czas, kiedy do
USA przyby³o ok. 200 tys. Polaków, wœród których prym wiedli dipisi (Displa-
ced Persons) i uchodŸcy polityczni. Od drugiej po³owy lat 50. i w latach 60.
emigracja do USA zdecydowanie zmala³a i odbywa³a siê g³ównie w ramach
³¹czenia rodzin (jej wielkoœæ szacuje siê od 3 do 8 tys. osób rocznie). Niewielki
wzrost przyjazdów Polaków obserwowany by³ w latach 70., gdy w³adze Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej nieco z³agodzi³y przepisy emigracyjne. Emi-
gracja nasili³a siê ponownie w latach 80. W zwi¹zku ze stanem wojennym
nap³ynê³a kolejna fala zwana polityczn¹, choæ mieszaj¹ca siê z nurtem ekono-
micznym. Ta fala pocz¹tkowo zwana by³a te¿ solidarnoœciow¹. Po 1989 roku,
po którym to zaczê³y siê niepewne, trudne czasy raczkuj¹cej w Polsce gospodarki
rynkowej, emigracja ekonomiczna (zarobkowa) trwa³a w najlepsze. Szacuje siê,
¿e w okresie od 1960 do 1993 roku do USA przyby³o ok. 300 tys. Polaków.
Tylko w latach 1990–1993 na sta³e osiedli³o siê za oceanem 93 tys. polskich
emigrantów3.

Polska prasa w USA w XIX i XX wieku

Polscy emigranci, osiedlaj¹c siê w USA, tworzyli doœæ zwarte œrodowiska.
Ich ¿ycie toczy³o siê wokó³ budowanych koœcio³ów, niedalekiej pracy, a tak¿e
gazet i czasopism wydawanych w jêzyku polskim, które powstawa³y tam, gdzie
osiadali emigranci z Polski. Sytuacja na etnicznym rynku prasowym prawie za-
wsze by³a dynamiczna i trudna. Tytu³y pojawia³y siê i znika³y, zale¿nie od sytu-
acji demograficznej, nap³ywania nowych fal emigrantów, obumierania pokoleñ,
czasowego zahamowania emigracji. Szacuje siê, ¿e w latach 1842–2007 na ryn-
ku amerykañskim pojawi³o siê ponad 1500 tytu³ów czasopism, nie licz¹c perio-
dyków szkolnych i parafialnych4.

Pocz¹tek prasy polskiej w USA datuje siê na rok 1842, gdy w Nowym Jorku
dwaj powstañcy listopadowi: Paul Sobolewski i Eustachy Wyszyñski, wydali
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pierwsze pismo – „Poland: Historical, Literary, Monumental and Picturesque”.
Anglojêzyczna publikacja okaza³a siê efemer¹ i najpewniej zniknê³a przed koñ-
cem roku, w którym zaczê³a siê ukazywaæ. Podzieli³a tym samym los wielu in-
nych amerykañskich magazynów literackich tamtego okresu5.

Kolejnym tytu³em – pierwszym w jêzyku polskim – by³o „Echo z Polski”,
ukazuj¹ce siê od 1 czerwca 1863 roku. Pismo redagowane przez Romana J. Ja-
worowskiego mia³o charakter polityczny, a za cel obra³o sobie zainteresowanie
amerykañskich w³adz i spo³eczeñstwa polskim powstaniem6. W latach 1870–
1875 ukazywa³ siê „Orze³ Bia³y”, wydawany w Washington, stan Missuri.
W przeciwieñstwie do „Echa z Polski” skupia³ siê g³ównie na sprawach lokal-
nych. W latach kolejnych mo¿emy wymieniæ wiele tytu³ów, w tym dzienniki,
z których nie wszystkie okaza³y siê epizodami. Powsta³y w 1888 roku w Milwau-
kee w stanie Wisconsin „Kuryer Polski” przetrwa³ do 1963 roku. D³ugo na ryn-
ku, bo od 1907 do 1957 roku, utrzymywa³ siê równie¿ „Dziennik dla Wszystkich
– Everybody’s Daily” z Buffalo. Bostoñski „Kuryer Codzienny – The Polish
Daily Courier” ukazywa³ siê od 1916 do 1963 roku7.

W 1908 roku w Chicago powsta³ „Dziennik Zwi¹zkowy”, organ Zwi¹zku
Narodowego Polskiego, który ukazuje siê do dziœ i jest najstarszym dziennikiem
polonijnym w USA. Co ciekawe, sponsorowana przez organizacjê ubezpiecze-
niow¹ gazeta mia³a na tamtejszym rynku mocnego rywala, jakim by³ powsta³y
w 1890 roku „Dziennik Chicagoski” (pisownia oryginalna). Ten ciekawy i do-
brze redagowany tytu³ zszed³ z rynku w 1971 roku. W Nowym Jorku gazet¹,
która ukazywa³a siê d³ugo, by³ „Nowy Œwiat – The Polish Morning World” po-
wsta³y w 1919 roku w wyniku fuzji „Wolnej Polski” i „Telegramu Codzienne-
go”. W latach 1944–1946 gazeta mia³a równie¿ swoj¹ mutacjê w Filadelfii.
Trudna sytuacja na rynku, spadek czytelnictwa, roszczenia zwi¹zku zawodowe-
go pracowników drukarni, a w rezultacie coraz wiêksze d³ugi spowodowa³y, ¿e
„Nowy Œwiat” zszed³ z rynku w 1971 roku8.
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Okres powojenny by³ trudny dla dzienników polskich w USA. W 1948 roku
ukazywa³o siê ich dziewiêæ, przy czym tylko „Dziennik Zwi¹zkowy” by³ w do-
brej kondycji finansowej. Ju¿ w okresie miêdzywojennym zdecydowanie
zmniejszy³a siê emigracja Polaków do USA. Tak samo by³o podczas trwania
wojny. Starsze osoby, czyli fala emigracji „za chlebem”, wymiera³y. Nastêpne
dziesiêciolecia by³y wiêc wyj¹tkowo trudne dla tytu³ów prasowych. Upad³y wy-
mienione wczeœniej „Dziennik Chicagoski”, „Nowy Œwiat”, „Dziennik dla
Wszystkich”, „Kuryer Codzienny”, „Kuryer Polski”. W 1969 roku przesta³ uka-
zywaæ siê jako dziennik powsta³y w 1904 roku „Dziennik Polski” z Detroit
(choæ podejmowano w czasie póŸniejszym próby powrotu do formu³y codzien-
nej). W 1950 roku zesz³y z rynku ukazuj¹ce siê od 1907 roku w Milwaukee
„Nowiny Polskie”, z kolei maj¹ce swój pocz¹tek w 1938 roku w Cleveland,
Ohio „Wiadomoœci Codzienne” zakoñczy³y dzia³alnoœæ w 1966 roku. Utrzyma³
siê tylko „Dziennik Zwi¹zkowy”9.

W 1971 roku na gruzach „Nowego Œwiata” powsta³ „Nowy Dziennik”, które-
go wspó³za³o¿ycielem i pierwszym redaktorem naczelnym by³ Boles³aw Wierz-
biañski. „Nowy Dziennik”, mimo bardzo trudnych pocz¹tków, wyrobi³ sobie
mocn¹ markê na rynku i – choæ nie bez k³opotów – ukazuje siê do dziœ. Prze-
trwa³ tak¿e konkurencjê chicagowskiego „Dziennika Zwi¹zkowego”, który
przez 5 lat wydawa³ w Nowym Jorku swoj¹ mutacjê pt. „Dziennik Nowojor-
ski”. Wierzbiañski przeprowadzi³ nawet kontrofensywê (w latach 1986–1987),
ale jego wersja zatytu³owana „Nowy Dziennik Chicagowski – Chicago Polish
Daily News” przetrwa³a w Wietrznym Mieœcie nieco ponad piêæ miesiêcy i skoñ-
czy³a siê finansowym fiaskiem10.

Próba wejœcia na ten rynek przez „Nowy Dziennik” pokaza³a m.in., jak trud-
no jest funkcjonowaæ w sytuacji, gdy jest ju¿ na nim inny mocny tytu³. Wska-
za³a te¿ na czêsto nierozumian¹ przez dziennikarzy prawid³owoœæ, ¿e posiada-
nie dobrej treœci nie oznacza jednoczeœnie powodzenia biznesowego. Liczy siê
te¿ wiele innych czynników, np. przyzwyczajenia czytelników, potencja³ czytel-
niczy, dobrze dobrany zespó³ dziennikarski i marketingowy, pasja oraz odpo-
wiednio prowadzona logistyka.

W ostatnim numerze z 10–12 stycznia 1987 roku redaktorzy chicagowskiej
mutacji „Nowego Dziennika” napisali w po¿egnalnym tekœcie nastêpuj¹ce s³owa:

[...] próba skorzystania z nowoczesnych metod przekazu satelitarnego nie okaza³a siê
zadowalaj¹ca. Wysokoœæ sprzeda¿y wydania chicagowskiego „Nowego Dziennika”
oraz korzystania z niego jako narzêdzia reklamy nie uzasadniaj¹ dalszych nak³adów
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kapita³owych. Spo³ecznoœæ polsko-amerykañska w Chicago nie wykaza³a dostatecz-
nego zainteresowania dla nowej gazety codziennej w jêzyku polskim, pomimo jej do-
brego poziomu11.

Gazeta jednak trwa³a na swoim rodzimym rynku, czyli terenach metropolii
nowojorskiej, i nawet w latach póŸniejszych, gdy pojawi³a siê istniej¹ca do dziœ
konkurencja, utrzyma³a w miarê stabiln¹ pozycjê i pozosta³a najbardziej rozpo-
znawaln¹ gazet¹ wydawan¹ w jêzyku polskim poza granicami kraju.

Gazety polonijne w koñcu XX i na pocz¹tku XXI wieku

Nieudany eksperyment „Nowego Dziennika” pokazuje, ¿e nawet w latach 80.
– kiedy w szeregach Polonii ca³kiem ¿ywo odnaleŸli siê emigranci solidarno-
œciowi, a o informacje z Polski inaczej jak poprzez gazetê lokaln¹ by³o bardzo
trudno – pozyskanie czytelnika nie nale¿a³o do ³atwych. Wci¹¿ jednak pojawiali
siê kolejni œmia³kowie, którzy z mniejszym b¹dŸ wiêkszym sukcesem próbowa-
li wejœæ na rynek z nowymi pismami.

Upadek komunizmu w Polsce nie zahamowa³ emigracji rodaków do Stanów
Zjednoczonych. Przeciwnie, zwiêkszy³ j¹. USA wci¹¿ jawi³y siê jako idealny
cel podró¿y, ucieczka przed niepewnymi czasami w odradzaj¹cej siê niepod-
leg³ej Polsce.

Lata 1991–2000 by³y z³ot¹ dekad¹ dla polonijnych interesów. Emigranci za-
robkowi z Polski osiedlali siê w polskich dzielnicach, korzystali z polskich biur
poœrednictwa pracy, wysy³ali paczki, mê¿czyŸni pracowali na budowach, a ko-
biety sprz¹ta³y12. Wszystko to opiera³o siê g³ównie na polskich powi¹zaniach,
jeœli nie formalnych, to nieformalnych, poleceniach, znajomoœciach. Z fali emi-
gracji zarobkowej w pe³ni mog³y skorzystaæ tak¿e przedsiêbiorstwa medialne.
I tak w 1995 roku udanie wszed³ na rynek nowojorski „Super Express”, a piêæ
lat póŸniej kolejny tabloid – „Polska Gazeta”.

W Polsce media rozwija³y siê jednak zdecydowanie bardziej dynamicznie.
Powstawa³y kolejne tytu³y – dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesiêczniki,
prasa kolorowa, plotkarska, o zasiêgu ogólnopolskim i lokalnym. Szybko, dziê-
ki wolnemu rynkowi i wolnoœci gospodarczej, tytu³y te dostêpne by³y w kios-
kach i sklepikach prasowych na Greenpoincie, Williamsburgu czy w g³ównych
skupiskach Polaków w New Jersey. Wydawcy prasy polonijnej od pocz¹tku
uznawali pisma z Polski, szczególnie tygodniki opinii, a tak¿e kolorow¹ prasê
kobiec¹, za zagro¿enie i powód odp³ywu czytelników.
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W latach 90. nap³yw emigrantów by³ jednak tak du¿y, ¿e tytu³y polonijne nie
musia³y baæ siê pora¿ki rynkowej. Baza czytelnicza by³a mocna. Polonijne pis-
ma nie mog³y narzekaæ na lokalnych reklamodawców. „Nowy Dziennik” ze
swoimi og³oszeniami drobnymi by³ podstawowym Ÿród³em informacji o pracy
(rubryka „Help wanted”). Wielkich zmian pozornie nie zwiastowa³y te¿ pierw-
sze lata nowego millenium. Pozornie, bo w³aœnie wtedy pojawi³ siê nowy, wiel-
ki wróg mediów polonijnych – Internet13.

Internet

Koniec lat dziewiêædziesi¹tych i pocz¹tek XXI wieku z ich ci¹g³ym
nap³ywem emigrantów zarobkowych by³y czasem umacniania siê mediów polo-
nijnych. Jednoczeœnie rozszerza³ siê zasiêg i dostêpnoœæ Internetu. Powstawa³y
kolejne strony informacyjne. W Polsce w 1995 roku zadebiutowa³ portal Wirtu-
alna Polska (www.wp.pl). W tym samym roku powsta³ te¿ pierwszy serwis
„Gazety Wyborczej” (www.gazeta.pl – jako portal od 2001 roku), w 1996 roku
Onet, (www.onet.pl), a w 1999 roku Interia (www.interia.pl – jako portal od
roku 2000). Zwiêkszaj¹cy siê dostêp do informacji w Internecie zwi¹zany by³
te¿ z jego coraz szerszym dostêpem dla Polaków. Dostêp do Internetu pocz¹tko-
wo by³ drogi, a prêdkoœæ korzystania – niska. Z czasem poprawia³a siê jego ja-
koœæ. W 2001 roku powsta³a Neostrada, a w roku 2004 zakoñczy³ siê pierwszy,
wstêpny etap informatyzacji w Polsce.

Media coraz mocniej zaczê³y stawiaæ na obecnoœæ w Internecie. W USA
„nowe” zaczê³o siê jeszcze wczeœniej, a powa¿ne inwestycje w Internet zauwa-
¿yæ mo¿na by³o ju¿ w po³owie lat 90. Kolejne lata cechowa³y siê ogromnym
tempem wzrostu tego typu inwestycji14.

Szybkoœæ, z jak¹ coraz szerzej pojawia³y siê informacje w Internecie, wzra-
sta³a na ca³ym œwiecie. W 1998 roku w sieci by³o ju¿ obecnych 5000 gazet co-
dziennych z wiêkszoœci krajów œwiata, a w 2004 roku w USA Internet do³¹czy³
do najwa¿niejszych Ÿróde³ codziennych informacji dla przynajmniej jednej
pi¹tej spo³eczeñstwa. W 2005 roku ju¿ 50% Amerykanów maj¹cych dostêp do
Internetu regularnie odwiedza³o portale informacyjne. W 2004 roku po raz pierw-
szy Internet zaj¹³ drugie miejsce po telewizji jako Ÿród³o informacji dla Amery-
kanów w wieku 18–29 lat. Po 2009 roku w tej grupie wiekowej Internet zdecy-
dowanie zwyciê¿y³, dystansuj¹c telewizjê i – podobnie jak przez kilka wczeœ-
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niejszych lat – zostawiaj¹c w tyle gazety i radio. W grupie Amerykanów w wie-
ku 65 lat i wiêcej Internet przegrywa z telewizj¹ i gazetami, ale od 2006 roku
roœnie jego wykorzystanie, przy jednoczesnym spadku odbiorców telewizji, gazet
i radia. W 2009 roku po raz pierwszy w historii radio by³o rzadziej wskazywane
jako Ÿród³o informacji ni¿ Internet. Od pocz¹tku XXI wieku Internet jest medium,
z którego m³odzi Amerykanie najczêœciej czerpi¹ codzienne informacje. Jedno-
czeœnie w USA nastêpuje sta³y spadek czytelnictwa prasy tradycyjnej. Choæ spa-
dek ten zauwa¿any by³ ju¿ od pocz¹tku lat 90., to w³aœnie ok. roku 2004 nabiera
on dynamizmu. Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e spadek czytelnictwa widoczny by³
i wzrasta³ równie¿ w Polsce i Europie15.

Emigracja, demografia – liczby nie k³ami¹

Liczba Polaków zamieszkuj¹cych Stany Zjednoczone jest od lat tematem
rozmów. Czêsto mówi siê o dziesiêciomilionowej Polonii, co jest nieprawd¹.
Na wskazane dziesiêæ milionów (dok³adna liczba póŸniej) sk³adaj¹ siê osoby,
które w spisie powszechnym deklaruj¹ polskie pochodzenie b¹dŸ urodzenie
w Polsce. B³êdem jest jednak uznawanie tej liczby ca³oœciowo za Poloniê. Nie-
stety na przestrzeni lat pojawia³y siê nieopatrzne, nieprawdziwe stwierdzenia,
wypowiadane równie¿ przez prominentnych polityków, ¿e Chicago jest drugim
po Warszawie miastem pod wzglêdem liczby polskich mieszkañców. Jak jest
naprawdê, pokazuj¹ dane, g³ównie spisu powszechnego. Ich wydŸwiêk wzmac-
niaj¹ liczby wydawanych wiz emigracyjnych.

Jak wskazano we wczeœniejszej czêœci artyku³u, po roku 1989 wzros³a emi-
gracja Polaków do USA, a jej przyczyny mia³y pod³o¿e materialne. W œwietle
omawianych w tej pracy tematów prze³omowy okaza³ siê rok 2004, kiedy to
Polska wesz³a do Unii Europejskiej i otworzy³y siê nowe rynki pracy. Ta data
mo¿e zostaæ przyjêta jako na razie pierwszy w historii pocz¹tek trwa³ego zaha-
mowania polskiej emigracji do USA (wci¹¿ trwaj¹cego).

Zamiast p³aciæ i staraæ siê o wizê, której otrzymanie dla emigrantów zarobko-
wych nigdy nie by³o ³atwe, a nastêpnie wybieraæ siê w dalek¹ podró¿ za ocean,
potencjalni nowi emigranci, którzy mogli zasiliæ œrodowisko polonijne w No-
wym Jorku, zaczêli wybieraæ znacznie bli¿sz¹ Wielk¹ Brytaniê i Irlandiê. Tam,
w przeciwieñstwie do USA, mog¹ podj¹æ legaln¹ pracê zarobkow¹, ciesz¹c siê
bezpieczeñstwem socjalnym, którego wielu emigrantów polskich w USA nigdy
nie by³o w stanie doœwiadczyæ. Otworzy³y siê te¿ inne rynki, od lat przy-
ci¹gaj¹ce Polaków. Najpierw czêœciowo, a nastêpnie ca³kowicie. Od 2007 roku
w pe³ni otwarty jest rynek holenderski, a od 2011 roku – niemiecki.
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Zainteresowanie Polaków wyjazdami do USA zaczê³o maleæ. Istotnych infor-
macji dostarczaj¹ dane publikowane przez amerykañski Departament Stanu16.
Liczba wiz emigracyjnych przyznawanych przez Ambasadê Stanów Zjednoczo-
nych w Warszawie, czyli dla osób, które chc¹ osiedliæ siê w USA, stale maleje
od roku fiskalnego 2004, w którym takich wiz warszawska ambasada USA
wyda³a Polakom 14 669. W roku 2005 – 12 280, 2006 – 9872, 2007 – 7530,
2008 – 5102, 2009 – 4747, 2010 – 4859, 2011 – 4133. W 2012 roku wiz emi-
gracyjnych wydano w Warszawie ju¿ tylko 2703. Warto jednak przy okazji
wspomnieæ, ¿e dopiero w roku bud¿etowym 2013, po szeœciu latach absencji,
Polska wróci³a na listê krajów, których mieszkañcy maj¹ prawo wziêcia udzia³u
w loterii wizowej.

Du¿y spadek nast¹pi³ te¿ w ³¹cznej liczbie wiz emigracyjnych i nieemigracyj-
nych, z ma³ym wyj¹tkiem w roku 2005, kiedy ³¹czna liczba wiz wydanych
przez amerykañskie placówki w Warszawie i Krakowie wzros³a w stosunku do
roku 2004 ze 122 074 do 129 463. Nastêpnie statystyki stale mala³y. W roku
2006 ³¹czna liczba wydanych wiz wynios³a 119 408, 2007 – 106 011, 2008 –
103 153, 2009 – 74 461, 2010 – 73 186, 2011 – 72 012, natomiast w 2012 roku
– 70 069, a wiêc o ponad 52 tys. mniej ni¿ w roku 200417. Przytoczone dane
jednoznaczne wskazuj¹ na spadek zainteresowania Polaków Stanami Zjedno-
czonymi jako miejscem do odwiedzenia i osiedlenia siê.

Zmniejszy³a siê tak¿e liczba zamieszkuj¹cych w USA osób urodzonych
w Polsce. Wed³ug danych spisu powszechnego z roku 2000 (American Commu-
nity Survey) w Nowym Jorku zamieszkiwa³o 61 546 emigrantów z Polski (uro-
dzonych w Polsce). Spis powszechny z lat 2008–2010 pokazuje, ¿e by³o ich ju¿
tylko 53 496. Przytaczane tu dane s¹ wa¿ne z punktu widzenia poruszanego
w tej pracy tematu. Autorowi zale¿a³o na jednoznacznym i mocnym doprecyzo-
waniu grupy spo³ecznej, która mo¿e byæ klientem polonijnych przedsiêbiorstw
medialnych. Oto ze spisu wynika, ¿e zwiêkszy³a siê w USA ogólna liczba Ame-
rykanów, którzy przyznaj¹ siê do polskiego pochodzenia (w tej liczbie zawiera
siê te¿ grupa emigrantów z Polski) i wed³ug spisu z 2010 roku wynios³a 9 757 528
(poprzednio 8 977 235, czyli wzrost wyniós³ ponad 780 tys.). W tej niemal
dziesiêciomilionowej rzeszy zaledwie 458 254 to imigranci z Polski. W³aœnie ta
liczba jest najwa¿niejsza z punktu widzenia ¿ywotnoœci i mo¿liwoœci prasy po-
lonijnej, bo te osoby nie tylko mówi¹, lecz tak¿e czytaj¹ w jêzyku polskim. In-
teresuj¹ siê przy tym tematyk¹ starej ojczyzny, która stanowi wa¿n¹ czêœæ ³am
gazet polonijnych. Ta grupa zmala³a – w porównaniu z rokiem 2000, gdy li-
czy³a 485 686, o 27 tys. Zmiany nast¹pi³y te¿ w najwiêkszych, tradycyjnych
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skupiskach Polonii. W ca³ym stanie Nowy Jork liczba emigrantów z Polski
zmala³a z 90 849 do 86 527. W stanie New Jersey zmniejszy³a siê z 55 106 do
52 63818.

Na negatywne – z punktu widzenia prasy polonijnej – zmiany demograficzne
wp³yw mia³o jeszcze kilka innych czynników, m.in. naturalne migracje Pola-
ków poszukuj¹cych spokojniejszych b¹dŸ tañszych do ¿ycia rejonów Ameryki
(gdzie nie dociera np. prasa z metropolii nowojorskiej), wymieranie starszej ge-
neracji (urodzonej w Polsce), a jednoczeœnie dorastanie i rodzenie siê m³odych
Amerykanów polskiego pochodzenia, zasilaj¹cych rzeszê Amerykanów po-
daj¹cych w cenzusie pochodzenie jako polskie. Fakt pozostaje jednak jeden –
zmniejsza siê liczba Polaków zamieszkuj¹cych w USA. Co logiczne, zmniejsza
siê ich liczba wokó³ Nowego Jorku, czyli na terenach, gdzie tradycyjnie ukazuje
siê prasa polskojêzyczna.

Historycznie na obszarze Brooklyn Community District 1 zajmuj¹cym po-
wierzchniê 4,8 mil kwadratowych, czyli terenach przy Wschodniej Rzece na
pó³nocnym Brooklynie, które obejmuj¹ takie dzielnice jak East Williamsburg,
Greenpoint, Northside, Southside, Williamsburg, znajdowa³o siê najwiêksze
skupisko polskich emigrantów. To na Greenpoint czy te¿ po³o¿ony nieopodal
Williamsburg tradycyjnie kierowali oni pierwsze kroki po przyjeŸdzie do Ame-
ryki. Mogli liczyæ na pomoc w rodzimym jêzyku, tani pokój, polskie sklepy, le-
karzy. Przenosiny ze starego kraju by³y dziêki temu ³atwiejsze. District 1 sta³ siê
w ostatnich dwóch dekadach (po atakach na World Trade Center w 2001 roku)
bardzo modny. W roku 2000 zamieszkiwa³o tu 160 338 osób. Dziesiêæ lat póŸ-
niej populacja wzros³a o niemal 13 tys. do 173 08319.

Jednoczeœnie wœród polskiej ludnoœci sytuacja jest odwrotna – spo³ecznoœæ ta
maleje, kiedy wzrasta ogólna populacja Williamsburga i Greenpointu. Na Green-
poincie, jak podaje spis powszechny, w 2000 roku mieszka³o 13 660 osób uro-
dzonych w Polsce, a dziesiêæ lat póŸniej ju¿ tylko 7873. Na s¹siednim Williams-
burgu w 2000 roku mieszka³o 2079 emigrantów z Polski, a w 2010 roku
o po³owê mniej – 103720.

Mo¿na równie¿ spróbowaæ odnieœæ siê do potencjalnej liczby nielegalnych
emigrantów z Polski. Jest ona jednak trudna do oszacowania. Na ³amach „Pol-
skiego Dnia” czytamy, ¿e co siódmy Polak w metropolii nowojorskiej mieszka
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w niej nielegalnie. Gazeta opiera siê na danych Fiscal Policy Institute i wypo-
wiedziach jej cz³onka. Instytut opublikowa³ raport, wed³ug którego w Nowym
Jorku liczba nieudokumentowanych emigrantów z Europy Wschodniej docho-
dzi do 25 tys. Do grupy tych krajów nie s¹ wliczane kraje by³ego Zwi¹zku Ra-
dzieckiego, jednak znajduj¹ siê w niej np. Polska, Czechy, S³owacja, kraje by³ej
Jugos³awii. David Kallick, cz³onek instytutu, mówi, ¿e Polaków nielegalnie
mieszkaj¹cych w Nowym Jorku mo¿e byæ 8–10 tys., jednoczeœnie jednak do tej
liczby nale¿y podchodziæ z rezerw¹, gdy¿ próbka demograficzna, na jakiej in-
stytut przeprowadzi³ swoje badania, by³a zbyt ma³a. Autor artyku³u, przyjmuj¹c,
¿e w Nowym Jorku wed³ug spisu powszechnego mieszka 52 tys. osób urodzo-
nych w Polsce, a tak¿e bior¹c pod uwagê informacje z Fiscal Policy Institute,
wnioskuje, ¿e co siódmy Polak jest w Wielkim Jab³ku nielegalnie21.

Warto podkreœliæ, ¿e obie „polskie” dzielnice, a szczególnie Williamsburg,
podlega³y g³êbokiemu procesowi gentryfikacji. Wielu Polaków, szukaj¹c tañ-
szych mieszkañ, wyprowadzi³o siê do innych czêœci Brooklynu (np. Borough
Park) i Queensu (Maspeth, Ridgewood). Od lat 2007–2008 rozpoczê³a siê fala
powrotów Polaków do ojczyzny. Szczególnie tych, którzy mieli k³opot z zale-
galizowaniem statusu emigracyjnego, a tak¿e wszystkich, których kusi³a mo¿li-
woœæ legalnej pracy w krajach po³o¿onych niedaleko od rodzinnych stron.
Trend ten nasili³ siê dodatkowo wraz ze s³abn¹c¹ wartoœci¹ dolara w stosunku
do z³otego, który to osi¹gn¹³ najni¿szy pu³ap w historii w roku 2008. Wtedy te¿
wielu Polaków zaczê³o podejmowaæ decyzje o powrocie, które z jednej strony
przyspiesza³y wieœci o coraz gorszej sytuacji amerykañskiej gospodarki, a z dru-
giej informacje o tym, ¿e Polska gospodarka radzi sobie bardzo dobrze.

W latach 2008–2010 Polskie Linie Lotnicze LOT sprzeda³y ok. 60 tys. biletów
w jedn¹ stronê z lotnisk w Newarku (New Jersey), Nowym Jorku i Chicago – do
Polski. To tylko dane LOT-u. Wielu Polaków korzysta z innych linii lotniczych,
oferuj¹cych tañsze loty z przesiadkami. Ogólna liczba Polaków podró¿uj¹cych
w jednym kierunku, czyli z USA do Polski, musia³a byæ znacznie wiêksza22.

W takich okolicznoœciach – zmniejszonej emigracji do USA i trwaj¹cej ree-
migracji Polaków – na rynku pojawi³a siê nowa gazeta „Polski Dzieñ”.

Nowa gazeta wchodzi na rynek

Prace nad gazet¹ trwa³y od 2006 roku. Jej pomys³odawc¹ i wydawc¹ by³ Ma-
rek Tomaszewski, wieloletni dziennikarz, m.in. Polskiej Agencji Prasowej
i „Nowego Dziennika”. Tomaszewski by³ równie¿ inwestorem, to on w jednej
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trzeciej finansowa³ pismo. Pozosta³e dwie trzecie pokrywali po równo – Marek
Zawisny, prawnik specjalizuj¹cy siê w sprawach kryminalnych, i Daniel Shus-
ter, w³aœciciel firmy budowlanej23.

Redakcja gazety mieœci³a siê na Williamsburgu, niedaleko Greenpointu. Nad
przygotowaniem nowego tytu³u pracowa³ Marek Tomaszewski, Adam Holla-
nek, który zadba³ o logo i szatê graficzn¹, a tak¿e Andrzej Czerski (wspó³twór-
ca polskiego „Super Expressu”, sekretarz redakcji gazety do roku 1996, w la-
tach 1996–2000 redaktor naczelny nowojorskiego wydania „Super Expressu”,
w latach 2000–2005 redaktor naczelny nowojorskiej „Polskiej Gazety”). Czer-
ski by³ pomys³odawc¹ nazwy „Polski Dzieñ” i pierwszym redaktorem naczel-
nym gazety, z którego to stanowiska odszed³ po wydaniu 43. numeru z 7–9 grud-
nia 2007 roku24.

Gazeta od samego pocz¹tku wyró¿nia³a siê na rynku polonijnym unikaln¹,
bogat¹ i wysokiej jakoœci treœci¹. Na podstawie umowy z Axel Springer Polska,
wydawc¹ polskiego „Dziennika”, wykorzystywa³a materia³y redakcyjne pol-
skiego tytu³u. By³a to istotna przewaga konkurencyjna nad innymi gazetami,
które jeœli chodzi o doniesienia z Polski, Europy i œwiata bazowa³y na depe-
szach Polskiej Agencji Prasowej i t³umaczeniach z innych tytu³ów. Tymczasem
„Polski Dzieñ” nie tylko mia³ w wiêkszoœci inne ni¿ konkurencja materia³y
informacyjne, lecz tak¿e dostêp do du¿ej liczby materia³ów publicystycznych
publikowanych na ³amach „Dziennika”. Zespó³ „Polskiego Dnia” zaj¹³ siê infor-
macjami z terenu metropolii nowojorskiej, t³umaczeniami informacji agencyj-
nych i pochodz¹cych z prasy amerykañskiej.

Jak czytamy w biznesplanie „Polskiego Dnia”, twórca gazety optymistycznie
i raczej na potrzeby pozyskania kapita³u planowa³ pocz¹tkowo za³o¿enie osob-
nego biura w pó³nocnej czêœci stanu New Jersey (Clifton, Wallington, Garfield),
gdzie znajdowa³o siê drugie po Greenpoincie najwiêksze skupisko Polonii na
Wschodnim Wybrze¿u. Zak³ada³, ¿e gazeta po dwóch latach dzia³alnoœci – je-
sieni¹ 2009 roku, mia³a otworzyæ filiê w Chicago, a nastêpnie jesieni¹ 2010
roku na Florydzie i w Toronto. Zapisanym celem by³o stworzenie pierwszego
polonijnego dziennika ogólnoamerykañskiego. Poszerzenie zasiêgu wydawania
mia³o, wed³ug wczesnych planów twórcy, pozwoliæ na codzienn¹ sprzeda¿
przekraczaj¹c¹ 30 tys. egzemplarzy, co pozwoli³oby gazecie wejœæ na ogól-
noamerykañski rynek reklamowy. Wydawca w stadium planowania myœla³ na-
wet o drukowaniu anglojêzycznego wydania weekendowego, wskazuj¹c, ¿e
w USA mieszka 8,9 mln ludzi z polskimi korzeniami25.
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Oferta nowej gazety

„Polski Dzieñ” ukaza³ siê najpierw w dwóch wydaniach specjalnych. Pierw-
sze z 29 wrzeœnia 2007 roku przygotowano na bal przed Parad¹ Pu³askiego,
podczas której tradycyjnie pojawiaj¹ siê znani w œrodowisku polonijnym biznes-
meni i dzia³acze. Wydanie z 7 paŸdziernika 2007 roku trafi³o na sam¹ paradê,
podczas której by³o wrêczane Polakom maszeruj¹cym i obserwuj¹cym naj-
wiêksz¹ manifestacjê polskoœci w Ameryce.

Pierwszy numer trafi³ do kiosków we wtorek 9 paŸdziernika 2007 roku. Ostat-
ni – 187., by³ wydaniem weekendowym z dat¹ 4–6 lipca 2008 roku. Codzienne
wydania gazety ukazywa³y siê od poniedzia³ku do czwartku, a weekendowe
w pi¹tki (wszystkie inne gazety mia³y nie piêæ, a szeœæ wydañ w tygodniu).
„Polski Dzieñ”, podobnie jak „Polska Gazeta”, ukazywa³ siê o poranku (rozpro-
wadzane t¹ sam¹ dystrybucj¹ „Super Express” i „Nowy Dziennik”, choæ dato-
wane identycznie jak „Polski Dzieñ”, trafia³y do kiosków ju¿ po po³udniu i wie-
czorem dnia poprzedniego).

„Polski Dzieñ” wyró¿nia³ siê na polonijnym rynku m.in. cen¹ (10 centów
mniej za wydanie codzienne i 25 za weekendowe). W numerze specjalnym
z 7 paŸdziernika 2007 roku ca³ostronicowa reklama na ³amach gazety przedsta-
wia³a czytaj¹c¹ „Polski Dzieñ” m³od¹ kobietê, a obok niej has³o: „Nowa gazeta
dla Polonii za 50 centów. Polski Dzieñ, rozpocznij go z nami. Najnowszy, naj-
tañszy, rano”26. Pocz¹tki nie by³y ³atwe. W numerze 9. Marek Tomaszewski
pisa³: „Pierwsze dwa tygodnie istnienia nowej gazety polonijnej – «Polskiego
Dnia» – up³ynê³y pod znakiem blokowania dystrybucji przez polonijnych kon-
kurentów”27. Blokowanie, jak t³umaczy³ redaktor, mia³o polegaæ na przykrywa-
niu „Polskiego Dnia” w miejscach sprzeda¿y innymi gazetami oraz naciskach
na w³aœcicieli punktów, by nie handlowali nowym tytu³em.

Czy gazeta wyró¿nia³a siê równie¿ w inny sposób? Ju¿ w pierwszym nume-
rze redakcja podkreœla³a, ¿e w przeciwieñstwie do innych dzienników z rynku
polonijnego bêdzie mia³a najœwie¿sze informacje z kraju. „¯adna inna gazeta
polonijna nie ma tak sprawnego systemu informacyjnego” – pisa³a redakcja.
„W «Polskim Dniu» bêdzie ukazywaæ siê te¿ wiêcej artyku³ów o Polonii ni¿
w jakiejkolwiek innej gazecie wychodz¹cej w Stanach Zjednoczonych”28.

„Polski Dzieñ”, choæ ró¿norodny, pocz¹tkowo skupia³ siê g³ównie na spra-
wach polskich (z Polski). Im poœwiêcone by³o siedem pierwszych stron. Wiele
miejsca wype³ni³y te¿ „dziennikowe” materia³y na temat Ameryki, ciekawostki
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ze œwiata, kultury itd. Dopiero w numerze 6. po ca³ej jednej stronie zajê³y infor-
macje zwi¹zane z Nowym Jorkiem i New Jersey. Z czasem gazeta utrzyma³a ró¿-
norodnoœæ informacji z Polski i ze œwiata, ale zwiêkszy³a liczbê materia³ów do-
tycz¹cych Nowego Jorku (od jednej do dwóch stron w wydaniu codziennym)
i New Jersey (równie¿ od jednej do dwóch stron). W wydaniach weekendowych
lokalnie przygotowane strony, nie tylko informacyjne, lecz tak¿e publicystycz-
ne, poradnikowe, zajmowa³y nawet kilkanaœcie stron.

Gazeta mocno zaanga¿owa³a siê w sprawy Polonii, opisuj¹c tematy zwi¹zane
z Polakami mieszkaj¹cymi w USA. Podjê³a te¿ intensywnie sprawê wizerunku
i dobrego imienia Polaków w Ameryce. W numerze 31. z 20 listopada 2007
roku na pierwszej stronie czytamy tytu³: „Polaków nazwano kolaborantami na-
zistów”. W numerze 32. z 21 listopada równie¿ na ok³adce: „Liche przeprosiny,
ostre protesty”. W wydaniu weekendowym (nr 33) na œwiêto dziêkczynienia
z 22–25 listopada na stronie 9 znalaz³ siê artyku³ pt. Przeprosili poza anten¹.
Seria artyku³ów dotyczy³a mocnych, szkaluj¹cych Polaków s³ów, które pad³y
w popularnym serialu komediowym Back to You w telewizji Fox. Na oczach
7,7 mln widzów Polaków oskar¿ono (s³owami jednej z postaci) o kolaboracjê
z nazistami. Gazeta nie tylko relacjonowa³a sytuacjê, ale obszernie zaprezento-
wa³a stanowisko Kongresu Polonii Amerykañskiej, opublikowa³a te¿ list otwar-
ty polskiego konsula, w którym dyplomata wzywa³ Poloniê do wyra¿ania swo-
jej dezaprobaty poprzez wysy³anie krytycznej korespondencji na adres stacji
Ruperta Murdocha29.

Podobnie zaanga¿owane teksty znalaz³y siê w gazecie w zwi¹zku z interneto-
wymi reklamami wódki Alchemy, w których to wykorzystywano tzw. Polish
jokes, bazuj¹ce na stereotypach Polaków. Po publikacji dwóch artyku³ów,
w których pojawi³y siê wypowiedzi m.in. polskiego konsula, bardzo stanowczo
temat potraktowa³ polsko-amerykañski dystrybutor alkoholi, bez którego wódka
Alchemy praktycznie nie mia³a szans na rynku, mianowicie wykreœli³ j¹ ze swo-
jej oferty30.

Gazeta by³a wiêc bardzo zaanga¿owana w sprawy Polonii i dbanie o jej dobre
imiê. Relacjonowa³a wydarzenia zwi¹zane z organizacjami polskimi, polityk¹
polsk¹ na terenie USA (wizyty polskiego prezydenta, premiera, ministra spraw
zagranicznych, kultury, innych polityków). Ukaza³ siê te¿ na jej ³amach ca³y
cykl artyku³ów o polskich bezdomnych w Nowym Jorku, teksty dotycz¹ce hi-
storii, kultury, dokonañ Polaków w USA. Wiele artyku³ów mówi³o o zmianach,
jakie zachodz¹ na rynku amerykañskim, o polskich biznesmenach i osobowoœ-
ciach.

30 Rados³aw Œwiês

29 Cykl artyku³ów autorstwa R. Œwiêsa.
30 R. Œwiês, „Polish jokes” w reklamie wódki, „Polski Dzieñ” 2008, z 31 I, s. 1 i 4; idem, Adam-

ba przeciw g³upiej reklamie, „Polski Dzieñ” 2008, z 11 II, s. 1 i 4.



Tytu³ przez ca³y okres mia³ te¿ bogat¹ ofertê artyku³ów informacyjnych
i publicystycznych na temat Polski, Europy, œwiata, g³ównie z „Dziennika”,
którego licencjê posiada³. Bardzo rzadko informacje pochodzi³y z PAP-u. Boga-
te by³y serwisy sportowy i kulturalny, a publicystyka cechowa³a siê du¿¹ liczb¹
komentarzy, felietonów i wywiadów. Przez wzgl¹d na niewiele reklam poszcze-
gólne wydania zawiera³y najwiêcej artyku³ów wœród gazet polonijnych. Mimo
to 4 lipca ukaza³ siê ostatni, 187. numer gazety.

Przyczyny upadku

Poprzednia czêœæ artyku³u mocno uwypukli³a przyczyny upadku „Polskiego
Dnia” Warto jednak wejœæ w nie jeszcze g³êbiej, by zrozumieæ istotê.

Kluczowy jest ma³y rynek czytelniczy, na który wskazuj¹ dane statystyczne.
150–160 tys. czytelników w rejonie metropolii nowojorskiej (stany Nowy Jork,
New Jersey, Connecticut) nie tworzy rynku czytelniczego dla czterech gazet co-
dziennych. Rynku czytelniczego nie tworz¹ Amerykanie polskiego pochodze-
nia, ale osoby urodzone w Polsce. Przy zaniku emigracji do USA nie jest mo¿li-
wa zmiana takiego stanu rzeczy.

Ma³y rynek czytelniczy oznacza niskie nak³ady gazet. Te – wedle danych,
które zebra³ wydawca „Polskiego Dnia” i które zamieœci³ w biznesplanie –
mia³y w 2007 roku inne nak³ady ni¿ oficjalnie deklarowane. Oficjalnie31 polskie
gazety ukazuj¹ce siê w metropolii nowojorskiej mia³y nastêpuj¹ce nak³ady:
„Nowy Dziennik” – nak³ad deklarowany od poniedzia³ku do czwartku 19 tys.,
pi¹tek i sobota 24 tys.; „Super Express” – nak³ad deklarowany od poniedzia³ku
do œrody 14–17 tys., czwartek, pi¹tek i sobota 17–20 tys.; „Polska Gazeta” –
nak³ad deklarowany od poniedzia³ku do czwartku 12 tys., w pi¹tek 15 tys.,
a w sobotê 17 tys.

Po podliczeniu deklarowanych nak³adów wychodzi, ¿e ³¹cznie drukowa³y
one od poniedzia³ku do czwartku 45–48 tys. egzemplarzy, w pi¹tki 56–59 tys.,
a w soboty 58–61 tys. egzemplarzy. Takie by³y oficjalne dane z tego okresu.
Niestety, nie da siê ich potwierdziæ. W USA nikt nie bada tak ma³onak³ado-
wych rynków. WyraŸnie jednak widaæ, ¿e kiedy weŸmie siê pod uwagê wiel-
koœæ rynku czytelniczego, to nak³ady te s¹ nierealne.

Tomaszewski, wspomniany wydawca „Polskiego Dnia”, wczeœniej zwi¹zany
z „Nowym Dziennikiem”, pisa³ w liœcie do autora:
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31 Przez „oficjalne” autor rozumie liczby przekazywane reklamodawcom i osobom zaintereso-
wanym na potrzeby tworzenia pozytywnego wizerunku i dla zysku.



Za najlepszych czasów – prze³om stulecia – nak³ad „Nowego Dziennika” wynosi³ pew-
nie oko³o 8–10 tys. w tygodniu i 12–14 tys. na weekend. Na pewno by³o tak pod ko-
niec „z³otej ery” gazety, czyli w 2003 r. „Super Express”, który by³ dystrybuowany
razem z „Nowym Dziennikiem”, sprzedawa³ siê ciut lepiej, szczególnie w New Jer-
sey. Liczby sprzedanych gazet kszta³towa³y siê w granicach 4–5 tys. sztuk na
weekend (ok. 5 tys. „Super Express” i 4,8 tys. „Nowy Dziennik”) i du¿o mniej w ty-
godniu. „Nowy Dziennik” w ca³ym tygodniu sprzedawaæ móg³ od 24 do 26–28 tys.
egzemplarzy (³¹cznie dla wszystkich szeœciu wydañ)32.

W dalszej czêœci Tomaszewski dodawa³:

Tak do koñca zrozumia³em to dopiero, gdy prowadzi³em „Polski Dzieñ”. Zobaczy³em
bowiem, ¿e by³o niemo¿liwe zleciæ drukarni wydrukowanie 20 tys. sztuk wydania
weekendowego, bo to siê zupe³nie nie op³aca³o finansowo, gdy sprzeda¿ dzienna wy-
nosi³a, powiedzmy, 4 tys. sztuk (oznacza³oby to a¿ 16 tys. zwrotów). W sytuacji ta-
kich du¿ych zwrotów dystrybutor zmusi³by ka¿dego do obni¿enia nak³adu z 20 na
10 tys., gdy¿ firmie dystrybucyjnej nie op³aca³oby siê zbieraæ ze stoisk zbyt wielu
niesprzedanych egzemplarzy. Wiem zreszt¹ na pewno, bo z drukarni, ¿e „Nowy
Dziennik” zim¹ 2008 roku drukowa³ 8 tys. sztuk gazety weekendowej; „Super Ex-
pres” podobne iloœci. Tak wiêc, na podstawie analiz w³asnych i doœwiadczenia, mogê
doœæ precyzyjnie okreœliæ, ¿e w latach 2007–2008 „Nowy Dziennik” i „Super Ex-
pres” sprzedawa³y œrednio 3 tys. egzemplarzy w tygodniu i nieca³e 4 tys. na
weekend. Z rozmów z dystrybutorami „Polskiego Dnia”, którzy rozwozili czêœæ na-
szego nak³adu (czêœæ rozwoziliœmy w³asnym sumptem), wynika³o, ¿e sprzedawali-
œmy ok. 30–35 procent nak³adu w tygodniu i 40–45 procent nak³adu na weekend,
czyli w proporcjach podobnych do konkurencji. Nasz nak³ad na pocz¹tku istnienia
gazety wynosi³ 10, potem 8 tys. Szybko jednak zeszliœmy do 3 tys. w tygodniu
i 4 tys. na weekend. W latach 2007–2008 najlepiej sprzedawa³ siê „Super Express”,
ciut gorzej „Nowy Dziennik”, dalej „Polski Dzieñ”, a najs³abiej „Polska Gazeta”. Sy-
tuacja by³a wiêc ciê¿ka, a dla nas tragiczna, bo wyliczenia pokazywa³y, ¿e by pokryæ
koszty samej dystrybucji, trzeba by³o sprzedaæ 2 tys. egzemplarzy. Rzadko to osi¹ga-
liœmy. Gazeta by³a nowa, czytelnik przyzwyczajony do innych tytu³ów, a rynek re-
klam siê kurczy³. Przy gazecie, co niewiele osób wie, zysk i profit nie zale¿y od
nak³adu i sprzeda¿y egzemplarzy, ale iloœci reklam. Te ostatnie to 85 proc. wp³y-
wów. Sprzeda¿ gazet powinna pokryæ koszty dystrybucji33.

Informacje i analizy Tomaszewskiego potwierdza czêœciowo Karkowski,
wieloletni redaktor „Nowego Dziennika” oraz jego redaktor naczelny. Jak pisa³,

[...] nak³ad „Nowego Dziennika” w pierwszej po³owie lat dwutysiêcznych wynosi³
niewiele ponad 8 tys. egzemplarzy i powoli, ale systematycznie spada³. Wejœcie

32 Rados³aw Œwiês

32 E-mail M. Tomaszewskiego do autora z 24.11.2013 r.
33 Ibidem.



„Polskiego Dnia” nie odbi³o siê w zauwa¿alnym stopniu na sytuacji „Nowego Dzien-
nika”. Najwa¿niejsza obawa dotyczy³a pytania, czy reklamodawcy przejd¹ do nowe-
go tytu³u? To nie nast¹pi³o. Nikogo nie by³o staæ na og³oszenia i w jednym, i w dru-
gim tytule. Nikt nie móg³ ani nie chcia³ sobie na to pozwoliæ. Los „Nowego Dzienni-
ka” wyznacza³a w³asna dynamika, czyli spadaj¹cy systematycznie nak³ad, kurcz¹cy
siê rynek og³oszeñ. Powody s¹ dobrze znane: 1. Konkurencja Internetu; 2. Konkuren-
cja prasy krajowej; 3. Wyjazdy Polaków, zw³aszcza w tym okresie, do Polski; 4. Za-
mykanie polskich biznesów, bo rynek polski w Nowym Jorku siê kurczy³34.

Powy¿sze informacje pokrywaj¹ siê z opiniami, z jakimi autor artyku³u nie
raz styka³ siê podczas swojej pracy dziennikarskiej (zarówno dla „Nowego
Dziennika”, jak i „Polskiego Dnia”). Bior¹c pod uwagê wszystkie przedstawio-
ne statystyki emigracyjne, dane spisu powszechnego, dane dotycz¹ce powrotów
Polaków do ojczyzny, zamarcie emigracji, umieranie rynku czytelniczego me-
diów tradycyjnych, na czele z etnicznymi, mo¿na uznaæ, ¿e przysz³oœæ polskiej
prasy w USA rysuje siê w ciemnych barwach.

Na rynku nowojorskim pozosta³y trzy dzienniki. Jak d³ugo? Na razie trwaj¹,
choæ z problemami. „Nowy Dziennik”, najbardziej zas³u¿ony i szanowany tytu³,
zosta³ sprzedany w 2011 roku. Nowi w³aœciciele przenieœli gazetê do Garfield
w New Jersey. Pod adresem 333 West 38th Street na œrodkowym Manhattanie
nie ma ju¿ 5-kondygnacyjnego budynku, w którym „Nowy Dziennik” by³ two-
rzony od 1993 roku (na pocz¹tku 2014 roku nowy inwestor zakoñczy³ rozbiórkê
kamienicy). W 2015 roku w miejscu starej nowodziennikowej kamienicy
b³yszczeæ ju¿ bêdzie designerski, 21-piêtrowy hotel z 79 pokojami, zaprojekto-
wany przez znanego architekta Gene Kaufmana35.

A SHORT HISTORY OF THE POLISH DAY.
WHY THE POLISH AMERICAN PRESS IS DYING OUT IN THE UNITED STATES

S u m m a r y

The market of the Polish American press in the United States in the 21st century has come to
encounter a lot of problems. First time in history the press titles must fight for survival not only
because of strong competition from other papers, but also due to the diminishing readership of the
conventional media. One of the reasons is also popularization of the access to the Internet and
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34 E-mail C. Karkowskiego do autora z 25.11.2013 r.
35 O hotelu w miejscu redakcji „Nowego Dziennika” mo¿na przeczytaæ w: New Midtown West

hotel to rise on contaminated site, http://ny.curbed.com/tags/333-west-38th-street (1.03.2014);
Sigh, Another Gene Kaufman Hotel Is Coming to Midtown, http://therealdeal.com/blog/2014/01/
08/new-midtown-hotel-to-rise-on-contaminated-site/ (1.03.2014).



a simultaneous decrease in emigration and intensive returns to the old mother country. The author
examines the situation in the market of the Polish American media, analyzing the failed attempt
for the paper Polski Dzieñ (The Polish Day) to get established in the market on the East Coast of
the USA. The wide analysis of the case allowed pointing to causes of the Polish press dying out in
the USA, and also, on the basis of provided facts, outlining its prospects for the future.

34 Rados³aw Œwiês


