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Wstęp

Planując wydanie kolejnych numerów Mediów i Społeczeństwa w 2020 roku
nikt z nas nie zakładał, że rok ten będzie tak bardzo różnił się od poprzednich.
Co prawda śledziliśmy w mediach walkę, jaką Chiny toczyły z koronawirusem
SARS-CoV-2, ale była to dla nas rzeczywistość, jak nam się wtedy z niewiadomych
przyczyn wydawało, bardzo odległa. Zapomnieliśmy nagle o globalizacji i jej
skutkach, o tym, że nasz świat, jak pisał Thomas Friedman w 2005 roku, stał się
mikroskopijny1. Edwin Bendyk opisując nową rzeczywistość zauważa, że jeszcze
w lutym „wydawało się, że pomysł na zamykanie w domach całych miast
i regionów, nie mówiąc o państwach, to scenariusz dobry dla kiepskiego filmu lub
rzeczywistości dla kraju takiego jak totalitarne Chiny”2. W marcu świat zwolnił,
a następnie zatrzymał się. Większość państw wprowadziła lockdown. Ulice miast
opustoszały, ludzie w znacznej większości zostali zamknięci w swoich mieszkaniach,
które stały się miejscami nauki, pracy, spędzania czasu wolnego. Kolejne tygodnie
pogłębiały nasze zamknięcie i przynosiły kolejne obostrzenia. Pandemia zmusiła nas
do zmiany naszego życia, przyzwyczajeń, typowych form działania.
Pandemie pojawiały się już wcześniej w historii ludzkości, ale ta obecna
z uwagi na globalizację stanowi niezwykłe doświadczenie i wyzwanie dla ludzi
na całym świecie. Z całą pewnością nie bez znaczenia są nowe technologie i nowe
media związane nierozerwalnie ze współczesnymi społeczeństwami. Dzięki
internetowi i związanymi z nim rozwiązaniami byliśmy w stanie przejść na pracę
zdalną. Przed pandemią home office kojarzył się z brakiem kontroli nad
1
2

T. Friedman, Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2020, s. 20.
E. Bendyk, W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata, POLITYKA, Warszawa 2020, s. 15.
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pracownikiem i mniejszą efektywnością pracy. Doświadczenia ostatnich miesięcy
pokazują, że niekoniecznie jest to prawda. Z badań przeprowadzonych
w 16 miastach na świecie przez zespół kierowany przez Raffaellę Sadun
i Jeffreya Polzera wynika, że w trakcie pandemii wzrósł czas pracy. Badani
pracowali średnio o 48,5 minuty dłużej niż w normalnych warunkach, wysyłano
więcej maili do większej liczby odbiorców, znaczna część tych maili wysyłana
była poza standardowymi godzinami pracy. Badania dowiodły również, że
pracownicy uczestniczyli w większej liczbie spotkań, chociaż znaczna ich część
odbywała się online. W spotkaniach uczestniczyło również więcej osób niż
dotychczas. Raffaella Sadun mówiła, że u pracujących pojawiło się ogólne poczucie,
że nie wychodzą poza Zoom i interakcje za jego pośrednictwem3. Syndrom bycia
cały czas w pracy na pewno nie sprzyjał komfortowi pracy. Z polskich badań wynika,
że pandemia i praca on-line wzmogła kontrole pracowników. Malwina PuchalskaKamińska twierdzi, że
„polscy szefowie często obawiają się utraty kontroli nad pracownikiem, gdy nie widzą go w biurze.
W niektórych firmach pracownicy odbierają telefony od przełożonych co godzinę, gdyż ci chcą
sprawdzić, czy pracownicy na pewno wykonują swoje obowiązki. Taka forma kontroli nie tylko
potęguje stres pracownika, ale i zmniejsza efektywność pracy. Badania prowadzone nad open
space już dawno wykazały, że środowisko pracy bogate w dystraktory i pozbawione intymności
obniża efektywność pracowników. Co prawda korporacyjny open space w domach nam nie grozi,
ale notoryczne przerywanie pracy owszem, jeżeli zabraknie jasnych i wspierających pracę zdalną
reguł”4.

Jednym ze skutków pandemii może być zwiększenie grupy pracowników
wykonujących pracę zdalnie. Z drugiej strony przymusowe odosobnienie jasno
pokazuje, jak istotną rolę odgrywają relacje międzyludzkie, w tym również te
w pracy.
Koronawirus zmienił również uczelnie. Do tej pory zajęcia online stanowiły raczej
uzupełnienie oferty proponowanej przez uczelnie studentom. W marcu stały się
one dominującą formą kontaktów. Wywołało to pytanie o przyszłość szkolnictwa
wyższego i o efektywność kształcenia zdalnego. Z badań przeprowadzonych
w czerwcu 2020 roku wynika, że 42% studentów lepiej ocenia zajęcia prowadzone
w „realu”. Zwolennicy kształcenia hybrydowego to 39,8% ogółu badanych, zaledwie
18,2% uważa, że lepiej zajęcia prowadzić online. Wydaje się, że duża grupa
zwolenników studiów hybrydowych jest znakiem naszych czasów. Znaczna część
studentów podejmuje pierwszą pracę w trakcie studiów, wprowadzenie zajęć
hybrydowych dawałoby im większe szanse na łączenie jej z nauką. Ciekawą kwestią
3

D. Kost, You’re Right! you are Working Longer and Attending More Meetings, [in:] https://hbswk.hbs.edu/
item/you-re-right-you-are-working-longer-and-attending-more-meetings (14.08.2020).
4 S. Szymański,
Komu podoba się home office, [w:] Gazeta Wyborcza. Wiadomości z Poznania,
https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,26290076,komu-podoba-sie-home-office.html?_ga=2.109984705.
599027526.1604776117-1174614383.1587753778 (15.09.2020).
12

Wstęp

była ocena zajęć online, aż 57,9% badanych uważało, że ich poziom w znacznej
mierze zależał od prowadzących. Ponad 1/5 oceniając je wybrała odpowiedź
„Masakra”, zaledwie 16,5% oceniało je bardzo optymistycznie (odpowiedź
„Super!!!”)5. Warto podkreślić, że polskie uczelnie w większości nie były
przygotowane na przejście na zdalne nauczanie. Problemy wynikały zarówno
z braku odpowiedniego sprzętu (i to zarówno w przypadku studentów,
jak i wykładowców), przeciążenia sieci, jak i braku umiejętności związanych
z prowadzeniem zajęć w internecie przez wykładowców. Podobnie jak w przypadku
pracy zdalnej jednym z większych problemów był brak kontaktów na żywo,
bezosobowość relacji w wirtualnej przestrzeni (między innymi z uwagi na
przeciążenie sieci internetowej zajęcia często odbywały się bez włączonych kamer,
co powodowało dodatkowy stres u wykładowców). Z podobnymi problemami
zmagały się polskie szkoły. Tutaj dodatkowym problemem było to, że pracujący
zdalnie rodzice nie mieli możliwości wspierania swoich dzieci, nawet tych
najmłodszych, które często pozostawały same z problemami technicznymi i nauką.
Pandemia zmieniła również nasze uczestnictwo w kulturze. W najtrudniejszym
okresie odosobnienia swoje podwoje otwierały online muzea, teatry, filharmonie
i kina. Dosyć szybko zaczęto organizować koncerty online. Z całą pewnością wielu
w pamięci zostanie kwietniowy koncert Andrei Bocellego Music for Hope
z Duomo St. Maria Nascente di Milano w stolicy Lombardii, która zmagała się
z największą falą zakażeń wiosną 2020 roku. Koncert miał przede wszystkim dać
nadzieję zmęczonym mieszkańcom regionu, ale również reszcie świata. Burmistrz
Mediolanu, zapowiadając koncert artysty, mówił: „Ta Wielkanoc będzie inna
dla nas wszystkich. Radosny spokój, który zwykle jej towarzyszy, jest teraz
w cieniu pandemii. Jestem pewien, że niezwykły głos Bocellego będzie tym
uściskiem i dotykiem, którego tak nam ostatnio brakuje”6. W pamięci zostanie
również największy koncert online One World: Together At Home, w którym wzięły
udział gwiazdy z całego świata, m.in. The Rolling Stones, Stevie Wonder, Lady Gaga,
Billie Eilish. W przerwach pomiędzy kolejnymi muzykami pojawiały się znane
postacie ze świata kultury, biznesu i polityki, i przekazywały informacje o pandemii.
W trakcie koncertu zebrano 128 mln dolarów dla służb medycznych walczących
z koronawirusem. Koncert porównywany był do koncertu Live Aid. Różnił się jednak
od niego w dosyć znaczący sposób, oglądający go widzowie zobaczyli amatorskie
nagrania, które w innych warunkach nie miałyby szans na wyemitowanie w żadnej
stacji telewizyjnej. W Polsce z całą pewnością na dłużej z nami pozostanie
5

S. Szczęsny, Czy od października 2020 zajęcia wrócą na uczelnie? Opinie studentów – wyniki
ankiety, [w:] https://studia.pl/czy-od-pazdziernika-2020-zajecia-wroca-na-uczelnie-opinie-studentow-wyniki
ankiety (30.06.2020).
6 Andrea Bocelli zaśpiewa w niedzielę w pustej katedrze w Mediolanie, [w:] Gazeta Wyborcza. Magazyn
Gazety z 11 kwietnia, https://wyborcza.pl/7,113768,25863330,andrea-bocelli-zaspiewa-dla-calego-swiata-wpustej-katedrze.html (20.04.2020).
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opublikowane na YouTubie nagranie piosenki Co mi Panie dasz w nowej aranżacji
Adama Sztaby. Utwór bił rekordy popularności.
Pandemia w znacznym stopniu dotknęła przemysł filmowy. Zamknięcie kin
spowodowało, że giganci przemysłu filmowego zaczęli przesuwać premiery
przebojów filmowych. Wzrastać zaczęła rola internetowych wypożyczalni filmów
takich jak Netflix czy HBO Go. O utworzeniu własnych kanałów streamingowych
zaczęła myśleć część wytwórni, dobrym przykładem jest tutaj chociażby Disney.
Pandemia zwiększyła również popularność seriali.
Ciężko przewidzieć, kiedy wrócimy do poprzedniego życia i czy do niego wrócimy
na pewno. Olga Tokarczuk w swoim przemówieniu noblowskim mówiła:
„nie mamy jeszcze gotowych narracji nie tylko na przyszłość, ale nawet na konkretne „teraz”, na
ultraszybkie przemiany dzisiejszego świata. Brakuje nam języka, brakuje punktów widzenia,
metafor, mitów i nowych baśni. Jesteśmy za to świadkami, jak te nieprzystające, zardzewiałe
i anachroniczne stare narracje próbuje się wprzęgnąć do wizji przyszłości, może wychodząc
z założenia, że lepsze stare coś niż nowe nic, albo próbując w ten sposób poradzić sobie
z ograniczeniem własnych horyzontów. Jednym słowem – brakuje nam nowych sposobów
opowiadania o świecie”7.

Być może pandemia sprawi, że ten sposób opowiadania o świecie znajdziemy.
Na pewno jednak znaczącą rolę w tej narracji będą odgrywały media.
Tom 12. czasopisma Media i Społeczeństwo zawiera artykuły, które powstały
przed pandemią i które siłą rzeczy opisują rzeczywistość medialną tamtego
okresu. Poruszane są w nim tematy, które dotyczą sposobów wykorzystania
zarówno tradycyjnych, jak i nowych mediów do budowania wizerunku osób
i organizacji, budowania platform komunikacyjnych na różnych poziomach oraz
analizowania różnego typu problemów społecznych.
Mamy nadzieję, że Czytelnicy zapoznając się z opublikowanymi w numerze
artykułami, spojrzą na prezentowane w nich treści z innej perspektywy i że staną
się one płaszczyzną do porównań i analiz rzeczywistości medialnej tej sprzed i po
pandemii.
***
Pierwszą część dwunastego tomu czasopisma “Media i Społeczeństwo”,
poświęconą public relations, marketingowi i kreowaniu wizerunku otwiera artykuł
Justyny Gorzkowicz pt. Narzędzia antropologii lingua-brandingu w promocji nauk
humanistycznych, który analizuje sposoby wykorzystania narzędzi antropologii
lingua-brendingu (ALB) w promocji nauk humanistycznych oraz sztuki. Autorka
wskazuje na przydatność perspektywy analiz doświadczeń odbiorców User
Experience (UX), zorientowanych na określenie i zrozumienie potrzeb adresatów
treści. Na tym tle ukazana zostaje wyjątkowość ujęcia wypracowanego w ramach
zadań antropologii lingua-brendingu. Jej głównym celem jest badanie wspólnot
7

Przemowa
noblowska
Olgi
Tokarczuk.
Laureatki
Literackiej
Nagrody
[w:] https://www.nobelprize.org/uploads/2019/12/tokarczuk-lecture-polish.pdf (30.05.2020).
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ideowych (konceptualnych) tworzonych wokół danego brendu.
Egzemplifikację treści prezentowanych w artykule Justyny Gorzkowicz stanowi
tekst Marioli Wilczak, która podejmuje próbę prezentacji cyfrowego Biuletynu
Polonistycznego, stanowiącego jej zdaniem odpowiedź na potrzeby środowiska
polonistycznego. Biuletyn łączy cechy portalu internetowego, bazy danych,
czasopisma i medium integrującego społeczność. Autorka koncentruje się
w artykule na społecznej roli, jaką odgrywa portal, oraz sposobach realizacji
założeń, leżących u podstaw jego powstania. W artykule poruszane są takie
zagadnienia, jak: użytkownicy, moduły i funkcjonalności, a także najnowsze
osiągnięcie projektowe Biuletynu, jakim jest Geopolonistyka, integrująca bazę
danych z interaktywną, wielojęzyczną mapą, prezentującą dorobek instytucji
polonistycznych z różnych zakątków świata.
Z kolei Agata Krajewska w artykule pt. Muzyczne aplikacje mobilne jako
przestrzeń mediacji pomiędzy sektorem kultury i oświaty analizuje zmiany
zachodzące w świecie muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych
aplikacji edukacyjnych, które coraz częściej oferowane są przez tzw. app-sklepy.
W artykule podejmuje również próbę analizy sposobu ich wykorzystywania
w dwóch ważnych sektorach życia społecznego – kulturze i oświacie, do których są
adresowane. Celem Autorki była również analiza oferty takich aplikacji oraz
możliwości spożytkowania ich potencjału w obszarze współpracy wspomnianych
sektorów. Tezą, którą stara się udowodnić, jest stwierdzenie, że mimo
ukierunkowania polityki oświatowej na wykorzystywanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego,
instytucje kultury, tworzące dobre narzędzia edukacji zdalnej, jakimi są
aplikacje muzyczne, wciąż natrafiają na bariery uniemożliwiające ich wdrożenie.
Kolejne teksty pozostają w temacie budowania wizerunku. Joanna Sobura
w artykule pt. Wycena wizerunku znanych osób z perspektywy promocji
przedsiębiorstwa – przypadek Meghan Markle, księżnej Sussex podejmuje próbę
identyfikacji czynników wpływających na wartość wizerunku znanych osób oraz
identyfikacji metod wyceny wartości celebrytów w obszarze celebrity endorsement.
Autorka na potrzeby artykułu stworzyła autorski algorytm do określenia potencjału
Meghan Markle, księżnej Sussex w obszarze celebrity endorsement. W artykule
przedstawia dziewięć różnych metod wyceny wartości osób rozpoznawalnych
i opisuje, w jaki sposób dokonuje się ostatecznych kalkulacji związanych
z potencjałem promocyjnym celebrytów.
Wizerunek stanowi również temat następnego artykułu autorstwa
Anny Skibińskiej. Autorka analizuje medialny wizerunek prezydenta Ukrainy
– Wołodymyra Zełenskiego. Warto podkreślić, że w świecie mediów Zełenski objął
tę funkcję już w 2015 roku, kiedy pojawił się w serialu satyrycznym Sługa
narodu, w którym wcielił się w postać nauczyciela historii (Wasyla Piotrowicza
Hołoborodko), który nieoczekiwanie objął funkcję prezydenta Ukrainy. Cztery lata
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później serialowy political fiction przemienił się w rzeczywistość, gdy Wołodymyr
Zełenski pokonał w drugiej turze wyborów prezydenckich Petra Poroszenkę
i miesiąc później (20.05.2019) został oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta
Ukrainy. Autorka analizuje w artykule to, jaki wizerunek Zełenskiego kształtował
prawicowy portal KRESY.PL – zarówno podczas kampanii wyborczej, jak i przez
pierwsze sześć miesięcy od zaprzysiężenia nowej głowy państwa. Portal ten stanowi
obecnie jedno z ważniejszych źródeł informacji na temat Europy Wschodniej, jakie
znaleźć można w polskim internecie.
Marlena Krawczyk i Aleksandra Prokopowicz w swoim artykule omawiają
fenomen memów w kontekście ochrony wizerunku przewidzianej w Kodeksie
cywilnym, Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie Prawo
prasowe. Autorki zwróciły szczególną uwagę na ochronę wizerunku osób
publicznych i powszechnie znanych, i tego, w jakich sytuacjach ich wizerunki można
wykorzystywać bez wymaganego zezwolenia. Celem, jaki sobie postawiły, była
próba odnalezienia odpowiedzi na pytanie, czy tworząc mem z wizerunkiem osoby
publicznej i zamieszczając go w sieci, nie narusza się dóbr osobistych osoby na nim
przedstawionej?
Katarzyna Sanak-Kosmowska w swoim artykule podejmuje z kolei tematykę
mediów społecznościowych i ich roli we współczesnym marketingu. Zwraca uwagę
na to, że możliwości, jakie daje wykorzystanie platform społecznościowych do
komunikacji marketingowej przedsiębiorstw w przestrzeni wirtualnej, często
przesłaniają kwestie etyczne, przede wszystkim zaś te związane z wykorzystaniem
danych osobowych użytkowników do personalizacji treści komunikatów
reklamowych. Autorka podejmuje próbę identyfikacji obszaru i zakresu manipulacji
stosowanej przez reklamodawców na platformach społecznościowych.
W tekście Mierzalne czy niemierzalne? O istocie ewaluacji działań public
relations Paulina Prędotka dokonuje przeglądu metod pomiaru efektywności
działań public relations. Podkreśla, jak istotną rolę odgrywa w tym pomiarze analiza
sytuacji wyjściowej firmy i zaplanowanie aktywności. Jej zdaniem kluczowe jest
określanie i definiowanie celów możliwych do osiągnięcia w niezbyt odległej
przyszłości, narzędzia z kolei powinny być dostosowane do celów komunikacyjnych
firmy. Taka ocena nie jest z pewnością łatwa, wymaga weryfikacji wielu
wskaźników, ale w efekcie przynosi w dłuższej perspektywie firmie liczne korzyści.
Tomasz Hoffmann w artykule zatytułowanym Komunikacja w projektach
unijnych analizuje zasady i metody komunikacji w projektach inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych realizowanych ze środków unijnych. Zwraca też uwagę na to,
że komunikacja w projektach unijnych będąc kluczową, dla efektywnej ich realizacji,
została usankcjonowana prawnie. Zapisy prawne mają podkreślić udział organizacji
międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska, w finansowaniu projektów w różnych
dziedzinach społecznych w Polsce.
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Tę część tomu zamyka tekst Agnieszki Zielińskiej pt. Porozumiewanie się
w hierarchicznych zespołach IT. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań
Autorka przedstawia rolę, jaką w tej komunikacji odgrywa informacja zwrotna,
przede wszystkim zaś stara się określić, na ile możliwe jest określenie zależności
pomiędzy zajmowanym stanowiskiem a przekazywaniem tej informacji.
W części drugiej tomu zaprezentowane zostały zobrazowania rzeczywistości
społecznej w mediach. Michał Jas w pierwszym w tej części artykule przedstawia
wyniki badań dotyczących publikacji naukowych poświęconych Youtube’owi
w Polsce w latach 2009-2019. Autor zwraca uwagę na to, że w przeciwieństwie
do platform takich jak Snapchat, Instagram, czy wcześniejszych, jak na przykład
Nasza-klasa – Youtube dosyć rzadko staje się przedmiotem badań polskich
naukowców, tymczasem Youtube dostarcza na bieżąco wielu interesujących,
interdyscyplinarnych problemów badawczych.
Żaneta Wełna w artykule pt. Polityk aktywny – polityk interaktywny. Obecność
liderów politycznych w mediach społecznościowych na przykładzie polskiej
kampanii parlamentarnej 2019 podejmuje analizę aktywności liderów politycznych
(pięciu ‘jedynek’ z ogólnopolskich komitetów wyborczych: Polskiego Stronnictwa
Ludowego – Koalicji Polskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Lewicy, Konfederacji
Wolność i Niepodległość oraz Koalicji Obywatelskiej) w social mediach w trakcie
kampanii parlamentarnej w 2019 roku. Analizie poddane zostały zamieszczane
w tym okresie posty w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter)
pod kątem liczby postów i kategorii treści, które były w nich publikowane. We
wnioskach Autorka przedstawiła zarys strategii, które za pośrednictwem tego
medium realizowali wymienieni wyżej liderzy polityczni.
Aldona Guzik w artykule pt. Systemy eksperckie w polskich serwisach
informacyjnych podejmuje analizę trzech serwisów informacyjnych: Wiadomości
(TVP), Faktów (TVN) i Informacji Dnia (TV Trwam) i ekspertów, którzy się w nich
pojawiają. Na tej podstawie wskazuje typy ekspertów wypowiadających się na
określone tematy, podstawy ich eksperckości oraz mechanizmy tworzenia
„systemów eksperckich” przez dysponentów poszczególnych stacji.
Monika Plášková w artykule zatytułowanym Zwierciadło Zaolzia, czyli media
polonijne w Republice Czeskiej podejmuje problematykę funkcjonowania mediów
mniejszości narodowych w systemie medialnym państwa. Jak pisze, media
polonijne działające na Zaolziu w Republice Czeskiej stanowią jedną
z najważniejszych form podtrzymywania polskości, dostarczają informacji
i integrują środowisko polonijne. Autorka podkreśla wieloletnią historię mediów
polonijnych na Zaolziu, ich dynamiczny rozwój notuje się od 1989 r., kiedy
to ogólnokrajowy rynek prasy, radia i telewizji otworzył się na pluralizm
światopoglądowy i własnościowy. Transformacja mediów w tym okresie umożliwiła
powstanie nowych tytułów, ale również zmusiła je do podjęcia próby sprostania
wymagań nowego, w pełni komercyjnego rynku. Komercjalizacja miała
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niekorzystny wpływ na media mniejszości narodowych, głównie z uwagi na to,
że swój przekaz kierują do konkretnych, niezbyt licznych grup odbiorców.
Sylwia Ryszawy w artykule pt. Męski vs. kobiecy – sport w wieczornych
wydarzeniach sportowych omawia wyniki badań wieczornych wydarzeń
sportowych emitowanych w czterech stacjach telewizyjnych: TVP1, TVP2, TVN
i Polsat prowadzonych w 2019 roku. Celem badań było określenie stopnia
prezentowania w nich informacji dotyczących udziału kobiet i mężczyzn
w rywalizacji sportowej. Autorka stawia tezę o znacznym zróżnicowaniu
w kontekście płci w medialnych prezentacjach sportu. Sport kobiecy jest nie tylko
gorzej opłacany, ale również marginalizowany w mediach. Brak informacji
o uczestnictwie kobiet w zmaganiach sportowych sugeruje odbiorcom, że są one
domeną mężczyzn. Szczególnie widoczne staje się to w odniesieniu do piłki nożnej,
która stanowi sferę męskiej dominacji. Jednym z nielicznych sportów, w których te
dysproporcje nie są tak bardzo widoczne, jest siatkówka.
Olga Dąbrowska-Cendrowska w swoim artykule podejmuje problematykę
segmentu true story w polskiej i brytyjskiej prasie kobiecej. Autorka starała się
odpowiedzieć na następujące pytania: jak definiować prasę true story, nazywaną
także real life; jak przebiegał rozwój subsegmentu true story w Polsce i Wielkiej
Brytanii; jakie firmy angażują się w wydawanie periodyków należących do tego
segmentu prasowego. Porównaniu poddano dwa kobiece magazyny Take a Break
i Chwila dla Ciebie. Autorka starała się uchwycić podobieństwa i różnice pomiędzy
tymi dwoma magazynami. W analizie brano pod uwagę 4 podstawowe kryteria:
wyniki sprzedaży egzemplarzowej, podstawowe cechy formalne, zawartość
tematyczną w ujęciu ilościowym i jakościowym, tytuły zamieszczane na okładkach.
Z kolei Stanisław Michałowski analizie poddaje polskie komiksy z lat
1967-1989. Celem artykułu jest przedstawienie analiz wizerunku OBCEGO.
Zdaniem Autora wszystkie media działające w czasach Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej wykorzystywane były przez władze w celach propagandowych, ale
w komiksie stawało się to wyjątkowo widoczne. Wyróżnia pięć typów OBCEGO
wewnętrznego i zewnętrznego: Niemca – nazisty – hitlerowca, kapitalisty
– imperialisty – Zachód, bandyty, chuligana i obcego alternatywnego. Każdy z tych
typów został omówiony i zilustrowany konkretnymi przykładami z analizowanego
materiału.
Anna Pawiak w swoim artykule przedstawia dualizm wybranych przez siebie
implikacji, jakie nowe media wywierają na współczesną rodzinę. W pierwszej części
artykułu Autorka definiuje kluczowe pojęcia, jakimi są nowe media oraz rodzina.
Następnie zaprezentowała charakterystykę więzi rodzinnych według Leona
Dyczewskiego. Biorąc pod uwagę obszerność tematyki ograniczyła się jedynie
do, jak pisze, subiektywnie wybranych przykładów dualizmu nowych mediów
w rodzinie. Wskazuje nie tylko negatywne skutki oddziaływania, ale również
pozytywne, które mają znaczenie dla podtrzymywania więzi rodzinnych.
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Problematyka mediów i rodziny pojawia się również w kolejnym artykule. Marek
Weresa przedstawia analizę filmów zamieszczonych w serwisie YouTube na profilu
AbstrachujeTV. Celem artykułu jest prezentacja obrazu podstawowej komórki życia
społecznego, jaki wyłania się z analizowanego materiału.
Patrycja Kinga Knast podejmuje problematykę stosunku uczestników grup
wsparcia opartych o Program 12 Kroków i 12 Tradycji do mediów. Analizę praktyki
(nie)uczestnictwa w przestrzeni medialnej prowadzi w oparciu o rozumienie
mediów zaproponowane przez Jana P. Hudzika i pojęcie „przestrzeni medialnej”
w ujęciu Marty Wrońskiej. Anonimowe społeczeństwo (nie)uczestniczy
w przestrzeni medialnej poprzez dwa rodzaje oddziaływań: bezpośrednie
(świadectwo uczestników mityngów dawane w kontakcie interpersonalnym
i grupowym), i pośrednie (wieszanie plakatów, strona internetowa, fanpage na
Facebooku). Charakterystycznymi cechami niebezpośredniego (nie)uczestnictwa
w przestrzeni medialnej są: docieranie do możliwie dużej grupy docelowej,
pozostawianie drogi do świadomego wyboru potencjalnym uczestnikom oraz
przekonanie, że to „my” się nie reklamujemy, a informujemy/przyciągamy.
Zdaniem Autorki celem wszelkich działań związanych z (nie)uczestnictwem
w przestrzeni medialnej jest poszerzenie strefy oddziaływania i wpływów, które
mogą przyczynić się do zwiększenia się liczby uczestników grup wsparcia.
Ostatnią część tomu pt. The Rhetoric of Humour and Irony in Michael Moore’s
Bowling for Columbine and Fahrenheit 11/9. Autorka analizuje metody, jakimi
posługuje się reżyser, aby wpłynąć na widzów. Wśród stosowanych metod
pojawiają się między innymi retoryczne metody perswazji, w tym metody
Arystotelesa, w połączeniu z humorem i ironią, wspomagając się również teoriami
innych naukowców. Autorka przedstawia analizowane filmy w kategoriach
propagandy, szczególnie widocznej w narzędziach perswazji, którymi są głównie
humor oraz ironia.
Ihor Sklenar w tekście pt. Prawda i роstprawda w dziennikarstwie (refleksje
na temat filmu Agnieszki Holland „Obywatel Jones” (2019) podejmuje próbę
analizy roli, jaką odgrywa we współczesnym dziennikarstwie prawda i jaki
wpływ na spadek jego jakości ma postprawda. Analizując te problemy odnosi się
do współczesnych wydarzeń na Ukrainie i działań Federacji Rosyjskiej związanych
z wojną informacyjną toczącą się na Ukrainie. Autor zastanawia się między innymi
nad tym, na ile metody stosowane w wojnie hybrydowej są zbieżne z tymi, jakie
wykorzystywała przed laty Rosja w okresie Wielkiego Głodu.
Tom kończy recenzja książki Janusza Mariańskiego pt. Godność ludzka – wartość
doceniona czy puste słowo? Studium socjopedagogiczne autorstwa Wojciecha
Misztala.
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Narzędzia antropologii lingua-brandingu
w promocji nauk humanistycznych

ABSTRAKT
Artykuł przybliża obszar badawczy antropologii lingua-brandingu (ALB), prezentuje także sposób,
w jaki narzędzia tej gałęzi nauk o współczesnej kulturze i nowych mediach mogą mieć zastosowanie
w promocji nauk humanistycznych oraz o sztuce. Przywołane zostają inspiracje terminologiczne,
m.in. odwołania: do semiotyki współczesności, etycznego kreowania przekazu marketingowego,
budowania marki osobistej (brandu) oraz tworzenia strategii komunikacji audiowizualnej i językowej,
uwzględniających geopoetykę wielokulturową. Autorka sięga do interdyscyplinarnych orientacji
badawczych zakorzenionych w krytycznej analizie dyskursu (KAD) oraz wielokryterialnym
wspomaganiu decyzji (WWD). Wskazuje na przydatność perspektywy analiz doświadczeń odbiorców
User Experience (UX), zorientowanych na określenie i zrozumienie potrzeb adresatów danych treści.
Na tym tle ukazana zostaje wyjątkowość ujęcia wypracowanego w ramach zadań ALB. Jej głównym
celem jest badanie wspólnot ideowych (konceptualnych) tworzonych wokół danego brandu.
Aby zobrazować możliwości, jakie daje ten typ myślenia badawczego w kreowaniu języka promocji
nauk humanistycznych i o sztuce, autorka przytacza dwa przykłady procesu budowania strategii
lingua-brandingowych oraz implementowania ich w działania promocyjne.
SŁOWA KLUCZOWE: antropologia lingua-brandingu, nowe media, semiotyka współczesności,
promocja nauk, strategie komunikacji

Wprowadzenie
Nowe media stały się nie tylko nieodłącznym elementem współczesnego życia
publicznego, ale także polem badawczym najnowszej nauki. Jednym z nich zajmuje
się antropologia lingua-brandingu (ALB), usytuowana na pograniczu rozważań
ogólnokulturowych, semiotyki przekazu (w tym audiowizualnego) oraz antropologii
marketingu i imagistyki społecznej (rozumianej jako rodzaj współpracy między
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 06.02.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 30.05.2020 r.
23

Justyna Gorzkowicz

social imaginary i public relations2). O ile na Zachodzie nie trzeba przekonywać
o potrzebie promocji wyników badań (czasami jest ona wręcz wymagana jako jeden
z elementów realizacji projektów), o tyle w Polsce wciąż pokutuje przekonanie, że
marketing i promocja nie przystają do zadań akademika. Oba terminy niosą za sobą
niezbyt dobre konotacje, przekreślając w wielu wypadkach chęć angażowania się
naukowców w podobne działania. Od kilku lat temat ten jest szerzej komentowany
m.in. przez Emanuela Kulczyckiego oraz Sławomira Czarneckiego. Podejmuje się
także debaty nad potrzebą wprowadzenia nowego sposobu postrzegania promocji
nauk humanistycznych oraz społecznej odpowiedzialności badacza3. Naprzeciw
podobnym problemom wychodzić może ALB, poszukując odpowiednich form
strategii promocji humanistyki oraz sztuki przy uwzględnieniu ich specyfiki.
Praca nad antropologią lingua-brandingu – jako odrębną gałęzią badań
kulturowych nad nowymi mediami – zainicjowana została w 2018 roku w Zakładzie
Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej w Instytucie Kultury Europejskiej
Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. To tam autorka wraz
z Jarosławem Soleckim założyła Laboratorium Lingua-Brandingu (LLB)4. W kręgu
zainteresowań badacze stawiają pytanie, czy i jakie najnowsze trendy komunikacji
brandingowej mogą mieć zastosowanie w upowszechnianiu nauk humanistycznych
oraz o sztuce. Prace w londyńskim Laboratorium są prowadzone na dwóch
poziomach: teoretycznym oraz praktycznym. Na pierwszym z nich przywołuje się
różne aspekty antropologii kulturowej, poszukując mechanizmów wpływających na
sposób kreacji przekazu oraz jego odbiór. Na poziomie praktycznym stara się
wdrażać zdobytą wiedzę teoretyczną w konkretne działania.

Terminologia i tło metodologiczne: początki, źródła, krytyka
Inspiracją do spojrzenia na nowe formy budowania strategii komunikacyjnych
w kontekście ich przydatności w humanistyce była książka – What is a 21st Century
Brand? New thinking from the next generation of advertising leaders, pod redakcją
Nicka Kendalla, wydana przez londyński The Institute of Practitioners in
2

Chodzi o podkreślenie motywu odpowiedzialności społecznej w kreowaniu danego przekazu.
E. Kulczycki (red.), Komunikacja naukowa w humanistyce, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM,
Poznań 2017. Zob. S. Czarnecki, Promocja humanistyki. W stronę strategicznej komunikacji z wykorzystaniem
narzędzi marketingu i public relations, s. 215. Por. M. Osica, W. Niedzicki, Sztuka promocji nauki. Praktyczny
poradnik dla naukowców, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2017,
Promocja humanistyki – pojęcia, problemy, metody. Pierwsze spotkanie z cyklu „Polonistyka pod lupą"
[sprawozdanie, Redakcja „Biuletynu Polonistycznego" 18.04. 2018], https://biuletynpolonistyczny.pl/en/events/
summary/promocja-humanistyki-pojecia-problemy-metody-pierwsze-spotkanie-z-cyklu-polonistyka-pod-lupa,
1429/details (17.02.2020), K. Grabowska, M. Maryl (red.), Jak ułatwić współpracę między badaczami
w dziedzinie nauk humanistycznych a instytucjami dziedzictwa kulturowego. Poradnik (2019), https://doi.org/
10.5281/zenodo.3472985 (17.02.2020).
4 Wcześniej badania na ten temat prowadzone były pod kierunkiem J. Gorzkowicz przez dwa lata w ramach
działalności Culture Lab Foundation (UK).
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Advertising5. Zebrane w niej artykuły zostały napisane przez brytyjskich p
raktyków reklamy, tworzących spójną komunikację wizualną oraz strategie
brandingowe komercyjnych marek; niektórzy autorzy są związani także z ośrodkami
akademickimi. Wypowiadający się na łamach tej książki dostrzegają
wieloaspektowość analizowanego zjawiska oraz potrzebę profesjonalizacji
spojrzenia na rolę, jaką reklama i kreowanie wizerunku marki odgrywają we
współczesnym świecie.
Wśród poruszanych tematów znalazły się zagadnienia zebrane w trzech
panelach tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy pytania, czym jest branding
i zachowania brandingowe obserwowane z perspektywy współczesnych praktyk
medialnych. Przekonuje się tutaj m.in., że mamy do czynienia z czymś w rodzaju
Darwinowskiej ewolucji brandingu, który wydaje się na początku XXI wieku
uzyskiwać status nowej religii. Mówi się także o potrzebie kontrolowania sposobów
projektowania marek osobistych oraz strategii opartych na grze znaczeń
(lingwistycznych i semantycznych); sugeruje się też, że coś takiego jak branding
w dłuższej perspektywie przestanie istnieć, ponieważ zadania z nim związane
zostaną przekazane w ręce wspólnot, które stworzą nowe formy wyróżniania marek
(rodzaj brandingu społecznego)6.
Drugi panel tematyczny poświęcony jest zagadnieniu konceptualizowania marki,
nadawania jej przewodniej myśli (czy idei), określającej zarówno brand, jak i jego
odbiorców. W tym dziale sporo mówi się o etyce przekazu reklamowego, który stał
się rodzajem przestrzeni odzwierciedlającej zmiany społeczno-kulturowego
myślenia o nowych mediach7. Z tego też powodu impulsem do tworzenia
tożsamości danej marki powinny być wiedza o wzajemnych potrzebach oraz ich
zrozumienie (wrażliwość na zachowanie dobrych relacji pomiędzy nadawcą
a odbiorcą). Autorzy w tej części, przytaczając szereg przykładów z własnych
praktyk, podkreślają funkcje, jakie branding powinien spełniać w kształtowaniu
świadomości społecznej. Zwracają uwagę m.in. na różnice między stosowaniem
perswazji a manipulacji oraz rolę neuronauki konsumenckiej. Istotnym elementem
jest tutaj przekonanie, że w kreowaniu wizerunku równie ważne jak to, o czym się
mówi, jest to, co zostaje przemilczane. Żyjemy w czasach redefinicji pojęć,
zapominając często, jak wiele informacji o naszym zachowaniu dostarczyć może

5

N. Kendall (red.), What is a 21st Centrury Brand? New thinking from the next generation of advertising leaders,
The Institute of Advertising Pactitioners, Londyn 2015. Zob. https://ipa.co.uk (17.02.2020).
6 N. Kendall, What is a 21st Century Brand?..., op. cit., s. 17-121.
7 Problematyka etyki marketingu jest obecna w literaturze przedmiotu od lat 60. XX wieku, a zyskała na rozgłosie
m.in. za sprawą analiz Bodo Schlegelmilcha oraz Magdaleny Öberseder. Zob. M. Öberseder, B. Schlegelmilch,
Half a Century of Marketing Ethics: Shifting Perspectives and Emerging Trends, „Journal of Business Ethics”,
Springer, vol. 93(1), 2010, DOI: 10.1007/s10551-009-0182-1, W. Gasparski (red.) Biznes, etyka, odpowiedzialność,
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013. Por. m. in. D. P. Robin, R. E. Reidenbach, Social responsibility, ethics, and
marketing strategy: closing the gap between concept and application, „Journal of Marketing”, 51(1), 1987, 44–58;
DOI: 10.2307/1251143.
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świat zwierząt. Przywołuje się również szeroki kontekst kognitywnej typologizacji
językowej brandingu; ponadto fakt, że rozwijająca się wciąż od II połowy lat 60.
era marketingu zobowiązuje twórców reklamy do stawiania sobie zadań
ponadprzeciętnych, ciągłego performowania znaczeń oraz ich audytu. Ten typ
odpowiedzialności jest tym ważniejszy, że musi stać się głosem w sprawie
społecznych uprzedzeń generowanych przez lata tworzenia mało etycznych,
nieprofesjonalnych modeli komunikacji marketingowej. Odzyskanie lub raczej –
pozyskanie – społecznego i kulturowego zaufania musi odbywać poprzez czynne
uczestnictwo odbiorców w kreowaniu przekazu8.
Trzeci panel tematyczny omawianej tu publikacji zorientowany jest wokół
sposobu, w jaki powinien zachodzić proces dostarczania przekazu brandingowego
w ponowoczesnym, zmieniającym się wciąż, świecie. Komunikat musi być obecnie
nie tylko profilowany na odbiorcę, ale także (a może przede wszystkich) tworzony
z jego udziałem. Według autorów artykułów zebranych w tej części podstawową
regułą utrzymania wysokich standardów działań marketingowych jest nieustanne
adaptowanie ich do warunków zewnętrznych. Mówiąc o przyszłości kreowania
wizerunku marek, wskazuje się na potrzebę otwartości i konfrontowania zamierzeń
z rzeczywistością. Dążenie do zachowania brandingowego status quo już dzisiaj nie
wystarczy. Budowanie strategii komunikacji wikła się w procesualność
długoterminowych relacji opartych na sferze emocjonalnej i zależy od wielu
czynników, których nie można pominąć. Z jednej strony mamy dyskurs społeczny
ukierunkowany na problemy wielokulturowości, filtry genderowe, religijne etc.;
z drugiej wyzwania, jakie dodatkowo niesie za sobą obecność odbiorców
w internecie (data analysis, rola memów, problem prywatności, kreatywność
konsumencka, virale). Oznacza to, że zarządzanie brandem powinno w dużej mierze
przyjąć charakter projektu oddolnego (bottom-up model) i być skorelowane
z potrzebą wytwarzania nowych form komunikacji9. Odbiorcą nie jest już klient,
do którego skierowany jest przekaz. Jego miejsce zajęła osoba, będąca często
odbiorcą i równocześnie współproducentem treści marketingowych. Jako
świadomy uczestnik kultury chce być lepiej poinformowana, poszukiwać
alternatywnych rozwiązań i mieć możliwość samodzielnego implementowania ich
do własnej przestrzeni życiowej. Podjęcie tego typu współpracy wiąże się
nieodzownie z budowaniem wiarygodności i wzajemnego zaufania. Dlatego tak
ważny w kreowaniu przekazu medialnego jest kontekst wypowiedzi, na uboczu
powinny pozostawać przypisane niegdyś do procesu komunikacji role, dziś
już zdezaktualizowane (człowiek bez ‘bielma’ konsumerskiego, marketing
zdemokratyzowany). Istotnym staje się tworzenie wokół brandu wspólnot
ideowych z dobrze dobranym, rozpoznawalnym dizajnem marki (lingua-branding);
8

N. Kendall, What is a 21st Century Brand?..., op. cit, s. 137-267. Por. J. Carey, Communication As Culture: Essays
on media and society, Routlege, New York, 1992.
9 N. Kendall, What is a 21st Century Brand?..., op. cit., s. 283.
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jest to ruch ku wartościom – jakości przekazu, a nie jego ilości. Komunikacja taka
musi osadzać się na rozwiązywaniu konkretnego problemu społecznego bądź
kulturowego, a także posiadać silny model etyczny10.
Zarysowana w What is a 21st Century Brand?... problematyka przenikania się
światów nadawców i odbiorców komunikatu dała asumpt do rozpoznania danych
zjawisk, a także sprawdzenia (w ramach londyńskiego Laboratorium) możliwości
ich zastosowania w przestrzeni promocji nauk humanistycznych oraz sztuki. Należy
zaznaczyć przy tym, że w zadania, jakie stawia przed sobą proponowane tu
autorskie odczytywanie antropologii lingua-brandingu, wpisane jest rozróżnienie
między mechanizmami językowego kształtowania wizerunku marki (linguistic
branding) a jego odpowiednikiem ideowym konceptualno-wizerunkowym (linguabranding), wzmocnionym przez wartości geopoetyckie i geokrytyczne11. Nie chodzi
jednak o wykluczanie wymienionych obszarów z kontekstu analiz, a raczej
włączanie ich odrębnych charakterów do dyskursu kulturowego jako
równoprawnych pierwiastków kreujących przekaz medialny.
Stosowane w LLB praktyki korzystają z doświadczeń światowej antropologii
reklamy i marketingu12, jednak obszar działania odnosi się do konkretnych zjawisk
(patrz case studies), a stosowane metody sytuują na styku dyscyplin. Rozumiany
w ten sposób termin „antropologia lingua-brandingu” (zaanonsowany w tytule
artykułu), pozwala podkreślić specyfikę pola badawczego. Istotne są także przyjęte
perspektywy metodologiczne odwołujące się do tradycji krytycznej analizy dyskursu
(KAD, ang. CDA critical discourse analysis), jak także wielokryterialnego
wspomagania decyzji (WWD, ang. MCDM multiple-criteria decision-making albo
MCDA multiple-criteria decision analysis)13. Ze względu na rozmiar tego tekstu
ograniczono się jedynie do skrótowego wskazania preferowanych ujęć oraz ich
ogólnego profilu; to zagadnienie potrzebuje osobnego rozwinięcia.
Na temat KAD – orientacji badawczej akcentującej, mówiąc najogólniej,
społeczny wymiar języka, napisano już wiele (także w polskojęzycznej literaturze

10

Ibidem.
B. Westphal, Geocriticism: Real and Fictional Spaces, tłum. R. T. Tally Jr., Palgrave, New York 2011, E. Rybicka,
Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia: analiza porównawcza pojęć, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, t.2,
2011, s. 27-39. Cf. A. Wong, Branding and Linguistic Anthropology: Brand Names, Indexical Fields, and Sound
Symbolism, „Practicing Anthropology” Vol. 36 ( 1) 2014, s. 38-41.
12 Zob. m. in.: T. de Waal Malefyt, R. J. Morais, Advertising and anthropology: ethnographic practice and cultural
perspectives, Berg Publishers, London 2012, J. Lannon, Mosaics of meaning: Anthropology and marketing,
„J Brand Manag 2”, 155-168 (1994), https://doi.org/10.1057/bm.1994.46, D. Dzenovska, Remaking the nation
of Latvia: Anthropological perspectives on nation branding, „Place Brand Public Dipl 1”, 173-186 (2005),
https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.5990019, T. de Waal Malefyt, Understanding the Rise of Consumer
Ethnography: Branding Technomethodologies in the New Economy (2009), https://doi.org/10.1111/j.15481433.2009.01113.x.
13 R. Wodak, Critical Discourse Analysis at the End of the 20th Century, „Research on Language and Social
Interaction”, Volume 32, 1999, s.185-193, T. Gal, T. J. Stewart, T. Hanne (red.), Multicriteria decision making: and
advances in MCDM models, algorithms, theory, and applications, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1999.
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przedmiotu14). Jej multidyscyplinarnych narzędzi używa się na polu nauk
kognitywnych, lingwistyki, antropologii kulturowej, filozofii i dalej, poprzez
pedagogikę, socjologię, politologię oraz wiele innych jeszcze dyscyplin. Odnosi się
ją często do dyskursu władzy Michela Foucault oraz teorii pragmatyki
(racjonalizacji) aktów mowy Jürgena Habermasa. Wśród najbardziej znanych
lingwistów i semiotyków eksplorujących współczesność w kontekście krytycznej
analizy dyskursu odnajdujemy nazwiska takie, jak: Teun van Dijk, Norman
Fairclough, Gunther Kress, Theo van Leeuwen oraz Ruth Wodak. Wymieni
badacze, każdy przyjmując nieco inną perspektywę – kontekstualność wypowiedzi,
modele semiotycznej oraz dialektycznej zależności między językiem a innymi
elementami życia społecznego, opresyjność języka, także pozawerbalnego, w ujęciu
historycznym – stworzyli rodzaj eklektycznego podejścia badawczego, które
zorientowane jest bezpośrednio na problem.
Z kolei WWD (lub MCDM czy MCDA – terminy są często stosowane zamiennie)
jako subdyscyplina badań operacyjnych skupia się na ocenie, co i w jakim zakresie
wpływa na podejmowanie decyzji w sytuacji wariantowości wyboru. Tego typu
interpretacje są wykorzystywane w rozmaitych kontekstach od życia codziennego,
po środowisko deweloperskie, biznesowe, rządowe, IT czy medyczne. Pod uwagę
bierze się przede wszystkim zgodność przyjętych kryteriów z polem badawczym,
zmiennym w zależności od rozpatrywanego zagadnienia. Rozległość dziedzin
odwołujących się do wielokryterialnego wspomagania decyzji domaga się
uruchomienia całego szeregu procedur i metodologii. Zasadniczo można
powiedzieć, że opierają się one na paradygmatach: funkcjonalnym (szkoła
amerykańska) oraz relacyjnym (szkoła europejska). Na ich terenie wykształciły się
dodatkowo klasy modeli preferencyjnych, sięgających m.in. do funkcji użyteczności
(wartości), systemu relacyjnego (relacja przewyższania) oraz zastosowania zbioru
reguł decyzyjnych15.
W kontekście antropologii lingua-brandingu praktykowanej w LLB
najistotniejsze jest szukanie odpowiedzi, w jaki sposób kreować przekaz, aby
był on zgodny z etyką i równocześnie spełniał swoje funkcje brandingowe,
pozwalające na stworzenie przestrzeni wspólnych relacji między nadawcą
i odbiorcą komunikatu. Podobne założenia anektują badania interakcji
zachodzących pomiędzy człowiekiem a komputerem (serwisami internetowymi
oraz aplikacjami). User Experience (UX) skupia się na określeniu i zrozumieniu
potrzeb adresatów treści poprzez analizowanie ich doświadczeń, a następnie
14

Zob. m. in. A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do
komunikacji społecznej, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2008.
15
T. Trzaskalik (red.), Wielokryterialne wspomaganie decyzji metody i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Katowice 2014, M. Ehrgott, M. Figueira, J. R. Greco, S. (red.), Multiple Criteria Decision Analysis.
State of the Art Surveys, (druga edycja) Springer, New York 2005, C. A. Bana e Costa (red.), Readings in Multiple
Criteria Decision Aid, Springer, New York 1990. Por. International Society on MCDM, http://www.mcdmsociety.org
(24.02.2020).
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uzgadnianie oczekiwań z konkretnym przekazem (czy produktem). Budowanie
relacji z odbiorcą, w tym wypadku, polega na projektowaniu architektury
empatycznego przepływu informacji16. W praktyce badawczej UX często
wykorzystuje się metody wielokryterialnego wspomagania decyzji (w tym m.in.
wieloatrybutową teorię użyteczności – ang. MAUT multiattribute utility theory,
metodę AHP – ang. analytic hierarchy process, ANP – ang. analytic network proces
oraz wiele innych).
Rozwój tej gałęzi dizajnu oraz związanych z nią badań zasadniczo datuje się od
lat 70. ubiegłego wieku, co zrozumiałe z uwagi na przedmiot zainteresowań.
Analogiczne dążenia człowieka do przyjaznego organizowania otaczającej go
przestrzeni możemy zauważyć jednak już w społeczeństwach pierwotnych oraz
starożytnych. Relacjami pomiędzy człowiekiem i służącą mu na co dzień techniką,
także w kontekście pracy, zajmowała się w antyku ergonomia. Z czasem została ona
wyspecjalizowana w poszczególnych kierunkach od uwzględniania swoistości
zadań, poprzez techniki human relations, racjonalizacji i harmonizacji pracy, do
wyodrębnienia form partycypacyjnych17.
W ALB na pierwszy plan wybija się badanie wspólnot ideowych brandu. Ważne
jest rozpoznanie mechanizmów językowych (w tym pozawerbalnych) oraz
semiotycznych połączonych z zależnościami geokukturowymi, jakie mają wpływ na
budowanie relacji nadawca-komunikat-odbiorca. Co istotne, prace w Laboratorium
dodatkowo uwzględniają element współpracy z wytwórcami komunikatu –
menadżerami firm, dyrektorami od spraw wizerunku, grafikami, projektantami
stron internetowych, marketingowcami etc. – biorąc pod uwagę specyfikę ich
perspektyw epistemologicznych. Innymi słowy, za pomocą narzędzi ALB stara się
pogodzić interesy jak największej ilości stron zaangażowanych w proces tworzenia
strategii komunikacji. Chodzi o odnalezienie swego rodzaju wspólnej ‘ścieżki
antropologicznej’18, która będzie zawierała potencjał bycia miejscem wzajemnego
zrozumienia, a w konsekwencji synergii.
Największą krytyką tego typu działań może być oczywiście zarzut ideologizacji
lub utopijności celów, braku możliwości ich spełnienia; jak także redukcjonizm,
objawiający się m.in. nieprzystawalnością prób wyjaśniania skomplikowanych
zjawisk w odniesieniu do zbyt ogólnych (bo interdyscyplinarnych) lub
16

B. Rogoś-Turek, Badania jako podstawa projektowania user experience, Wydawnictwo Naukowe PWN SA,
Warszawa, 2015. Por. V. Roto, Web browsing on mobile phones: characteristics of user experience, Aalto University,
Espoo 2006, All about UX. Information for user experience professionals, https://www.allaboutux.org (19.02.2020).
17 W. B. Jastrzębowski, D. Koradecka, An outline of ergonomics, or The science of work based upon the truths drawn
from the Science of Nature: 1857, Central Institute for Labour Protection, Warszawa 2000. Por. R. A. Dart, The Bone
Tool Manufacturing Ability of Australopithecus Prometheus, „American Anthropologist” 62(1), 1960, 134-138,
N. Marmaras, G. Poulakakis, V. Papakostopoulos, Ergonomic design in Ancient Greece, „Applied Ergonomics” 30 (4),
s. 361-368; doi:10.1016/S0003-6870(98)00050-7.
18 G. Durand, The anthropological structures of the imaginary, tłum. M. Sankey, J. Hatten, Boombana Publications,
Brisbane 1999. Por. K. Falicka (red.), Potęga świata wyobrażeń, czyli archetypologia według Gilberta Duranda,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
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zdezaktualizowanych pojęć19. Nie ulega wątpliwości, że sama kategoria
„brandingu" niesie za sobą niebezpieczeństwo krytycznego komentarza, może
budzić pejoratywne asocjacje, podważając obszar badań. Dyskusyjny może się
też okazać proponowany sposób myślenia naukowego, odwołujący się do
nienaukowych tekstów. Zarówno Kendall, jak i pozostali autorzy przywoływanej
jako inspiracji książki są specjalistami, poruszającymi się w obrębie określonych
kontekstów. Ich światopogląd w dużej mierze jest instrumentalno-praktyczny, a nie
krytyczno-abstrakcyjny – czego można by spodziewać się po ujęciu akademickim20.
Pierwsze próby wprowadzania założeń ALB w obieg konkretnych projektów
pokazały, że znaczącą barierą dla ich realizacji może być również tzw. czynnik ludzki.
Odpowiedzią na tego typu zarzuty jest zwrócenie uwagi na naturę
prowadzonych w obszarze ALB działań. Termin „branding" może wprawdzie budzić
kontrowersje; wspominają o tym także autorzy What is a 21st Century Brand?,
nie zmienia to faktu, że stał się on stałym elementem kultury języka marketingu
i budowania wizerunku własnego lub marki, nie znajdując, jak dotąd, zastępcy.
Należy pamiętać też o różnicach w myśleniu geokulturowym. W kontekście polskim
np. ów termin będzie miał zdecydowanie mniej konotacji imperialistycznych;
odrywa się od podobnego desygnatu, kierując w stronę wyróżniania językowego,
semantycznego oraz wizerunkowego danej marki. Pole badawcze, do którego
odnosi się ALB, dotyczy konkretnych zjawisk, związanych ze współczesnym
myśleniem, mówieniem i działaniem brandingowym. Sięganie po nie do końca
naukowe (a bardziej branżowe) pisma pozwala na poznanie najnowszych trendów
i badanie ich mechanizmów kulturowo-społecznych.
W podobny sposób praktyczną aplikacją wiedzy zajmuje się całe spektrum
antropologii kulturowej na świecie, obierając różne pola badawcze, odnoszące się
do ‘będących w procesie’ zjawisk (od kulturowych, społecznych, politycznych,
nowomedialnych poprzez etnograficzne i wiele jeszcze innych). Na tej podstawie
tworzone są nowe subdyscypliny. W otoczeniu zagadnień współczesnej
antropologii kulturowej lingua-branding domaga się implicite uwagi. Ponadto, czym
innym jest multidyscyplinarne rozpoznanie zachodzących zjawisk w kontekście prób
zaimplementowania najlepszych rozwiązań na gruncie zachowań marketingowych,
czym innym zaś eliminowanie ważnych dla danego zjawiska procesów czy jego
elementów. Samo stosowanie pojęć jest rzeczą umowną, najistotniejsze zdaje się
jasne ich definiowanie i dobrze zorganizowana (także czasowo) praca nad danym
zagadnieniem w umiejętnie dobranych zespołach (nie tylko pod kątem kompetencji
multidyscyplinarnych, ale i międzykulturowych).

19

Scientific Reduction, [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/scientificreduction (19.02.2020). Cf. D. Radziszewska-Szczepaniak, Redukcjonizm antropologiczny i jego konsekwencje, “Nurt
SVD” 2 (2016), s. 378-395.
20 Serdeczne podziękowania dla Michaela Fleaminga, prof. PUNO.
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Case studies: polonistyka jest podróżą; architektura
wyobrażona (re-imagination architecture) Polskiego
Uniwersytetu na Obczyźnie
W 2018 roku londyński zespół21 został zaproszony do współpracy przez dwie
instytucje naukowo-badawcze w Polsce: Instytut Badań Literackich PAN oraz
Instytut Filologii Polskiej UKSW. Zintegrowany projekt „Nowoczesne narzędzia
promocji działalności dydaktycznej i badawczej” miał na celu m.in. wzmocnienie
pozytywnego wizerunku polonistyki w kraju i na świecie, zakładał też stworzenie
spójnego wizerunku obu instytutów (w tym podjęcie szeregu działań, np.
stworzenie profilów w mediach społecznościowych, materiałów promocyjnych oraz
strategii marketingowych). Projekt dążył również do rozszerzenia cyfrowej oferty
„Biuletynu Polonistycznego” o moduł zawierający interaktywną mapę polonistyk
światowych. Miał on umożliwiać zebranie w jednym miejscu informacji
o instytucjach dydaktyczno-badawczych zajmujących się szeroko rozumianymi
polish studies. Tę część nazwano „Geopolonistyką”22.
Istniała świadomość dużego wyzwania. Było mało czasu – zaledwie jeden rok,
co komplikowało możliwość precyzyjnego zaprojektowania, wdrożenia i ewaluacji
strategii lingua-brandingowej. Projekt dodatkowo opierał się na rozbudowanych
zadaniach, wymagających przyjęcia określonego harmonogramu oraz
uwzględnienia specyfiki obydwu instytucji. Była mowa o zharmonizowaniu
wizerunku IBL – istniała strona WWW, niektóre projekty instytutu (pracownie,
zakłady, wydawnictwo etc.) posiadały już w mediach społecznościowych osobne
konta oraz własną identyfikację wizualną, posiadał ją także sam instytut
(pamiętajmy o swoistości Polskiej Akademii Nauk – relacyjnej niezależności
działających w jej obrębie instytutów, która nie ma przełożenia na struktury
uniwersyteckie). Nie licząc silnego zakorzeniania w świadomości środowiska
akademickiego i literaturoznawczego, IBL nie posiadał jednak własnego profilu
medialno-społecznego. Chodziło zatem głównie o odpowiedzialne scalenie już
istniejących wartości ideowo-wizerunkowych oraz umieszczenie ich w przekazie
medialnym.
Kolejne zadanie obejmowało zbudowanie od podstaw wizerunku IFP UKSW oraz
osadzenie go w świadomości społecznej: brakowało obecności instytutu w mediach
społecznościowych, nie było strony WWW, ale istniały strony nadrzędnych
21

J. Gorzkowicz i J. Solecki.
Zintegrowany projekt „Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu
Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW” (NAWA nr PPI/NPZ/2018/1/00065,
zob.
https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/projects/nowoczesne-narzedzia-promocji-dzialalnosci-dydaktycznej-ibadawczej-instytutu-badan-literackich-pan-oraz-instytutu-filologii-pol,1694/details
(12.06.2020).
Więcej
o „Biuletynie Polonistycznym” w artykule umieszczonym w niniejszym czasopiśmie – Mariola Wilczak, „Biuletyn
Polonistyczny” w przestrzeni społecznej – kierunki przemian.
22
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modułów wydziału i strona uniwersytetu. „Geopolonistyka” jako mapa
z metadanymi miała być głównie dziełem programistów, grafików oraz
przedstawicieli polonistyk światowych, którzy zostali zaproszeni do wypełnienia
ankiet, będących podstawą do wprowadzenia informacji o danej placówce.
Zanim jednak ta część projektu mogła stać się przedmiotem upowszechniania,
wcześniej należało przygotować materiały promujące oba instytuty.
W rzeczywistości mogliśmy mówić o trzech odrębnych gałęziach projektu,
z których każda wymagała wypracowania osobnego kodu komunikacyjnego.
Równocześnie każdy z nich musiał być spójny z założeniami całego projektu.
Szukając wspólnego mianownika, na bazie którego będziemy tworzyć przekaz,
ustaliliśmy wraz z kierownikami poszczególnych sekcji, że będzie nim hasło:
„polonistyka jest podróżą”. Wybór ten był dość oczywisty, zważywszy na konotacje,
jakie budziła mapa „Geopolonistyki”. Ponadto „podróż” jest dekodowana podobnie
przez większość ludzi, bez względu na różnice międzykulturowe; przekaz naszego
komunikatu miał być głównie skierowany do przyszłych studentów i naukowców
spoza Polski.
Przystępując do prac nad strategią lingua-brandingową zespół londyński
przeprowadził w LLB szereg analiz z pogranicza antropologii nowych mediów,
marketingu, wielokryterialnego wspomagania decyzji oraz digital humanities.
Przytoczone zostaną tu najważniejsze obszary badawcze oraz ustalenia23.
Za pomocą narzędzi oferowanych przez Google Trends zbadano częstotliwość
oraz rejony występowania poszczególnych słów kluczowych, głównie w języku
polskim – z uwagi na charakter całego projektu. Były to: „edukacja”, „polonistyka”,
„filologia polska”, „polish studies”, „glottodydaktyka”. Badania wykazały w miarę
spójne wartości wyliczone dla wszystkich terminów wyszukiwanych na terenie
Polski i świata. Choć procentowo wyniki zbliżone były do siebie w obrębie obu pól
badawczych, inaczej jednak rozkładały się poszczególne akcenty w kontekście
terytorialnym. Okazało się, że zainteresowanie polonistyką jest mniejsze w Polsce
niż na świecie. Najwięcej wyszukiwań wyodrębnionych słów kluczowych
zanotowano w Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie, w Niemczech i Wielkiej
Brytanii.
Mając na uwadze, że aż dwie gałęzie projektu dotyczyły bezpośrednio
terytorium Polski, a zatem konkretnego wzorca kulturowego i geopoetyckiego,
postanowiono tam właśnie kontynuować badania. Chodziło o ustalenie wspólnych
dla obu instytucji modeli charakteryzowania grup docelowych (tzw. person).
23

Wyniki interdyscyplinarnych badań zostały zaprezentowane w Warszawie: Polonistyka w dżungli Internetu
(J. Gorzkowicz, J Solecki, 02.2019 – wystąpienie połączone z warsztatami); oraz – po zakończeniu projektu
rozszerzone i wzbogacone o prezentację rezultatów – podczas międzynarodowej konferencji we Włoszech:
J. Gorzkowicz, Anthropology of Lingua-Branding in Action – Case Study; J. Solecki, What Anthropology of LinguaBranding is, International Conference: „P.Art.icipA©tion: Education, Visual Languages and Intercultural Strategies",
University of Macerata (25-26.11.2019) – w ramach realizacji projektu TICASS (UE: Horyzont 2020, NO 734602).
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Zbyt szerokie ich określenie w projekcie utrudniało stworzenie spójnego
komunikatu lingua-brandingowego. Odwołano się do wyników badań ogłoszonych
w książce – Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna
różnych pokoleń medialnych24. Za ustaleniami warszawskich badaczy przyjęto
wzorzec dopasowania przekazu do kryterium wiekowego danego odbiorcy.
się na ustaleniu tzw. dobrych praktyk zamieszczania treści w mediach
społecznościowych (np. wg serii tematów czy spójnej retoryki). Wzięto także pod
uwagę istniejące już na Facebooku profile uczelni oraz ich statystyki25.
Włączając sporą grupę Polaków mieszkających poza granicami kraju,
przeprowadzono dodatkowo ankietę internetową. Zadano w niej pytanie: Z czym
kojarzy mi się polonistyka?, kierując je do polskojęzycznych grup na Facebooku
(z uwzględnieniem także m.in. kryterium wiekowego). Najwięcej odpowiedzi
napłynęło z Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy. Respondenci odpowiadali najczęściej, że
polonistyka kojarzy im się: z nauką języka polskiego, własną tożsamością narodową,
książkami, polską kulturą. Ale pojawiały się także głosy negatywne: polonistyka była
zestawiona ze stratą czasu, smutkiem, rozczarowaniem, niektórzy respondenci
wskazywali skojarzenie z kierunkiem studiów lub czasopismem.
Podczas pracy nad materiałami audiowizualnymi wzięto pod uwagę, jaki przekaz
lingua-brandingowy jest w nich już zawarty. O czym mówią bohaterowie filmów:
profesorowie, doktoranci, studenci; jakich słów używają? Kim jest dla nich ‘idealny’
– w rozumieniu Ingardenowskim – odbiorca? Dodatkowo uwzględniono specyfikę
obu uczestniczących w projekcie instytucji, de facto zajmujących się podobnymi
zagadnieniami. Trzeba było zatem skupić się na tym, co je różni. W wypowiedziach
pracowników IBL, traktujących o ich doświadczeniach zawodowych, najczęściej
padały słowa: „zespół”, „przekraczanie granic”, „odkrywanie”. Pracownicy
UKSW mówili o: „tradycji”, „ciągłości”, „relacji uczeń – mistrz”. O ile w poszukiwaniu
wartości lingua-brandingowych w komunikacji obu instytutów ważne było
zlokalizowanie różnic między nimi, o tyle w materiałach dotyczących
„Geopolonistyki” istotne było odnalezienie tego, co wspólne. Nie było to trudne,
polonistyka jest przecież podróżą, dzięki której można poznać wielu nowych ludzi.
Przekaz odnosił się bezpośrednio do prezentacji mapy i jej zadań terytorializujących
dane zjawisko. Akcent w tym wypadku położono na budowanie światowej
wspólnoty miłośników kultury, literatury i języka polskiego.
Kolejnym projektem, w realizacji którego londyński zespół posłużył się
narzędziami ALB, była rozbudowana strategia konceptualno-wizualna obchodów
80-lecia Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Prace obejmowały projekty
materiałów jubileuszowych (logo, broszura, strona WWW etc.) oraz przygotowanie
24

Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna różnych pokoleń medialnych, T. Gackowski,
K. Brylska, M. Patera i in. (red.), Laboratorium Badań Medioznawczych UW, Warszawa 2018.
25 O metodologii badań nad nowymi mediami zob. m. in. Digital Anthropology, H. A. Horst, D. Miller (ed.),
Bloomsbury, Londyn-Nowy Jork, 2012.
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wystawy artystycznej z elementami multimedialnymi.
W warstwie wizualnej przyjęto jednorodną kolorystykę oraz połączenie czcionek
stylizowanych na koniec lat 30. ubiegłego stulecia z nowoczesną formą przekazu
medialnego. Wystawie towarzyszyła dodatkowo książka skupiająca się głównie
na działalności artystycznej uniwersytetu, ale również odnosząca się do tła
historycznego (polskie szkoły architektury w U.K., poczet rektorów – kolaże
i biogramy, timeline z najważniejszymi datami z życia akademickiego). Zadanie było
tym trudniejsze, że dotyczyło życia emigracyjnego, a więc musiało uwzględniać jego
specyfikę: rozproszenie; brak należytego finansowania; początki uniwersytetu
(związane z II wojną światową oraz uchodźstwem Polaków); ale także aspiracje
współczesne, biorące pod uwagę potrzeby dzisiejszej emigracji – zadania, które
stawia przed sobą uniwersytet na przyszłość. Niestety, rozmiar niniejszego tekstu
nie pozwala na przytoczenie istotnych informacji historycznych, rzucających
światło na specyfikę tego ośrodka26, uwaga zostanie zwrócona jedynie na przyjętą
strategię lingua-brandingową. Ponieważ ten polski uniwersytet, działający poza
granicami kraju (na początku w Paryżu27, potem w Londynie), nie posiadał nigdy
odrębnego miejsca swojej działalności – nie był przypisany do konkretnego
budynku (co zazwyczaj pomaga w budowaniu wspólnoty akademickiej), należało
skupić się na innym ogniwie łączącym pokolenia studentów, wykładowców
i sympatyków uniwersytetu.
Inspiracją stały się założenia literaturoznawstwa architektonicznego (LA) –
autorskiej koncepcji Aleksandry Wójtowicz28, zakładającej badanie przestrzeni
architektonicznej przez pryzmat związanej z nią dokumentacji (sztuki, literatury
etc.). Głównym zadaniem tej orientacji badawczej jest stawianie pytania
o semantykę badanych miejsc: historyczną, emocjonalną, antyopresyjną
w kontekście przydatności zebranych informacji w zagospodarowaniu
przestrzennym29. W przypadku polskiego uniwersytetu na emigracji na zasadzie
odwróconej analogii należało przyjąć perspektywę ‘architektury wyobrażonej’
(w sensie odtworzonej poprzez wyobrażenie, ang. re-imagination)30. Uwzględnia
26

80 lat Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie 1939-2019, broszura, PUNO Press, Londyn 2019, J. Gorzkowicz (red.),
Architektura wyobrażona. 80-lat Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, wstęp E. Kącka, PUNO Press, Londyn 2019;
Strona jubileuszu: https://80lat.puno.edu.pl (22.02.2020).
27 G. Czubińska, To tu był początek – Paryż 1939, [w:] 80 lat Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie 1939-2019,
broszura…, op. cit., s.14.
28 A. Wójtowicz, Literaturoznawstwo architektoniczne. Wstępne rozpoznania, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa
2019.
29 Próbą konfrontacji zamierzeń badawczych z rzeczywistością emigracyjną było sympozjum „Literaturoznawstwo
architektoniczne. Miejsce i tożsamość”, org. IBL PAN, IKE PUNO, Londyn (21.09.2019). Podczas tego spotkania
zaproponowano (J. Gorzkowicz) utworzenie w obrębie LA nowej metody tzw. ‘architektury wyobrażonej’
(ang. re-imagination), rozumianej jako pojęcie operacyjne.
30 Angielskie re-imagination znacznie lepiej oddaje specyfikę zadań tej metody. Chodzi o rodzaj architektury
odtworzonej na bazie wcześniej istniejących struktur (materialnych, ale niedających się zrekonstruować w nowych
warunkach kulturowych lub historycznych). Dzięki niej możliwe jest badanie m.in. miejsc tożsamościowych
kształtujących się na emigracji. Tego typu badania mogą być niezwykle przydatne w kontekście działań
34

Narzędzia antropologii lingua-brandingu w promocji nauk humanistycznych

ona nie tylko geopoetykę miejsca, ale także tymczasowość obiektów, w których
mieściła się uczelnia oraz ich rolę tranzytową, przy równoczesnym zachowaniu
konstruktu samej idei, kontynuowanej w czasie, silnie zakorzenionej w świadomości
danej grupy społecznej oraz licznie reprezentowanej w literaturze i sztuce31.
Perspektywa ta stała się głównym spoiwem wieloaspektowego projektu
wystawienniczego, którego zadaniem było zaprezentowanie 80-letniej ciągłości
ideowej.
Obok zebranych na wystawie dokumentów (w tym kalendarium PUNO 19392019) oraz historycznych eksponatów, zaprezentowano prace artystyczne: cyfrowe
kolaże oraz animację multimedialną pt. Idea żyje dzięki ludziom, będącą rodzajem
narracji storytelingowej. Oparta została na dokumentacji archiwalnej uniwersytetu
i tworzyła mozaikową konstrukcję ‘architektury wyobrażonej’, łączącej różne okresy
historyczne we wspólnej czasoprzestrzeni. Na jednym poziomie Solecki – autor
animacji, posłużył się zdjęciami, ilustrującymi przełomowe wydarzenia z dziejów
Polski (począwszy od 1939 r.); na drugim poziomie pokazane zostały fotografie
odnoszące się do historii i współczesności londyńskiego uniwersytetu; zaś w tle,
na trzecim poziomie, pojawiły się dokumenty archiwalne z Biblioteki w Paryżu,
gdzie na uchodźstwie kształtował się Polski Uniwersytet za Granicą (1939/1940),
kontynuowany potem w Londynie. Przygotowano również 11 cyfrowych kolaży
prezentujących sylwetki rektorów uniwersytetu. Reprodukcje prac uzupełnione
o życiorysy naukowe rektorów znalazły się w książce Architektura wyobrażona.
80-lat…, na bazie kolaży wykonano dodatkowo projekty pocztówek okazjonalnych
oraz kolekcjonerskie arkusze „znaczków”32. Projektowanie kolaży oraz ustalenie
koncepcji lingua-brandingowej poprzedzały przeprowadzone przez autorkę
niniejszego artykułu badania nad życiem i pracą poszczególnych rektorów, jak
również serie wywiadów fokusowych z pracownikami uczelni.
W założeniu kuratorskim każdy kolaż miał istnieć jako osobny portret, ale
także tworzyć wspólną historię po zestawieniu z pozostałymi; zastosowano
zasadę szkatułkową, kreując opowieść w opowieści. Uwzględniono przede
wszystkim naukowe zainteresowania rektorów oraz miasta, z którymi byli
związani (perspektywa geopoetycka). Portrety łączyło tło zachowane w jednej
kolorystyce (tonacja zieleni i błękitów – kojarzonych w psychologii barw
z wiarygodnością, rozwojem i kreatywnością) oraz przenikające się fragmenty
rozmaitych przestrzeni miejskich. Oglądane razem – portrety pierwotnie były
prezentowane w galerii na jednej ścianie z niewielkimi odstępami i w układzie
zmierzających do zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych poza danym
krajem.
31 J. Gorzkowicz, Miejsca tożsamościowe Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w perspektywie architektury
wyobrażonej, [w:] Architektura wyobrażona. 80-lat Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie…, op. cit., s. 13.
32 Autorzy kolaży: idea lingua-brandingowa oraz koncept kuratorski – J. Gorzkowicz, opracowanie graficzne –
J. Solecki oraz O. Winiarczyk. Wykonano w ramach LLB IKE PUNO w Londynie, 2019.
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chronologicznym (od pierwszego do obecnego rektora) – tworzą spójną historię
jednego miasta, składającego się z wielu innych. W konsekwencji kolaże daje się
czytać jako ikonograficzną reprezentację ‘architektury wyobrażonej’. Dodatkowo
każdy z kolaży prowadzi własną narrację. Portret Cezarii Baudouin de Courtenay
Ehrenkreutz Jędrzejewiczowej (rektorki PUNO w latach 1958-1967) na ten
przykład zawiera sporo informacji o pracy badawczej tej wybitnej etnolożki
i kulturoznawczyni. Na dole kolażu odnajdziemy mury Jerozolimy, a wśród
nich ukryte postaci symbolizujące tematy, którymi się zajmowała: św. Cecylię,
św. Jerzego, elementy wizualne zaczerpnięte z polskiej kultury ludowej (wzory na
birecie, tańczące pary w strojach ludowych, liście na ramieniu etnolożki odnoszące
się do wileńskiego świata botanicznego)33. W podobny sposób można odczytać
każdy z pozostałych portretów.
W przypadku tego projektu strategia komunikatu lingua-brandingowego została
oparta na wspólnocie ludzi, która pomimo niedogodności historycznych,
finansowych i politycznych przetrwała przez 80 lat na emigracji, zakorzeniona
w koncepcie ‘architektury wyrażonej’. Najczęściej powtarzającymi się słowami,
wokół których zbudowana została strategia, były: „idea”, „wspólnota”, „ciągłość”,
„tożsamość”, „trwanie”, „niezależność”, „enklawa oporu i wolności”.

Podsumowanie
Wraz z przytoczeniem w tym artykule pracy zbiorowej What is a 21st Century
Brand?..., pod redakcją Nicka Kendalla, przedstawiono przegląd funkcjonowania
zjawiska lingua-brandingu w anglojęzycznej przestrzeni publicznej. Tym samym
podjęto próby sproblematyzowania pól badawczych nad lingua-brandingiem,
by wysunąć autorską propozycję spojrzenia na ten obszar współczesnej kultury
z punktu widzenia antropologicznego. Krytyczne opracowanie samej publikacji – to
temat na osobny artykuł (a może i książkę), podobnie jak szersze analizy
poszczególnych zagadnień oraz procedur badawczych zrealizowanych w kontekście
dwóch opisywanych tu strategii lingua-brandingowych. Warto przypomnieć,
że zostały one wypracowane w ujęciu komparastycznym i równocześnie dążącym
do oryginalności w ramach działalności eksperymentalnego LLB, poszukującego
rozwiązań nowatorskich, dających się zaimplementować także w procesie
upowszechniania nauki i sztuki. Pracując w podobnym środowisku trudno o jedną,
stałą metodę. Perspektywa proponowana przez mozaikowe orientacje badawcze
zakorzenione w krytycznej analizie dyskursu (KAD) oraz wielokryterialnym
wspomaganiu decyzji (WWD) umacniana przez ujęcie antropologiczne, budzi
nadzieję wychwycenia konkretnych mechanizmów w dziejących się „tu i teraz”
zjawiskach interkulturowych i intermedialnych.
33

Architektura wyobrażona…., op. cit., s. 36-70.
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Narzędzia antropologii lingua-brandingu mogą sprawdzać się w budowaniu
wyjątkowych strategii, opartych na kreowaniu jednostkowego ideowowizerunkowego języka komunikacji marketingowej. Ten typ konstruowania
przekazu może stać się odpowiedzią: z jednej strony – na rosnące zapotrzebowanie
na treści popularyzujące nauki humanistyczne i o sztuce (oraz innych); z drugiej –
może przełamywać mentalne bariery między światem akademickim
a marketingiem, którego częścią jest także branding. Kluczem wydają się być:
zmiana myślenia o zadaniach, jakie powinna stawiać przed sobą promocja
działalności akademickiej, oraz otwarcie się na odbiorców. Popularyzacja nauk to
nic innego jak rodzaj sytuacji komunikacyjnej, w której dużo zależy od nas samych.
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Tools of Lingua-Branding Anthropology in the Promotion of Humanities
Summary
The article describes the area of research interest of Lingua-Branding Anthropology (ALB), as well as
ways in which tools belonging to this branch of culture sciences and new media, can be applied in to
the promotion of humanities and art. The terminological inspirations are invoked, referring, among
others, to the semiotics of modernity, ethical creation of the marketing message, building personal
brands and creating audiovisual and linguistic communication strategies, taking into account
multicultural geopoetics. The author employs interdisciplinary methodological orientations rooted in
the Critical Discourse Analysis (CDA) and Multiple-Criteria Decision-Making (MCDM) or MultipleCriteria Decision Analysis (MCDA). She also points to the usefulness of the study of User Experience
(UX), aimed at identifying and understanding the needs of the addressees of the content to which the
message is directed. Against this background, the uniqueness of the approach developed within the
ALB tasks is shown. Its main aim is to explore the communities created around a given brand. In order
to illustrate the possibilities offered by this type of research thinking in creating an conceptual and
visual language for the promotion of humanities and art, two examples are given of the process of
building lingua-branding strategies and implementing them in specific promotional activities.
Keywords: anthropology of lingua-branding, new media, semiotics, promotion, strategy of
communication
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„Biuletyn Polonistyczny” w przestrzeni społecznej –
kierunki przemian

ABSTRAKT
Artykuł jest prezentacją cyfrowego „Biuletynu Polonistycznego” – „projektu w procesie”, będącego
odpowiedzią na potrzeby środowiska polonistycznego. Łączy on cechy portalu internetowego, bazy
danych, czasopisma i medium integrującego społeczność. Tekst pokazuje społeczną rolę tego
portalu, a także w jaki sposób realizowane są pierwotne założenia towarzyszące jego powstaniu.
Artykuł poświęcony jest takim zagadnieniom, jak: użytkownicy, moduły i funkcjonalności, a także
najnowsze osiągnięcie projektowe „Biuletynu”, jakim jest „Geopolonistyka”, integrująca bazę
danych z interaktywną, wielojęzyczną mapą, prezentującą dorobek instytucji polonistycznych
z różnych zakątków świata. Podejmuje także zagadnienie nowych form promocji wyników badań
humanistycznych oraz sygnalizuje kwestię finansowania długofalowych przedsięwzięć tego typu.
SŁOWA KLUCZOWE: baza danych, media społecznościowe, czasopismo, portal, mapa, komunikacja

Kilka słów o historii, założeniach i wyzwaniach
Cyfrowa wersja „Biuletynu Polonistycznego” (BiuletynPolonistyczny.pl) od czasu
swojego powstania w ramach działalności Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
w 2014 roku2 jest projektem stale rozwijanym, realizującym takie potrzeby
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 02.03.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 25.05.2020 r.
Historię „Biuletynu Polonistycznego” przybliża artykuł S. Pikuli i M. Wilczak, „Biuletyn Polonistyczny” jako
przestrzeń dialogu polonistów, [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność
polonistyki, E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), D. Jagodzińska, A. ZokSmoła (współp.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, t. II, s. 203-209. Zob. także: K. Sierocka,
„Biuletyn Polonistyczny”, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1988, zesz. 27/4, s. 105-107; M. Wilczak, „Biuletyn
Polonistyczny”. Jakich narzędzi pracy potrzebują humaniści? Zaproszenie do dyskusji. [Referat wygłoszony podczas
Forum Młodych Dydaktyków-Badaczy Edukacji Polonistycznej w Nałęczowie, zorganizowanego w dniach 2425.03.2014 przez KUL i IBE], [w:] Młoda dydaktyka polonistyczna, M. Fota, A. Poręba, S. J. Żurek (red),
„Polonistyczne Badania Edukacyjne. Studia” 2, Norbertinum, Lublin 2014, s. 163-171.
2
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środowiska polonistycznego, czy szerzej – humanistycznego, jak informowanie
o działalności naukowej, dydaktycznej i kulturotwórczej polonistów i angażowanie
instytucji naukowych w społeczny dialog dotyczący upowszechniania nauki.
Równocześnie stanowi bazę danych, jest czasopismem i portalem koncentrującym
wokół siebie społeczność, jak i reakcją na postępującą różnorodność kierunków
badań i zainteresowań polonistycznych w Polsce i na świecie. Projekt kształtu
„Biuletynu Polonistycznego” wielokrotnie poddawany był konsultacjom podczas
konferencji i spotkań naukowych3. Ewoluował sukcesywnie udoskonalany
o kolejne funkcjonalności i działy, zaś dodatkowe zastosowania uzyskał dzięki
projektowi finansowanemu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
w latach 2018-2019 (szerzej o nim będę mówić w dalszej części artykułu)4.
W następstwie wprowadzenia nowego działu – „Geopolonistyki” oraz dwóch
dodatkowych wersji językowych: angielskiej i rosyjskiej zaobserwowano znaczny
wzrost zainteresowania jego merytorycznymi możliwościami i oferowanymi
narzędziami cyfrowymi. Zwiększeniu liczby użytkowników „Biuletynu” towarzyszy
również zróżnicowanie jego grona odbiorców, które obejmuje dziś zarówno
doświadczonych badaczy i dydaktyków, jak i uczniów szkół średnich czy studentów.
Wraz z rozwojem platformy rodzą się pytania dotyczące zarówno aspektów
merytorycznych, jak i funkcjonalnych. Czy potężne narzędzie z zakresu humanistyki
cyfrowej, jakim jest „Biuletyn Polonistyczny”, będzie w stanie udźwignąć ciężar
pokładanych w nim (i stale narastających) oczekiwań? Czy istnieje sposób,
by użytkownik radził sobie z nową formą odbioru i bogactwem proponowanych
mu treści? W jakim kierunku powinien zmierzać dalszy progres, by włączanie
nowych
rozwiązań
informatycznych
jednocześnie
nie
powodowało
zaprzepaszczenia wypracowanego potencjału i pozwoliło zachować wyrazisty
charakter oraz swoiste miejsce „Biuletynu” w przestrzeni społecznej? W dobie
powstawania interdyscyplinarnych i międzynarodowych infrastruktur badawczych,
a także pytania o sytuację współczesnej humanistyki, także cyfrowej5, oraz jej
otwartości, są to kwestie szczególnie istotne.
3

M.in. podczas VI Światowego Kongresu Polonistów w Katowicach (23.06.2016), III Konferencji DARIAH-PL:
„Inspiracje – Innowacje – Człowiek” w Poznaniu (8.11.2016), XVIII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki w BielskuBiałej (11.05.2017), spotkania z delegacją z Instytutu Literatury Czeskiej Akademii Nauk Republiki Czeskiej w IBL
PAN (25.04.2017), ogólnopolskiej konferencji naukowej „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć” na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (7-8.12.2017).
W 2014 roku w Warszawie odbyło się spotkanie, zorganizowane przez CHC, poświęcone reaktywacji BP. Wzięli
w nim udział reprezentanci ponad dwudziestu wiodących krajowych instytucji polonistycznych.
4 Projekt Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Badań Literackich PAN
oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW, nr PPI/NPZ/2018/1/00065/U/001, program Narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej „Nowoczesna Promocja Zagraniczna”, realizowany od 02.11.2018 r. do 02.11.2019 r.
5
Humanistykę cyfrową rozumiem tu zgodnie z ujęciem przedstawionym przez M. Maryla w tekście Kim są polscy
humaniści cyfrowi?, „Teksty Drugie” 2017, nr 1 (163), s. 286-300. Autor zwraca uwagę na niejednorodność
humanistyki cyfrowej jako „zespołu różnych praktyk badawczych, wykorzystujących cyfrową (pierwotnie lub
wtórnie) formę przedmiotu badań” znajdującą odzwierciedlenie w różnych konceptualizacjach samego kierunku,
dobrze zilustrowanych przez Todda Presnera w koncepcji trzech fal humanistyki cyfrowej. Ibidem, s. 286.
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Społeczna rola i funkcje „Biuletynu”
Próbą odpowiedzi na powyższe pytania jest niniejszy tekst, który, poprzez
nakreślenie charakterystyki „Biuletynu Polonistycznego” – budowy i ewolucji jego
‘ekosystemu’ łączącego cechy serwisu internetowego, bazy danych i czasopisma –
ma pokazać wyjątkowość tej inicjatywy, jej podstawowych założeń i głównych
kierunków rozwoju. Podjęta przeze mnie charakterystyka „Biuletynu” nie może
pominąć roli użytkowników, którzy są nierozerwalną częścią budowanej
społeczności. Równie ważne jest zatem zagadnienie: przez kogo i dla kogo tworzony
jest ten portal? Jakie oferuje uprawnienia i jak wygląda proces oswajania
przestrzeni cyfrowej?
Sebastian Skolik, analizując wirtualną przestrzeń Wikipedii, zauważył, że jednym
z aspektów przestrzeni społecznej jest jej dostępność zarówno dla zbiorowości, jak
i jednostek. Jest ona rozumiana także „jako możliwość przyswojenia przestrzeni,
postrzegania i odczuwania jej jako własnego miejsca”, „zaadaptowania jej poprzez
modyfikację i nadawanie znaczeń jej elementom”6. Z kolei, jak zauważył Jerzy
Jastrzębski, „chaos informacyjny sieci musi się w świecie mediów cyfrowych
zmierzyć z ekonomią uwagi”7. Determinuje to powstanie nowych subdyscyplin
dziennikarskich, korzystających z różnych metod porządkowania materiału.
„Biuletyn Polonistyczny” można potraktować jako jeden z przykładów tego typu
zjawiska.
Na temat potrzeby zmiany myślenia o promocji nauk trafnie pisał Sławomir
Czarnecki, który wskazywał: „Promocja humanistyki nie ogranicza się jedynie do
popularyzacji nauki, można ją także rozumieć jako zapewnienie społecznego
zrozumienia i poparcia dla uprawiania nauk humanistycznych”8. „Biuletyn” pełni
istotną rolę w tak pojmowanej promocji humanistyki, postrzeganej przez pryzmat
kontekstu społecznego – czyli w ujęciu wykraczającym poza pojęcie popularyzacji.
Architektura „Biuletynu Polonistycznego” jako serwisu internetowego powstała,
i wciąż jest modyfikowana, według najnowszych standardów i najlepszych praktyk.
Partnerem technologicznym Instytutu Badań Literackich PAN jest Dział Bibliotek
Cyfrowych i Platform Wiedzy Poznańskiego Centrum SuperkomputerowoSieciowego (PCSS), afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.
Priorytetem twórców „Biuletynu” było dążenie do optymalizowania jego
6

Cytat ten i kolejny: S. Skolik, Prywatne przestrzenie wikipedystów. Studium przypadku nad formami oswajania
cyberprzestrzeni, [w:] Przestrzeń społeczna w badaniach naukowych, H. Kawalec, J. Kinal (red.), Stowarzyszenie
Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko, Rzeszów 2017, s. 127.
7 J. Jastrzębski, Nauka i dziennikarstwo w środowisku cyfrowym. Przeciążenie informacyjne i ekonomia uwagi,
[w:] tegoż, Przestrzenie mediów i dziennikarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019,
s. 145.
8 S. Czarnecki, Promocja humanistyki. W stronę strategicznej komunikacji z wykorzystaniem narzędzi marketingu
i public relations, [w:] Komunikacja naukowa w humanistyce, E. Kulczycki (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe
Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017, s. 215.
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funkcjonalności oraz stworzenie kompletnej i aktualnej bazy wiedzy o badaniach
polonistycznych w Polsce i za granicą. Miała ona obejmować: realizowane
i ukończone projekty badawcze, wraz z odnośnikami do efektów tych prac,
przygotowywane i obronione prace doktorskie i habilitacyjne, z odnośnikami
do wersji elektronicznych i streszczeń; organizowane wydarzenia naukowe
i popularyzujące naukę, ułożone według przejrzystego kalendarza. „Biuletyn” miał
również służyć potrzebom bieżącej komunikacji w ramach środowiska
polonistycznego, pozwalając na zamieszczanie informacji o nowościach
wydawniczych, ofercie dydaktycznej jednostek naukowych (informacje o naborze,
kierunkach studiów, kursach podyplomowych, kursach online itp.), możliwościach
współpracy międzyinstytucjonalnej (krajowej lub międzynarodowej), ofertach
pracy, grantach i finansowaniu nauki.
W podstawowej wersji portalu informacje dostępne były w trzech głównych
modułach: wydarzenia, projekty naukowe oraz oferty pracy i edukacyjne.
„Biuletyn” stanowi obecnie źródło możliwie kompletnej i wiarygodnej bazy
wiedzy o badaniach polonistycznych w Polsce i za granicą. Posiada następujące
bloki tematyczne: czasopisma naukowe, oferty edukacyjne, oferty pracy,
instytucje, publikacje, wydarzenia, konkursy, osoby badaczy, projekty, prace
doktorskie i habilitacyjne, stypendia. Wszystkie zawarte tu treści powiązane są ze
sobą systemem linków i słów kluczowych. Pozwala to na lekturę multilinearną
i spersonalizowaną według zainteresowań odbiorcy (hipertekst pozwala
na sprawne „przemieszczanie się” pomiędzy poszczególnymi blokami
informacyjnymi). Wszystkie zawarte w „Biuletynie” treści są ogólnodostępne, od
2019 roku także w językach: angielskim i rosyjskim.
Pierwotnie planowano utworzenie dodatkowych modułów: a) służącego do
koordynacji konferencji, b) poświęconego nowoczesnym narzędziom w pracy
humanisty (z myślą o podniesieniu poziomu wiedzy informatycznej wśród
humanistów i utworzeniu kompendium z przewodnikiem bibliograficznym
po sieci), c) modułu rocznicowego, oferującego możliwość tworzenia podstron dla
komitetów organizacyjnych wydarzeń rocznicowych (takich jak np. rok Prusa) oraz
d) implementację narzędzi pomocnych w prowadzeniu badań i projektów. Plan
obejmował także utworzenie bloga oraz uruchomienie funkcji dodawania
komentarzy. Realizację tych planów zawieszono, jednocześnie przenosząc funkcję
forum wymiany myśli na media społecznościowe (takie, jak Facebook, Twitter,
YouTube), na których „Biuletyn” posiada aktywne profile.
Jednym z głównych założeń ucyfrowienia „Biuletynu” była idea współtworzenia
go przez samych badaczy. Znalazła ona odzwierciedlenie w przyjętym modelu prac
redakcyjnych, który polega, mówiąc ogólnie, na wprowadzaniu i współredagowaniu
danych na temat własnych ośrodków dydaktyczno-badawczych przez ich
przedstawicieli. Po uzyskaniu oficjalnej zgody instytucji macierzystej użytkownik
posiadający konto w „Biuletynie” staje się jej reprezentantem: redaktorem42
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koordynatorem. Uzyskuje specjalne uprawnienia, dzięki którym może wprowadzać
i redagować treści dotyczące swojej instytucji. W chwili obecnej w portalu
zarejestrowani są redaktorzy-koordynatorzy z 38 krajowych i zagranicznych
instytucji polonistycznych. Wraz z pięcioosobowym zespołem redakcyjnym w IBL
PAN oraz Radą „Biuletynu Polonistycznego”, pełniącą rolę doradczą i sprawującą
patronat merytoryczny, tworzą oni międzyinstytucjonalny zespół redakcyjny.
Powstała w ten sposób społeczność, która stale rośnie także dzięki obecności
„Biuletynu” we wspomnianych mediach społecznościowych, wykraczając swoim
oddziaływaniem poza środowisko naukowe.
Obok wymienionych wyżej funkcjonalności twórcy „Biuletynu” zakładali
personalizację wyników wyszukiwań (według potrzeb i zainteresowań) w drodze
świadomego wyboru preferowanych treści9. Miał temu służyć bogaty zasób
wyszukiwarek z właściwymi dla danego modułu kryteriami filtrowania danych.
Działanie algorytmu sugerującego użytkownikowi treści o zbliżonej tematyce miało
się natomiast ujawniać w postaci rekomendacji, wyświetlanych na marginesie
i opatrzonych hasłem: „Zobacz także”.
Możliwość współredagowania portalu oraz jego personalizacja wiążą się ściśle
z wyznaczeniem w „Biuletynie Polonistycznym” kilku poziomów użytkowania.
Wyznacza je dostęp do treści zawartych w portalu i stopień ich korygowania.
Opublikowane w „Biuletynie” informacje są ogólnodostępne dla użytkowników
również niezalogowanych. Założenie konta w portalu i wyznaczenie w nim swojej
przestrzeni prywatnej pozwala na subskrypcję i spersonalizowanie newslettera,
w tym określenie rodzaju zawartych w nim treści i częstotliwości otrzymywania go.
Logowanie pozwala także na dodawanie wybranych wydarzeń do kalendarza
Google. Każdy użytkownik może zalogować się z własnego konta istniejącego na
Google lub Facebooku.
Uprawnienia te są rozszerzone o możliwość wprowadzania i zmiany danych
powiązanych z wybraną instytucją dla redaktorów-koordynatorów. Udostępniony
jest im ‘wachlarz’ narzędzi do wprowadzania danych oraz ich nawigowania
(decydują np. o statusie widoczności danej treści). Jednak pełen dostęp, czyli
dodawanie treści, nanoszenie zmian na już istniejące treści, jak również nadawanie
uprawnień innym użytkownikom, mają administratorzy „Biuletynu”: informatycy
i zespół redakcyjny.

9

Pisząc o świadomej personalizacji, odróżniam ją od personalizacji opartej na bazie profilowania behawioralnego,
wyłącznie na podstawie algorytmu, o którym piszą J. Szpyt-Wiktorowska, M. Wiktorowski, Sfera publiczna
i praktyka zarządzania mediami na przykładzie portalu internetowego, „Zeszyty Prasoznawcze” 2018, t. 61, nr 1,
s. 85-86. W przypadku tej drugiej użytkownicy nie mają wpływu na to, jakie treści pozostają przed nimi ukryte.
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Nie ulega wątpliwości, że „aby móc zadomowić się w danym środowisku,
jednostka (…) potrzebuje wytworzenia własnej, prywatnej przestrzeni, poprzez
którą mogłaby się z tym środowiskiem integrować”10. Przykładem takiej integracji
jest zasób treści dotyczących jednej z najaktywniejszych instytucji partnerskich –
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego redaktorkakoordynatorka – dr Magdalena Jurewicz-Nowak, nie ogranicza się do wprowadzania
informacji o wydarzeniach, publikacjach i działalności edukacyjnej, ale także
zamieszcza przygotowywane z inicjatywy współpracujących z nią studentów
wywiady i artykuły dotyczące aktywności wydziału. Dzięki temu polonistyka
w Zielonej Górze stale zaznacza swoją obecność w portalu, wykorzystując jego
przestrzeń jako miejsce promocji swoich działań.
W 2016 roku „Biuletyn” uzyskał status czasopisma. Do działu aktualności
i kalendarium wydarzeń dołączono dział artykułów i wywiadów. Jako czasopismo
„Biuletyn Polonistyczny” zmierza w kierunku opisanym przez Jerzego Jastrzębskiego
w Nauce i dziennikarstwie w środowisku cyfrowym11..Wskazuje on m.in. na
„dziennikarstwo danych” (data journalism) czy też „dziennikarstwo baz danych”
(database journalism), które gromadzi i porządkuje stale wzbogacany, różnorodny
zbiór danych, tworząc ustrukturyzowany zapis zindeksowanego przedmiotowo
materiału, przeszukiwalnego na wiele różnych sposobów. Podobnie działają
redaktorzy „Biuletynu Polonistycznego”, decydując o publikacji wybranych treści,
dokonują preselekcji cyfrowych danych, tworząc w „Biuletynie” rzetelne źródła
dokumentacji życia polonistycznego. Dzięki aktualizowanym i redagowanym
codziennie informacjom stanowi on ogromną bazę materiałów, które mogą
posłużyć opisaniu zarówno współczesnego stanu polonistyki, jak i opowiedzeniu jej
historii.

„Geopolonistyka”
Najnowszym rezultatem prac nad rozwojem „Biuletynu” jest pod tym względem
„Geopolonistyka”, integrująca bazę danych z interaktywną, wielojęzyczną mapą
(typu OpenStreetMap), która prezentuje dorobek instytucji polonistycznych
z różnych zakątków świata. W ramach działań pod hasłem Nowoczesne narzędzia
promocji działalności dydaktycznej i badawczej… podjęto starania, aby
wprowadzone na mapę treści stanowiły rzetelne źródło informacji. Redakcja
„Biuletynu Polonistycznego” w IBL PAN oraz działające na rzecz zacieśnienia
kontaktów polonistów zagranicznych z polonistami krajowymi Międzynarodowe
Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, którego prezes – Magdalena Popiel jest
10

S. Skolik, Prywatne przestrzenie wikipedystów. Studium przypadku nad formami oswajania cyberprzestrzeni…,
op. cit., s. 128.
11 J. Jastrzębski, Nauka i dziennikarstwo w środowisku cyfrowym…, op. cit., s. 146-150.
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autorką pomysłu i nazwy „Geopolonistyka”, przystąpiły do rozsyłania polonistom
specjalnej ankiety. Jej pola odpowiadały polom formularza edycyjnego kart
instytucji i kart osób oraz listu przewodniego do badaczy w kraju i za granicą,
które stały się podstawą tworzenia metadanych „Geopolonistyki”. Ankiety te są
sukcesywnie wprowadzane do „Biuletynu Polonistycznego” przez jego zespół.
Utworzenie w „Biuletynie Polonistycznym” bazy polonistyk i polonistów
krajowych i zagranicznych wiązało się z przekształceniem w „Biuletynie”
istniejących już kart instytucji i osób w nowe moduły. Docelowo każdy naukowiec
po uwierzytelnieniu będzie mógł edytować swój profil naukowy, a redaktor
z danej instytucji wprowadzać jej rozbudowany opis, wraz z materiałami
multimedialnymi (zdjęciami, filmami). W obraz interaktywnej mapy wpisany
został stan aktualny, dotyczący informacji o miejscach, formach instytucjonalnych
(katedra, instytut itp. w ramach wydziału, uniwersytetu), osobach prowadzących
działalność naukowo-dydaktyczną, formach kształcenia, liczbach studentów,
działalności edukacyjno-kulturowej (konferencje, wydarzenia, bibliografia
publikacji itp.), formach współpracy z innymi ośrodkami.
System powiązania treści w „Biuletynie Polonistycznym”, struktura portalu
i bazodanowy charakter znacznej części zawartych w nim informacji stanowią
podbudowę pod hipertekstowe, leksykograficzne opracowanie historii polonistyk.
Utworzona zaś w ramach „Geopolonistyki” mapa stanie się punktem wyjścia do
stworzenia wizualno-werbalnego obrazu historii polonistyki na świecie, ukazującej
powstawanie, trwanie i zanikanie ośrodków polonistycznych. Prześledzenie tych
zmian w skali globalnej da niesłychanie cenny obraz ewolucji kultury polskiej
w świecie, jak również uwidoczni zmiany w procesie zainteresowania nią
w poszczególnych okresach historycznych. Budowa obrazu historii polonistyk
oznaczać będzie powrót do tradycji „Biuletynu Polonistycznego” w jego dawnej,
drukowanej formie, gdzie prowadzony był dział Polonistyka za granicą, bogaty
w informacje, dostępny dziś w numerach archiwalnych „Biuletynu”12.
Dzięki realizacji projektu Nowoczesne narzędzia promocji działalności
dydaktycznej i badawczej w znacznym stopniu podniesiono efektywność narzędzia,
jakim jest „Biuletyn Polonistyczny”, odwiedzany przez liczne grupy zagranicznych
odbiorców. „Geopolonistyka” oraz wprowadzona wielojęzyczność docelowo mają
służyć wszystkim instytucjom polonistycznym i przyczynić się do powstania
ogólnodostępnej panoramy polonistyki ‘ponad granicami’. Warto zauważyć, że już
w czasie trwania projektu „Geopolonistyka” wzbudziła duże zainteresowanie
badaczy z zagranicy, w tym m.in. z Wielkiej Brytanii, Włoch, Bułgarii, Ukrainy,
Białorusi, Litwy, a nawet z Brazylii. Wyrazem tego była ich odpowiedź na rozesłane
ankiety, dotyczące działalności instytucji i badaczy. Przesłało je 26 instytucji
12

M.in. Polonistyka za granicą, „Biuletyn Polonistyczny” 1959, 2/5, s. 60-66. Archiwalne numery „Biuletynu
Polonistycznego" są dostępne w pełnotekstowej bazie polskich naukowych czasopism humanistycznych
i społecznych BazHum (bazhum.muzhp.pl).
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zagranicznych i 77 badaczy. Twórcy „Geopolonistyki” stawiają sobie również za cel
podkreślanie kulturowej i lokalnej różnorodności polonistyk na świecie, ich
uwarunkowań historycznych, geograficznych, kulturowych, a zarazem budowę
wspólnotowości polonistów, czy szerzej – humanistów związanych zawodowo
z Polish Studies. Można tu mówić o oswajaniu przestrzeni w wymiarze publicznym
– oswajaniu dzięki mapie świata, która, wykorzystując narzędzia cyfrowe, pozwala
szukać wspólnych znaczeń odległych geograficznie miejsc. Warto również
zauważyć, że na przełomie września i października 2019 roku, czyli w chwili
uruchomienia modułu „Geopolonistyka”, „Biuletyn Polonistyczny” miał największą
od kilku miesięcy liczbę wejść na stronę – ponad 900 użytkowników dziennie.
Taka frekwencja pojawiła się ponownie po 20 października, gdy podczas
X Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki w IBL PAN w Warszawie
(a dokładnie 24 października 2019) zaprezentowano mapę „Geopolonistyki”. Od
tamtego czasu nie maleje poziom zainteresowania portalem. Odnotowano również
wzrost zainteresowania „Biuletynem” wśród odbiorców posługujących się językiem
angielskim i rosyjskim, pochodzących najczęściej, jak wskazują statystyki, z USA,
Wielkiej Brytanii i Ukrainy.
Według Google Analytics więcej niż w październiku 2019 roku skorzystano
z oferty portalu w styczniu 2020 roku – zarejestrowano wówczas prawie 4 tysiące
użytkowników w danym miesiącu. Dla porównania w styczniu 2019 roku „Biuletyn”
miał ich niespełna 2180. W sumie w skali roku „Biuletyn Polonistyczny” zyskał
ponad 26 tysięcy nowych odbiorców. Ponadto dane demograficzne wskazują na
dwie główne kategorie wiekowe osób korzystających z portalu w 2019 roku:
najliczniejszą grupę (27,59%) stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata,
nieco mniej liczną (22,69%) użytkownicy w wieku 18-24 lata. Dopiero na trzecim
miejscu (17,84%) plasuje się grupa w przedziale wiekowym 35-44 lata. Pozwala to
na konstatację, że „Biuletyn” poszerzył grono swoich użytkowników o uczniów szkół
średnich i studentów, nie ograniczając się do grup docelowych, do których był
skierowany na początku jako portal branżowy dedykowany doświadczonym
badaczom i dydaktykom.
Wraz z wprowadzeniem „Geopolonistyki” „Biuletyn” zyskał również wersję
anglojęzyczną i rosyjskojęzyczną. Utworzono je z myślą o użytkownikach nie
władających językiem polskim, także badaczach zagranicznych i przyszłych
studentach zainteresowanych literaturą i kulturą polską oraz tematyką „Biuletynu”.
Zaimplementowany został mechanizm obsługi treści zależny od wybranego języka
oraz mechanizm przełączania języka (polski, angielski, rosyjski). Translacji podlegał
cały layout „Biuletynu Polonistycznego”.
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Działalność prospołeczna
Warto także zwrócić uwagę na aktywność ‘pozacyfrową’ redakcji „Biuletynu
Polonistycznego”, której zadaniem jest włączanie kolejnych odbiorców w obszar
działań humanistycznych portalu. „Biuletyn” obejmuje patronat nad wydarzeniami,
spośród których warto wymienić kilka, także tych dopiero planowanych, m.in.:
konferencję naukową „Światy Jana Kasprowicza. W 90-lecie śmierci Poety i 100lecie wydania Księgi ubogich” w Zakopanem (25-27.06.2016), Ogólnopolską
Konferencję Kół Naukowych „Komunikacja wczoraj i dziś” w Tarnowie (17.05.2017),
Zjazd Polonistów „Polonistyka >tu i teraz<. Krajobraz po Ustawie 2.0” w Warszawie
(26-28.03.2020) oraz Warszawski Piknik Archiwalny (czerwiec 2020). Co roku
„Biuletyn Polonistyczny” prezentowany jest podczas Festiwalu Nauki i spotkań
z cyklu „Tour de Polonistyka”. Redakcja zorganizowała również dwie edycje
konkursu „Publikuj.dr” na najlepszą prezentację wyników badań przedstawionych
w rozprawie doktorskiej. Mimo tego, że dwie ostatnie inicjatywy zostały zawieszone
z powodu braku dotacji, warto nakreślić ich charakter.
Cykl „Tour de Polonistyka” obejmował spotkania otwarte przeznaczone
dla badaczy, studentów, uczniów oraz osób spoza środowiska naukowego. Plan
spotkań obejmował: omówienie sposobu działania „Biuletynu”, dostępnych
funkcjonalności, możliwości i perspektyw rozwoju portalu, prezentację goszczącego
wydziału/instytucji na przykładzie informacji zawartych w „Biuletynie”,
przedstawienie osoby redaktora-koordynatora oraz dyskusję. Inauguracja cyklu
odbyła się 11 maja 2017 roku w Bielsku-Białej na Wydziale HumanistycznoSpołecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej, podczas XVIII Beskidzkiego
Festiwalu Nauki i Sztuki. Prezentacji Bielska polonistyka w wirtualnym świecie
„Biuletynu Polonistycznego” towarzyszyła dyskusja na temat promocji studiów
polonistycznych i grupy odbiorców, do których powinien być kierowany przekaz
oraz kierunków rozwoju samego portalu. Kolejne spotkania zorganizowano w 2017
roku: 16 maja na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (towarzyszyło
ono interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Negacja w języku, tekście,
dyskursie”); 23 maja na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego;
25 maja w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim; 8 czerwca
w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (towarzyszące konferencji „Historia i formy kobiecego pisania w Polsce
– od średniowiecza do współczesności”); 13 września podczas zebrania Rady
Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
28 września w Bydgoszczy na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego (towarzyszące ogólnopolskiej konferencji naukowej „Przyroda
miasta/wsi w języku i kulturze” z cyklu „Miasto – przestrzeń zróżnicowana
językowo, kulturowo i społecznie”); 9 października w Instytucie Polskim na
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Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku; 19
października podczas konferencji „Bariery i pomosty w kulturze i języku” na
Uniwersytecie Opolskim; 25 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Słupsku (podczas wydarzenia towarzyszącego sympozjum „Wielkie Pomorze –
wojna i pokój”, organizowanego przez Akademię Pomorską); 26 października
w Szczecinie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego; 6 listopada na
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku; 28 listopada podczas
spotkania dla słowackich polonistów na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, 4 grudnia – na Uniwersytecie Wileńskim,
z udziałem pracowników Uniwersytetu Wileńskiego oraz Litewskiego Uniwersytetu
Edukologicznego.
Druga inicjatywa, czyli konkurs „Publikuj.dr”, skierowana była bezpośrednio do
doktorantów i doktorów pragnących upowszechnić wyniki swoich badań nad
literaturą i kulturą polską lub językiem polskim. Celem konkursu na najlepszą
prezentację obronionej pracy doktorskiej było zachęcenie młodych badaczy do
informowania o ich dysertacjach w sposób atrakcyjny, ale nie redukujący ich
wartości merytorycznych. Mogli oni zaprezentować swoje ustalenia naukowe
w formie opisu, prezentacji, filmu, nagrania audio lub komiksu. Wybór danej
metody autoprezentacji zależał wyłącznie od autora i jego inwencji. Jedynym
wymogiem stawianym przez organizatorów konkursu było to, by prezentacja trwała
nie dłużej niż 5 minut. Finał pierwszej edycji konkursu wraz towarzyszącą mu debatą
na temat form i narzędzi upowszechniania badań polskich humanistów (w tym
także na łamach „Biuletynu Polonistycznego”13) odbył się 23 września 2017 roku
w ramach XXI Festiwalu Nauki. Dorota Siwicka podkreśliła wówczas, że członkowie
komisji konkursowej, reprezentujący wiodące ośrodki naukowe, analizowali prace
przede wszystkim pod kątem tego, w jaki sposób młodym badaczom udało się
przekroczyć granicę między światem nauki a przestrzenią społeczną. Materiały
upowszechniające badania coraz częściej bowiem nie ograniczają się do użycia
języka prostszego niż naukowy, lecz stanowią próbę wypracowania innych,
nowatorskich form relacji z odbiorcą.
Wynikiem tej inicjatywy jest refleksja nad metodami promocji nauk
humanistycznych, począwszy od samego rozumienia pojęcia promocji, poprzez
analizę barier stojących na jej drodze, aż po sposoby jej realizowania. Zdaniem
Sławomira Czarneckiego promocja humanistyki, szczególnie z wykorzystaniem
nowych mediów, stawia przed badaczami zadanie przełamywania barier
mentalnych, które istnieją w środowisku humanistów, także wśród młodych
badaczy. W tekście Promocja humanistyki. W stronę strategicznej komunikacji
13

W debacie Promocja młodej humanistyki na łamach „Biuletynu Polonistycznego” wzięli udział doktoranci: mgr
Paweł Rams (IBL PAN), mgr Agnieszka Kochańska (CHC, IJP PAN w Krakowie) oraz zwyciężczyni konkursu Publikuj.dr
– dr Justyna Gorzkowicz, a także Zastępca Dyrektora IBL PAN ds. Naukowych dr Dorota Siwicka i redaktor naczelna
„Biuletynu Polonistycznego” mgr Mariola Wilczak.
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z wykorzystaniem narzędzi marketingu i public relations Czarnecki zaproponował
zaadaptowanie zasad i narzędzi marketingu i public relations dla potrzeb promocji
humanistyki, korzystanie z podobnych środków wyrazu i kanałów komunikacji, przy
jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki wiedzy naukowej. Jak konstatował,
działania promocyjne to nie tylko przekazywanie komunikatów, ale także
„tworzenie wspólnoty w trakcie i na skutek komunikowania”14. Podążając tym
tropem, można dodać, że promocja humanistyki jest także tworzeniem pomostów
łączących te wspólnoty. W tym znaczeniu „Biuletyn Polonistyczny” buduje także
rodzaj ‘estakady’15, pozwalającej na dostęp do informacji, umożliwiającej
nawiązanie międzynarodowej współpracy, zwiększającej świadomość stanu badań
nawet w odległych ośrodkach naukowych. Dzięki temu portal ten staje się jednym
z głównych narzędzi promocji humanistyki.
Ma on również szansę przyjąć kształt kroniki życia polonistycznego, podobnie jak
miało to miejsce w przypadku drukowanej wersji „Biuletynu”, zaś w przyszłości
może stać się także materiałem do dalszych badań. W jakim stopniu materiał ten
będzie kompletny, jak pełny będzie obraz polonistyki światowej – to zależy od
badaczy, którzy go współtworzą.
Zaproponowane przez Czarneckiego narzędzia promocji zostały zastosowane we
wspomnianym już projekcie finansowanym przez NAWA, sam autor zaś był również
konsultantem kampanii promocyjnej. Nadto, dzięki udziałowi w projekcie mgr.
Jarosława Soleckiego i dr Justyny Gorzkowicz, z Laboratorium Lingua-Brandingu
w Londynie (inicjatywa uniwersytecka PUNO), do projektu wprowadzono
nowatorskie metody czerpiące z antropologii kulturowej (zwłaszcza wizualnej
i językowej oraz antropologii social mediów), a także semiotyki, e-marketingu,
brandingu oraz antropologii reklamy. Główną zaletą tej metodyki tworzenia
strategii komunikacji jest kształtowanie świadomego przekazu reklamowego oraz
podnoszenie kompetencji skutecznego uczestnictwa w kulturze współczesnych
narracji audiowizualnych i brandingowych16.
Gwarantem realizacji pierwotnych założeń „Biuletynu Polonistycznego” –
a zatem otwartości zasobów, ich przynależności branżowej oraz instytucjonalnej,
jak również kompletności i wiarygodności umieszczanych w portalu informacji – jest
jego synkretyczny charakter, zbliżony do „dziennikarstwa baz danych”, w obrębie
którego dochodzi do synkretyzacji zadań tradycyjnego czasopisma z nowoczesnymi
14

S. Czarnecki, Promocja humanistyki…, op. cit., s. 219.
Mgr Miłosz Waligórski w wywiadzie udzielonym wspólnie z doc. Mgr. Gabrielą Olchową, PhD. redaktorkom
„Biuletynu Polonistycznego” podczas spotkania z cyklu „Tour de Polonistyka” w Bańskiej Bystrzycy (28.11.2017)
określił „Biuletyn Polonistyczny” jako rodzaj mostu wypełniającego lukę w dostępie do informacji umożliwiającej
nawiązanie współpracy z badaczami. Zob. S. Pikula, M. Wilczak, Most dla polonistów (i nie tylko), „Biuletyn
Polonistyczny”, online: https://biuletynpolonistyczny.pl/events/summary/biuletyn-polonistyczny-platformaprezentacji-i-popularyzacji-polonistycznego-zycia-naukowego-spotkanie-z-cyklu-tour-de-polonisty,1258/details.
16 Zob. J. Gorzkowicz, Narzędzia antropologii lingua-brandingu w promocji nauk humanistycznych [tekst
opublikowany w tymże czasopiśmie, str. 23-38].
15
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formami cyfryzacji źródeł. Spełnieniem założeń, według których „Biuletyn
Polonistyczny” winien stanowić funkcjonalne i kompletne źródło rozeznania,
informacji i wiedzy, jest „Geopolonistyka”, w formie mapy połączonej z bazą danych
przyczyniająca się do wypracowania uniwersalnego modelu promocji Polish
Studies.

Co dalej?
Wartością naddaną „projektu w toku”, jakim jest „Biuletyn Polonistyczny”,
pierwotnie niezaplanowaną, są przywołane wyżej działania portalu na rzecz
promocji nauki, również ‘pozainternetowe’. Jest to jednak raczej poszerzenie
horyzontu społecznego niż zmiana kierunku działań, a co za tym idzie, grona
odbiorców docelowych. Na początku byli nimi badacze, studenci, dydaktycy,
z czasem dołączyli do nich popularyzatorzy humanistyki, wreszcie osoby
zainteresowane literaturą, kulturą i językiem polskim. Zachodzi obawa, że brak
stałego finansowania „Biuletynu Polonistycznego”, który prowadzony jest
w ramach zadań statutowych IBL PAN oraz subsydiowany z funduszy doraźnie
pozyskiwanych w ramach konkursów grantowych, doprowadzi do zaprzepaszczenia
ogromnego potencjału, jaki z sobą niesie. Utrzymanie „Biuletynu Polonistycznego”
jako unikatowej w skali światowej, mającej zasięg międzynarodowy infrastruktury,
wymaga finansowania jednocześnie dwóch nierozerwalnych komponentów:
technologicznego i „ludzkiego”. Niezbędne jest wzięcie pod uwagę kosztów obsługi
portalu oraz baz danych, stałej aktualizacji treści, ich redakcyjnego opracowywania,
dokonywania tłumaczeń na języki obce, wsparcia technicznego. Nie można również
zapominać o ciągłej aktywności w mediach społecznościowych i komunikacji
z badaczami na całym świecie. Obecność „Biuletynu” w przestrzeni społecznej jest
więc ostatecznie uzależniona od systemu finansowania nauki – ale to już temat na
osobny tekst.
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“Polish Studies Newsletter” in Social Space – Directions of Transformation
Summary
The article is an attempt to characterize the online “Polish Studies Newsletter” - a "project in
progress", meeting the needs of the Polish Studies community, combining the features of an online
portal, database, magazine and medium bringing a community together. It also answers questions
about the role of this portal in society and about the properties that allow the implementation of the
original assumptions accompanying its creation. It characterizes its users, modules and functionalities,
as well as the latest achievement, which is "Geopolonistics", integrating the database with an
interactive, multilingual map, which is to present the achievements of Polish Studies institutions from
around the world.
Keywords: database, social media, journal, portal, map, communication
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Muzyczne aplikacje mobilne jako przestrzeń mediacji
pomiędzy sektorem kultury i oświaty

ABSTRAKT
Wraz z postępem technologicznym coraz szerzej wkracza na rynek mediów oferta muzycznych
aplikacji mobilnych, co prowokuje potrzebę doprecyzowania tego obszernego pojęcia oraz
ewentualnego poszerzenia jego zakresu o muzyczne aplikacje edukacyjne, licznie oferowane przez
tzw. app-sklepy. Skłania to także do analizy sposobu ich wykorzystywania w dwóch ważnych sektorach
życia społecznego – kulturze i oświacie, do których są adresowane. Celem niniejszych rozważań jest
analiza oferty takich aplikacji oraz możliwości spożytkowania ich potencjału w obszarze współpracy
wspomnianych sektorów. Autorka tekstu stawia tezę, że mimo ukierunkowania polityki oświatowej
na wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego, instytucje kultury, tworzące dobre narzędzia edukacji zdalnej, jakimi są aplikacje
muzyczne, wciąż natrafiają na bariery uniemożliwiające ich wdrożenie.
SŁOWA KLUCZOWE: muzyczne aplikacje mobilne, technologie informacyjno-komunikacyjne,
instytucje kultury, aplikacje edukacyjne, edukacja muzyczna

Wprowadzenie
Globalny wpływ kultury mobilnej, jaki dostrzegamy w niemal wszystkich sferach
naszego życia, wciąż wywołuje kontrowersje i spory wielu środowisk. Dysputy
te zaogniają się szczególnie wtedy, gdy dotyczą wychowania i edukacji dzieci.
Zrozumiały niepokój wśród krytycznych analityków technologizacji budzi zwłaszcza,
dawno już zdiagnozowana przez Manfreda Spitzera cyfrowa demencja, do której –
zdaniem badaczy – prowadzi stałe obcowanie ludzi z mediami cyfrowymi2. Nie bez
przyczyny zatem od kilkunastu lat jesteśmy świadkami wzmożonej debaty, jaka
toczy się wśród zwolenników i przeciwników „medialnego wychowania”, zarówno
1
2

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 01.03.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 16.06.2020 r.
M. Spitzer, Cyfrowa demencja, przeł. A. Lipiński, Dobra Literatura, Słupsk 2012.
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szkolnego, jak i domowego, a która w zależności od przekonań oraz doświadczeń,
w sposób krytyczny – bądź nie – odnosi się do partycypacji najmłodszych
w społeczeństwie sieci. Niezwykle trudno określić, czy era potępienia smartfonów
i tabletów w dziecięcych rękach jest już tylko przeszłością i zamkniętym
rozdziałem pierwszej dekady XXI wieku, gdyż klasyfikacja zaproponowana przez
Marka Prensky’ego z 2001 roku3, opisująca cyfrowych tubylców (digital native)
i cyfrowych imigrantów(digital immigrants) przywoływana jest jako nadal aktualna
w publikacjach powstałych piętnaście lat później, opisujących procesy dydaktyczne
polskiego szkolnictwa w latach 2016-20184. Widok ogólnodostępnych smartfonów
użytkowanych przez dzieci i młodzież jest przedmiotem licznych komentarzy,
mających często negatywny wydźwięk:
„W tramwaju, którym jadę, wszyscy poniżej 30. roku życia siedzą wgapieni w ekrany smartfonów.
Ktoś oczywiście powie mi, że w wagonie tramwaju zmieści się kilkadziesiąt osób w różnym wieku.
Ale jadę pociągiem i na osiem osób w przedziale tylko ja gapię się przez okno albo czytam książkę
czy gazetę. Cała pozostała siódemka jest wpatrzona w swoje telefony. Nawet chłopak, który jedzie
z dziewczyną! Aż chciałem mu powiedzieć: „Wziąłbyś ją za rękę”. Na pięć minut chociaż… a oni
wszyscy tylko tymi paluchami przebierają. Bardzo mnie to denerwuje, znacznie bardziej niż to, jak
internet wpływa na polszczyznę, bo naprawdę życie w sieci, jeśli coś zmienia, to przede wszystkim
umiejętność porozumiewania się w rzeczywistości”5.

Takie wypowiedzi powodują, iż krytyka nowoczesnych technologii nie słabnie,
co jest podejściem jednokierunkowym i schematycznym. Uwzględniając drugą
stronę – entuzjastyczne głosy środowisk naukowych, dostrzec można wiele
zalet korzystania ze smartfonów i tabletów, szczególnie wtedy, gdy urządzenia
te wyposaży się w ciekawe programy edukacyjne, instalowane z tzw. sklepów
z aplikacjami. Podkreśla się bowiem, iż rodzice dzieci regularnie korzystających
z mobilnych urządzeń stwierdzają u nich znaczny rozwój procesów poznawczych,
wzrost zasobu słownictwa, umiejętności czytania i myślenia matematycznego6.
Młodsze pokolenie cechuje podzielność uwagi, zdolność do jednoczesnego
oglądania i przyswajania przekazów pochodzących z kilku źródeł oraz umiejętność
śledzenia wielu wątków narracyjnych, spowodowana permanentnym przepływem
informacji w multiekranowym trybie7.

3

M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, ,,On the Horizon”, 2001, MCB University Press, t. 9, nr 5.
A. Banasik, Nowe media w szkole podstawowej, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, 2017, T XXXVI, z. 1,
s. 224; M. R. Jabłońska, Człowiek w cyberprzestrzeni. Wprowadzenie do psychologii internetu, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, s. 13-18.
5 K. Kaczorowska, Osławione słowa, „Polityka”,18.02.2020, nr 8.2020 (3249).
6 V. J. Rideout., Learning at home: Families’ educational media use in America. a report of the Families and Media
Project, New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop, 2014.
7 J. Urry, Socjologia mobilności, przeł. J. Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009, s.176, cyt. za:
H. Bougsiaa, M. Cackowska, L. Kopciewicz, T. Nowicki, Smartfon i tablet w dziecięcych rękach, Wydawnictwo
Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, s. 71-72.
4

53

Muzyczne aplikacje mobilne jako przestrzeń mediacji pomiędzy sektorem kultury i oświaty

Wyraźny podział na zwolenników i przeciwników korzystania z telefonów
dotykowych i tabletów przez dzieci skłania do przeprowadzania badań,
podejmowanych aktualnie w wielu obszarach, m.in.: medycyny, socjologii, czy też
pedagogiki, w których często stawiane są pytania o merytoryczne treści aplikacji
mobilnych, a także o pozytywne rezultaty rozwoju dziecka korzystającego ze
smartfonu. Za „wartościowe” aplikacje uznaje się takie, które powodują wysiłek
intelektualny, uczą dopasowania i rozpoznawania kształtów, kolorów (dla dzieci
młodszych), są wsparciem dla nauki zapamiętywania i logicznego myślenia,
inspirują do działania8.
Spośród licznie zamieszczanych w wirtualnych sklepach aplikacji niezwykle
trudno wybrać jednak te bezwzględnie potrzebne i korzystne dla rozwoju
dzieci. Tylko w 2019 roku aplikacyjny rynek wzbogacił się na przykład aż o sześć
miniprogramów muzycznych, wydawanych przez renomowane, polskie instytucje
kultury, wykazując tym samym wzrost tendencji do produkcji coraz większej
ilości aplikacji nastawionych na multimedialne umuzykalnianie i edukację
artystyczną. Programy te, przy odpowiedniej promocji ze strony „świata kultury”
i właściwym wykorzystaniu przez nauczycieli, mogą stać się użytecznym
narzędziem, umożliwiającym współpracę pomiędzy instytucjami kultury
a jednostkami oświatowymi, którym Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraźnie
zaleca rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych
uczniów, gwarantującej bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia
ogólnego9. „Nowe” priorytety to pewien punkt zwrotny, dzięki któremu jednostki
oświatowe mają szansę na uwolnienie się od stereotypu postrzegania szkoły jako
skansenu, w którym walczy się z technologią10. Czy jednak mają na to możliwości?

Kultura vs edukacja – dwa światy?
Technologizacja dostępu i recepcji kultury jest zjawiskiem znacznie rzadziej
poddawanym krytyce niż zachodzenie analogicznych procesów w systemie
edukacji. Instytucje kultury, takie jak teatry, muzea, opery itp., aby zrealizować
misję, obejmującą m.in. szeroko pojęte udostępnianie kultury i aktywizowanie
publiczności w sposób innowacyjny, niejednokrotnie zmuszone są wręcz do
zdecydowanej korekty działań związanych z dotarciem do odbiorców, często
8

Na podstawie internetowego poradnika 25 wartościowych gier i aplikacji przeznaczonych dla dzieci
(na urządzenia mobilne) zamieszczonego na blogu lifestylowym dla rodziców: https://www.blogojciec.pl/dzieci/25wartosciowych-gier-aplikacji-przeznaczonych-dla-dzieci-urzadzenia-mobilne (25.05.2020).
9
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, https://www.gov.pl/
web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20192020
(19.02.2020).
10 H. Bougsiaa, M. Cackowska, L. Kopciewicz, T. Nowicki, Smartfon i tablet w dziecięcych rękach…, op. cit., s. 453.
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w sposób nawiązujący do dobrych praktyk biznesowych11. Aktualnie niemal każda
instytucja kultury, pozostając w przekonaniu, że dostęp do nowych technologii
pozwala na likwidację niektórych barier uczestnictwa w kulturze, „bez względu
na to, czy dana osoba przyjmuje postawę pasywnego, czy aktywnego uczestnika12”,
dąży do udoskonalenia swoich działań nowoczesnymi technologiami. Można więc
odnieść wrażenie, iż opisywany w 2016 roku przez Sławomira Czarneckiego sposób
promocji instytucji kultury – zmierzający do myślenia hybrydowego, w którym
zanika dualizm online – offline, a technologia rozpływa się i staje częścią życia13 –
osiągnął wzorcową formę. W tym też kontekście wielki potencjał mobilnych
aplikacji kultury dostrzega Sylwia Żółkiewska, która podkreśla, że programy te nie
są przejściową modą14, a ignorowanie aplikacyjnego trendu przez niektóre
instytucje kultury „wydaje się niefortunne15”. Wyróżnia aplikacje mobilne dla
kultury i edukacji, dzięki którym „instytucje poszerzają ofertę kulturalną
i edukacyjną, stają się centrami nowych technologii, animują lokalną społeczność,
zachęcają starszych i młodszych do eksperymentowania i aktywności, przełamują
stereotypy16”. Optymizmowi tych przekonań (bo nie dowodów) przeczy jednak
realizowany na zlecenie Narodowego Centrum Kultury w Warszawie Raport
z ewaluacji ex-ante Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, relacjonujący
problematykę edukacji kulturowej w Polsce17, a także diagnozy zespołu Centrum
Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu18, w których określono szereg komplikacji,
takich jak: brak systemowych rozwiązań dla działalności edukacyjno-kulturowej,
brak współpracy między pojętymi sektorowo „kulturą” i „oświatą”, utrudniona
komunikacja między nauczycielami a edukatorami kulturowymi pracującymi
w instytucjach lub organizacjach pozarządowych, brak koncepcyjnego
i metodycznego wsparcia dla osób zajmujących się edukacją kulturową oraz brak
systematycznej dyskusji na ten temat19.
W Raporcie z ewaluacji ex-ante podkreślono jednak, że proponowane
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wytyczne, określające priorytety
polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 (a w szczególności punkt 2

11

P. Reformat, H. Ziętara, Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w jednostkach kultury szansą na
zdobywanie klientów z pokolenia Y i Z, [w:] Biznes w kulturze – kultura w biznesie, B. Reformat, A. Kwiecień (red.),
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s. 26.
12 O. Kosińska,
Blogowe (nie)uczestnictwo. Pozainstytucjonalny zwrot edukacyjny w kulturze, „Kultura
Współczesna”, 2019, nr 2 (105), s. 197.
13 S. Czarnecki, Nowa widownia. O promocji w kulturze, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2016, s. 80.
14 S. Żółkiewska, Mobilna aplikacja kultury, [w:] Użytkownik, zasoby, strategie. Instytucje kultury w środowisku
cyfrowym, Narodowy Instytut Audiowizualny, Warszawa 2016, s. 15.
15 Ibidem, s. 16.
16 Ibidem, s. 17.
17
A. Szczurek, M. Szostakowska, Ewaluacja ex-ante drugiej edycji Programu Bardzo Młoda kultura. Raport
z badania, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2020, s. 5.
18 Edukacja kulturowa. Podręcznik, red. R. Koschany, A. Skórzyńska, Centrum kultury ZAMEK, Poznań 2014, s. 10.
19 Ibidem, s. 10.
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– wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich
i patriotycznych; a także punkt 5 – bezpieczne i celowe wykorzystywanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego) mogą przyczynić się do budowania relacji między sektorem
oświaty i kultury, w ramach edukacji kulturowej20, która w Polsce pojawiła się
w ostatnich trzydziestu latach na fali przemian społecznych, cywilizacyjnych
i technologicznych21.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie potencjału aplikacji artystycznych,
pojawiających się stopniowo od 2013 roku w app-sklepach, a tworzonych
przez sektor kultury z myślą o najmłodszych odbiorcach – a także wstępne
zdiagnozowanie przyczyn i problemów braku zastosowania ich w szkolnictwie.
W tekście porównano oferty aplikacji mobilnych wydawanych przez polskie
instytucje kultury od 2013 roku. Do badania wybrano dwanaście
programów, udostępnionych do bezpłatnego pobrania w sklepie Google Play,
charakteryzujących się wartościowymi – z perspektywy edukacji muzycznej –
treściami ogólnomuzycznymi, co kształtuje w ostatnim czasie nową grupę aplikacji
– audycji muzycznych.

Mobilne aplikacje muzyczne
Nazwa aplikacja mobilna, software application, mobile application, a w skrócie
app, uznana w 2010 roku przez American Dialect Society za słowo roku22, od ponad
dekady jest obecna w naszym życiu. Aplikacja – zaprojektowana na urządzenia
przenośne (mobilne), definiowane jako urządzenia elektroniczne pozwalające
na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności
angażowania dodatkowych środków23 – stała się poprzez użyteczność, praktyczność
i spersonalizowanie tkanką „naszej codzienności24”.
Bogactwo funkcjonalności, jakie kryją się pod nazwą aplikacja mobilna,
szczegółowo opisuje Barbara Orzeł w pracy „Aplikacja mobilna jako zjawisko
kulturowe25”. Autorka podkreśla, że „podczas wizyty w sklepach Apple App Store
czy w Google Play [w których można pobrać aplikacje – AK] można odnieść
wrażenie, że mamy do czynienia z przekrojem kultury, każdą jej obsesją. Wydawać
by się mogło, że nie ma chyba takiej sfery ludzkiego życia, dla której nie zostałaby
20

A. Szczurek, M. Szostakowska, Ewaluacja ex-ante..., op. cit., s. 90-91.
Ibidem, s. 21.
22 https://www.americandialect.org/app-voted-2010-word-of-the-year-by-the-american-dialect-society-updated
(18.02.2020).
23 E. Frąckiewicz, Marketing internetowy, PWN, Warszawa 2006, s. 45-48, cyt za: A. Dejnaka, Mobile Marketing –
wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne, [w:] Marketing mobilny, A. Dejnaka (red.), Difin, Warszawa 2019.
24 B. Orzeł, Aplikacja mobilna jako zjawisko kulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017,
s. 9-14.
25 Ibidem.
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zaprojektowana aplikacja26”. B. Orzeł proponuje podział aplikacji na trzy obszary
tematyczne:
─ czas wolny / rozrywkę, do którego kwalifikuje gry, aplikacje – wiadomości,
typu curation (newsy), aplikacje muzyczne, dotyczące podróży, stylu
życia, zdrowia, fitnessu, sportu, książek,
─ pracę / wydajność, do którego zalicza programy ułatwiające organizację
czasu, optymalizację zadań użytkownika, takie jak aplikacje bankowe,
związane z biznesem, narzędzia, nawigację, pogodę, czy też pakiety do
obróbki zdjęć i nagranych filmów,
─ social media, obejmujący aplikacje społecznościowe, przyspieszające
komunikację (Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr)27.
Niemal w każdym z wymienionych obszarów można wprowadzić dodatkowe
podgrupy, uwzględniające szczegółowe funkcjonalności miniprogramów
przeznaczonych na urządzenia dotykowe. Chcąc zatem omówić aplikacje
mobilne, zaprojektowane przez filharmonie, opery czy wydawnictwa muzyczne,
należy wyjaśnić termin aplikacje muzyczne. W większości tematycznych podziałów
aplikacji określa się aplikacje muzyczne – music28, aplikacje służące tworzeniu
muzyki (Garage Band – Apple), aplikacje dla artystów29, oprogramowania
muzyczne30. Kategoria ta, traktowana pobieżnie, włączana w ogólną tematykę
aplikacji rozrywkowych, nie została dotychczas uszczegółowiona, co spowodowało
konieczność własnego opracowania tego terminu i zdefiniowania, wraz z podziałem
na podgrupy.
Aplikacje muzyczne stanowią odłam aplikacji mobilnych przeznaczonych na
urządzenia dotykowe typu smartfon. Ze względu na bogaty wachlarz
funkcjonalności dzielą się na:
─ aplikacje odtwarzacze: odtwarzające muzykę, będące ogromnymi
katalogami muzycznymi, często zawierającymi dodatkowe opcje, takie jak
synchronizacja,
─ z komputerem, funkcja pilota, łączenie z portalami społecznościowymi w celu
obserwacji list odtwarzania znajomych,
─ aplikacje identyfikatory: umożliwiające identyfikację muzyki, wykonawcę
i tytuł,
─ aplikacje rejestratory: rejestrujące odtwarzane na urządzeniu mobilnym
utwory,
─ aplikacje generatory: generujące statystyki, katalogujące najchętniej
26

Ibidem, s. 10.
Ibidem, s. 82-83.
28 Ibidem, s. 82.
29
M. Cackowska, Możliwości nowych technologii w edukacji i rozwoju małych dzieci. Przegląd mobilnych aplikacji
interaktywnych, [w:] H. Bougsiaa, M. Cackowska, L. Kopciewicz, T. Nowicki, Smartfon i tablet w dziecięcych
rękach…, op. cit., s. 393.
30 http://www.ebitech.pl/pl/blog/oprogramowanie-mobilne/aplikacje-mobilne.html (25.05.2020).
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słuchane gatunki muzyczne,
─ aplikacje wyszukiwarki: lokalizujące koncerty i festiwale muzyczne w okolicy,
─ aplikacje narzędziowe: mobilne stroiki, metronomy, kamertony, generatory
pochodów akordowych, wzmacniacze dźwięku, programy do odtwarzania,
edytowania i tworzenia własnych partytur, programy do tworzenia
dzwonków telefonicznych, przycinania i obróbki materiału muzycznego,
─ aplikacje karaoke,
─ aplikacje korepetytory: służące do „nauki gry” na instrumentach, nauki
czytania nut i oznaczeń muzycznych,
─ aplikacje platformy społecznościowe: dające możliwości zamieszczania
i wymiany nagrań na muzycznych platformach społecznościowych,
dedykowane konkretnym wydarzeniom muzycznym – konkursom,
przeglądom (aplikacja Konkurs Chopinowski, Wieniawski),
─ radia,
─ gry i quizy muzyczne: będące formą rozrywki (zabawa – np. rozpoznawanie
utworów, gry przygodowe, mogące zawierać informacje biograficzne,
umożliwiające spersonalizowane tworzenie własnej wersji utworu),
─ cyfrowe stacje robocze (Digital Audio Workstation): rozbudowane aplikacje
służące do tworzenia, rejestracji i edycji muzyki,
─ aplikacje – audycje muzyczne (cel edukacyjny, wirtualna lekcja – przewodniki
muzyczne, omawiające wybrany temat związany z muzyką, łączące
elementy biograficzne z profesjonalnymi nagraniami – ścieżkami
dźwiękowymi
z
twórczością
kompozytorów,
często
będące
interdyscyplinarnymi projektami edukacyjnymi, łączące wiele elementów,
takich jak interaktywne mapy, gry, czy też archiwalne nagrania do
odsłuchania).
Większość wymienionych powyżej aplikacji udostępniona jest do bezpłatnego
pobrania w specjalnych sklepach31 z aplikacjami. Dzięki temu z aplikacji muzycznych
korzystać mogą zarówno profesjonalni muzycy, nauczyciele muzyki, amatorzy oraz
osoby niezwiązane z muzyką, których ,,przygodę z aplikacją muzyczną” można
potraktować jednorazowo.
Z perspektywy niniejszego tekstu na szczególną uwagę zasługują aplikacje –
audycje muzyczne oraz gry i quizy ukierunkowane na cel edukacyjny, gdyż
zastosowanie tych programów w szkolnictwie ogólnokształcącym i muzycznym
może być szansą na przełamanie, wspomnianej już wcześniej, bariery
technologicznej pomiędzy kulturą a oświatą.
Pozostałe aplikacje muzyczne, a szczególnie zaawansowane muzyczne aplikacje
narzędziowe, są w środowiskach muzycznych znane – nie dziwi zatem tablet,
zastępujący tradycyjne nuty na pulpitach filharmoników, wirtualny kamerton
31

Ibidem, s. 10.
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podający dźwięk a1, czy też metronom. Przyzwyczailiśmy się do relacji live streaming
z koncertów oraz do minipianina, będącego uproszczoną wersją nowoczesnych
klawiatur sterujących (MIDI).
Etap korzystania z aplikacji – audycji muzycznych oraz gier i quizów muzycznych
(ukierunkowanych na cel edukacyjny) mamy jednak wciąż przed sobą, o czym może
świadczyć niewielka ilość pobrań tego typu programów:
Tabela nr 1 – Muzyczne aplikacje mobilne
TYTUŁ APLIKACJI MOBILNEJ

DATA PREMIERY

ILOŚĆ POBRAŃ

Witold Lutosławski

23.01.2013

Ponad 1000

Śladami Oskara Kolberga

14.02.2014

Ponad 1000

Wielcy Kompozytorzy

20.04.2016

Ponad 100

Orkiestrownik

13.09.2016

Ponad 10 000

Alikwoty z krainy Sonostworów

22.10.2018

Ponad 100

Glissando z krainy Sonostworów

22.10.2018

Ponad 100

Operalnia

27.06.2019

Ponad 100

Zostań Moniuszką

7.09.2019

Ponad 100

Zaginiona Partytura Moniuszki

10.11.2019

Ponad 100

Etiuda na…Komponuj z PWM

19.11.2019

Ponad 5

Dysonanse. Komponuj z PWM

19.11.2019

Ponad 5

Sonoformy. Komponuj z PWM

19.11.2019

Ponad 5

Opracowanie własne, źródło danych Sklep Google Play, data dostępu 22.02.2020.

W powyższej tabeli wyszczególniono muzyczne aplikacje mobilne (audycje
muzyczne, gry i quizy edukacyjne) wydane przez wiodące, polskie instytucje kultury
(wpisane do Rejestru Instytucji Kultury) i stowarzyszenia, których podstawową
misją jest działalność na rzecz rozwoju kultury i sztuki w Polsce: m. in. Instytut
Muzyki i Tańca, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Teatr Wielki – Operę
Narodową, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Towarzystwo im. Witolda
Lutosławskiego, Instytut im. Oskara Kolberga i Narodowy Instytut Audiowizualny.
Kolumna data premiery (patrz: Tabela nr 1) odzwierciedla wzrost oferty aplikacji
muzycznych w ostatnich latach – od pojedynczych produkcji, wydawanych w roku
2013 i 2014, do sześciu, dodanych w sklepie Google Play w roku 2019. Stopniowo
na aplikacyjnym rynku kształtuje się nowa grupa programów, nastawionych na
edukację muzyczną, za którą stoją duże, państwowe instytucje kultury, posiadające
renomę i prestiż w świecie muzyków. Niestety, ilość pobrań w większości
przypadków nie przekracza 100, co wskazuje na ewidentny problem, który może
być spowodowany różnymi czynnikami, m.in. słabą promocją i dystrybucją aplikacji
(leżącą po stronie instytucji kultury), barierami technologicznymi czy odmiennymi
oczekiwaniami odbiorców, szukających w swoich smartfonach banalnej, trywialnej
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i niewymagającej rozrywki.
Wartość merytoryczna programów zawartych w tabeli nie powinna wzbudzać
wątpliwości osób, które dbają o rozwój i edukację dzieci. Aplikacja muzyczna Witold
Lutosławski jest multimedialnym przewodnikiem po miejscach związanych
z kompozytorem. Zdaniem autorów dzięki aplikacji w ciekawy sposób możemy
poznać fakty z życia Lutosławskiego, miejsca, w których bywał, osoby, które miały
wpływ na jego życie prywatne i zawodowe, dowiedzieć się istotnych informacji
o jego twórczości, a także przekonać się, jak silne więzi łączyły go z rodzinnym
miastem (źródło: opis w sklepie Google Play). Premiera tego muzycznego
przewodnika, który powstał dzięki współpracy trzech instytucji: Narodowego
Instytutu Fryderyka Chopina, Instytutu Muzyki i Tańca oraz Towarzystwa im.
Witolda Lutosławskiego, miała miejsce siedem lat temu (2013). Według statystyk
sklepu z aplikacjami program pobrano zaledwie tysiąc razy. Choć jest to propozycja
będąca interesującym uzupełnieniem lekcji muzyki (zawiera multimedialne
prezentacje, czytane przez lektora), nie została rozpowszechniona w szkołach,
a ostatnia aktualizacja programu z roku 2013 świadczy o tym, że nie pamiętają o
niej także jej twórcy. Przyczyny takiego stanu mogą być różne: aktualizacja aplikacji
wymaga sporego nakładu sił i środków.
Wydaną rok później (2014), pokrewną aplikację muzyczną o podobnych
zasobach multimedialnych (materiał muzyczny pochodzący z archiwalnych zbiorów
fonograficznych Programu 2 Polskiego Radia i Instytutu Sztuki Polskiej Akademii
Nauk) – Śladami Oskara Kolberga, cechuje jednakowy problem – zaledwie tysiąc
pobrań i małe zainteresowanie w sklepie Google’a. Ciekawa aplikacja
multimedialna, wydana w związku z dwusetną rocznicą urodzin Oskara Kolberga,
pozwalająca ,,na zapoznanie się z miejscami związanymi z życiem i działalnością
tego niezwykłego etnografa i folklorysty32”, to program nieaktualizowany
i niewykorzystywany w jednostkach edukacyjnych.
W Roku Moniuszkowskim (2019) w aplikacyjnych sklepach pojawiły się również
muzyczne gry, związane z polskim kompozytorem – Stanisławem Moniuszką. Nie
mają „lekcyjnej” formy, dostarczają zatem więcej rozrywki, za którą kryje się
bogactwo informacji biograficznych o twórcy, przekazywanych „przy okazji”
użytkownikom.
Program Zostań Moniuszką, pomimo działań promocyjnych prowadzonych na
stronie internetowej projektu33, pobrano jedynie sto razy, choć atrakcyjny opis
zachęcał do bezpłatnego ściągnięcia aplikacji ze sklepu Google Play:
„Jeśli masz ochotę wejść w świat opery i stworzyć własną, współczesną wersję ,,Halki” czy
,,Strasznego Dworu” Stanisława Moniuszki, to ta aplikacja jest właśnie dla Ciebie. Zostań
kompozytorem!

32
33

Źródło: opis aplikacji Śladami Oskara Kolberga w sklepie Google Play.
https://moniuszko200.pl/pl (27.02.2020).
60

Agata Krajewska

Każda z oper prezentowana jest najpierw w formie animowanego filmu z oryginalną wersją
kompozytora w skondensowanej formie (ok. 12 minut). Użytkownik poznaje główne postacie oraz
przebieg libretta. Następnie pojawi się możliwość stworzenia własnej wersji opery na kanwie osi
dramaturgicznej obu utworów”.
(Źródło: opis aplikacji Zostań Moniuszką w sklepie Google Play)

Niemal identyczną ilość pobrań ma quiz muzyczny Zaginiona Partytura
Moniuszki, który również wydano w ramach świętowania Roku Moniuszkowskiego
i aktywnie promowano:
„Pomóż odnaleźć fragmenty zaginionej partytury słynnego kompozytora! (…) Zaginiona Partytura
Moniuszki to inspirująca gra dla dzieci i młodzieży przybliżająca postać tego wielkiego
kompozytora i twórcy wybitnych dzieł muzycznych”.
(Źródło: opis aplikacji Zaginiona Partytura Moniuszki w sklepie Google Play).

Tendencja do niskich wyników pobieralności nie zmienia się także w przypadku
pozostałych aplikacji muzycznych, wymienionych w tabeli. Przewodnik biograficzny
Wielcy Kompozytorzy (2016) mimo nietuzinkowej oferty:
„Podążaj śladami wielkich kompozytorów. Tylko w jednej aplikacji aż 5 przewodników
zawierających biogramy 350 osób oraz opisy 370 miejsc związanych z Chopinem, Tellefsenem,
Griegiem, Nordheimem i Lutosławskim. Jest to doskonałe kompendium wiedzy o osobach
i otoczeniu, które ukształtowało i wpłynęło na osobowość twórczą tych wielkich kompozytorów.
Przewodnik umożliwia odbycie podróży odkrywającej związki polskiej i norweskiej kultury
muzycznej”
(Źródło: opis w sklepie Google Play)

– pobrano tylko sto razy.
Niekorzystne wyniki osiągają również aplikacje udostępnione użytkownikom
smartfonów i tabletów w ostatnim kwartale 2019 roku. Choć są to aplikacje
nowe, będące częścią dużego przedsięwzięcia, jakim jest projekt „100 na 100.
Muzyczne Dekady Wolności34” Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, realizowany
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i co warto
podkreślić – aktywnie promowany, ilość pobrań każdego programu ogranicza się do
pięciu razy (!).
Funkcjonalność tych aplikacji powinna zainteresować każdego nauczyciela
muzyki: w przystępny sposób zapoznają użytkownika z XX-wiecznymi technikami
kompozytorskimi oraz umożliwiają łatwe dopasowanie muzycznych elementów
i skomponowanie własnego utworu (cykl aplikacji Etiuda na…Komponuj z PWM,
Dysonanse. Komponuj z PWM, Sonoformy. Komponuj z PWM).
34

https://pwm.com.pl/pl/aktualnosci/szczegoly/3459475,100-na-100-muzyczne-dekady-wolnosci.html
(28.02.2020).
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Nie jest to pierwszy mobilny projekt Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.
Poprzednie aplikacje (2018) są uzupełnieniem muzycznych książeczek
edukacyjnych projektu ,,Sonia w Krainie Sonostworów” wydanych przez PWM:
Alikwoty z krainy Sonostworów, Glissando z krainy Sonostworów), co jednak nie
przekłada się na większe zainteresowanie ze strony pedagogów.
Orkiestrownik, wyróżniający się pod względem pobrań (10.000), umożliwia
uczestnictwo w „Wirtualnej orkiestrze”:
„Krok po kroku wprowadza w świat orkiestry, pokazuje instrumentarium, muzyków, dyrygenta,
próbę i koncert. Najważniejszą częścią Orkiestrownika jest ,,Wirtualna orkiestra”, której rdzeń
tworzy wielokanałowe nagranie Bolera Maurice’a Ravela (…). Dzięki aplikacji można śledzić takt
po takcie cały utwór, zarówno w widoku dynamicznej partytury, jak i graficznego schematu czy
migającej mapy instrumentów. Można oglądnąć grę orkiestry i symultanicznie – pracę dyrygenta.
Jednym kliknięciem można posłuchać dowolnie wybranego instrumentu i zobaczyć, jak muzyk na
nim gra”.
(Źródło: opis w sklepie Google Play)

Podgląd z wielu kamer sprawia, że odbiorca aktywnie, choć nadal wirtualnie,
śledzi koncert muzyki klasycznej z perspektywy muzyków – wykonawców
i dyrygenta jednocześnie. Pokrewna aplikacja Operalnia, będąca „siostrą”
Orkiestrownika, wydana w 2019, mimo podobnej tematyki i niemal identycznej
funkcjonalności:
„Podejrzysz także, co dzieje się za kulisami podczas samego spektaklu – tancerzy
przygotowujących się do wejścia z kulis od Moliera czy solistów schodzących do kulis od
Wierzbowej. Gdy jeden solista już śpiewa, drugi jeszcze jest w charakteryzatorni. Nad wszystkim
czuwa inspicjent, a kiedy ktoś ma krótką przerwę, to wpadnie do bufetu. Chcesz to zobaczyć?
Zapraszamy za kulisy”.
(Źródło: opis w sklepie Google Play)

oraz dużych nakładów na promocję projektu z okazji Roku Moniuszkowskiego
i dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ma
aktualnie tylko sto ściągnięć, co sugeruje wieloaspektowy i złożony problem
w zakresie pobieralności i popularności tego typu programów.

Wnioski
Niewielka ilość pobrań aplikacji muzycznych sugerować może słabą promocję
i dystrybucję produktów, za którą odpowiedzialne są instytucje kultury. Aplikacje
starsze, wydane w 2013 i 2014 roku, dawno nieaktualizowane, odeszły
w zapomnienie, co nie generuje dalszego zainteresowania u potencjalnych
odbiorców. Nowsze, z 2019 roku, łączone z uroczystymi wydarzeniami Roku
Moniuszkowskiego, promowanymi na szeroką, ogólnopolską skalę, dofinansowane
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powinny wyróżniać się
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znacznie większą pobieralnością, czego jednak nie odzwierciedlają omówione tu
badania. Powodzenie dużych przedsięwzięć artystycznych nie przekłada się na
zainteresowanie aplikacjami wydanymi „w pakiecie” i promowanymi przez ten sam
podmiot. Ilość ich pobrań (100) świadczy o tym, iż nigdy nie trafiły do „masowego”
odbiorcy, czyli dzieci i młodzieży szkolnej. Możemy jedynie przypuszczać, że
skorzystały z nich nieliczne osoby prywatne. Aplikacje, które pobrano zaledwie
pięć razy, nie zostały wykorzystane nawet w instytucjach oferujących te programy
(!), co wskazuje na nieoszczędną politykę i trwonienie środków finansowych, które
w przypadku produkcji aplikacji mobilnej sięgają kilkunastu bądź kilkudziesięciu
tysięcy złotych.
Należy zatem zastanowić się nad celowością wytwarzania aplikacji i grupą, do
której kierowane są „mobilne działania” instytucji. Z analizy przedstawionych tu
programów (patrz Tabela nr 1) wynika, iż nie są to uczniowie szkół ani klienci
instytucji kultury, a jedynie użytkownicy aplikacyjnych sklepów, zainteresowani
tematem edukacji muzycznej. Pozostali częściej wybierają łatwą, trywialną
rozrywkę (czego przykładem jest aplikacja Disco Polo – Lista Przebojów, mająca 100
000 tysięcy pobrań). Być może tworzenie aplikacji jest w instytucjach kultury
działaniem, które wykonuje się „bez celu” lub „z powodu” narzucanych w grantach
wymagań, mających uatrakcyjnić zgłaszany projekt, zapewnić mu dodatkowe
punkty, a co za tym idzie, powodzenie i szansę na wygraną, czyli dofinansowanie.
W tym przypadku moda na mobilne działania animacyjne może kończyć się
wyłącznie na etapie stworzenia aplikacji, bez troski o dalsze jej losy.
Problemy leżące po stronie oświaty nie są mniejsze. Mimo priorytetów, jakie
określiło Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020, wciąż trudno
dostrzec praktyczne działania dążące do adaptacji cyfrowych urządzeń dotykowych
na szkolnych lekcjach. Określenie powodów takiego stanu rzeczy wymaga badań,
jednak można przypuszczać, że kwestie finansowe odgrywają tutaj główną rolę
i są kluczową barierą. Brak możliwości wyposażenia szkół w tablety i monitory
dotykowe przekłada się na słabe zainteresowanie nowymi technologiami
wśród nauczycieli, którzy, co oczywiste, nie odczuwają potrzeby korzystania
z aplikacyjnego sklepu Google’a w celu przygotowania scenariusza lekcji. Prywatny
sprzęt uczniów i pedagogów nie jest w tej sytuacji brany pod uwagę. Dalsze
rozpoznania wymienionych powyżej problemów pozwoliłyby określić strategię
działania, a także perspektywy współpracy instytucji kultury z jednostkami
oświatowymi.
Ilość polskich aplikacji edukacyjno-muzycznych oferowanych w sklepie Google
Play rośnie. Być może jest to mały krok w stronę przełamania bariery kultura –
oświata i szansa na realizację projektów w doposażonych placówkach
edukacyjnych? Wciąż dostrzec można różnicę między Polską a Stanami
Zjednoczonymi, gdzie „aplikacje edukacyjne stały się przedmiotem namysłu wielu
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badaczy z dziedziny edukacji, tak praktyków, jak i teoretyków35” już na początku
drugiej dekady XXI wieku, a Apple, przywiązując szczególną wagę do dostosowania
się do potrzeb edukacyjnych, oddało do dyspozycji współpracującym z nim szkołom
i edukatorom sporą liczbę aplikacji i gier o wysokich walorach edukacyjnych36.
Polskie aplikacje, zawierające ciekawe funkcjonalności, nie odbiegają od tych
zagranicznych, jednak interdyscyplinarność i atrakcyjność mobilnych programów
nigdy nie zastąpi barier finansowych w szkołach, skutecznej promocji w instytucjach
kultury, a także zainteresowania odbiorców ambitniejszą rozrywką, która skrywa
wiele cennych elementów, tak istotnych w edukacji artystycznej.
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Music Mobile Applications as a Mediation Space Between the Culture and Education Sectors
Summary
Prompted by the technological development a new offer of musical mobile applications appears on
the market, which creates a need for a more specific, and perhaps more extensive definition of this
broad term, including educational musical applications which are on offer in the so-called app stores.
It also inspires an analysis of the manner in which the applications are used in two important sectors
of our social life - culture and education. The aim of this text is to analyze the available offer of these
applications and their possibilities when used for the cooperation of the sectors mentioned above.
The author of the text proposes that despite educational policies encouraging the use of information
technologies in schools' curriculae, cultural institutions which create the tools for remote education,
such as musical applications, still encounter barriers preventing their full implementation.
Keywords: music mobile applications, information and communication technologies, cultural
institutions, educational applications, music educations
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Wycena wizerunku znanych osób z perspektywy
promocji przedsiębiorstwa – przypadek
Meghan Markle, księżnej Sussex

ABSTRAKT
Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na wartość wizerunku znanych osób oraz
identyfikacja metod wyceny wartości celebrytów w obszarze celebrity endorsement. W artykule
podjęto również próbę stworzenia autorskiego algorytmu do określenia potencjału Meghan Markle,
księżnej Sussex w obszarze celebrity endorsement. Celebrity endorsement jest coraz powszechniej
stosowane w działaniach promocyjnych przedsiębiorstw, a rosnąca rola Internetu w procesie
komunikacji rynkowej niewątpliwie potęguje znaczenie tego narzędzia. Osoby rozpoznawalne dzięki
swojej obecności w mediach społecznościowych są w stanie dotrzeć do szerokiej rzeszy odbiorców,
często zachowując jedną z najważniejszych cech gwarantujących pozytywny odbiór przekazu –
autentyczność. Właściciele marek muszą więc określać wartość wizerunku znanych osób, który chcą
wykorzystać do wspierania sprzedaży produktów, jednak do tej pory nie stworzono jednego,
uniwersalnego algorytmu pozwalającego na wycenę wartości reklamowej celebrytów.
W artykule przedstawiono 9 różnych metod wyceny wartości osób rozpoznawalnych i nakreślono,
w jaki sposób dokonuje się ostatecznych kalkulacji związanych z potencjałem promocyjnym
celebrytów. Na podstawie tych metod opracowano algorytm (arkusz analityczno-punktowy,
obejmujący wagi i oceny 7 czynników składowych) pozwalający na określenie potencjału księżnej
Sussex w obszarze celebrity endorsement.
SŁOWA KLUCZOWE: marketing, komunikacja marketingowa, poparcie celebryckie

Wprowadzenie
Celebrity endorsement, które wykorzystywano już w XVIII w., współcześnie jest
jednym z najpopularniejszych narzędzi komunikacji marketingowej. Jednak
pomimo powszechnego wykorzystywania przez marki poparcia celebryckiego,
1
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pojęcie to nie zostało nadal jednoznacznie zdefiniowane w literaturze przedmiotu.
Jednocześnie zarówno właściciele marek, jak i naukowcy mogą zastanawiać się,
w jaki sposób określać wartość znanych osób z perspektywy celebrity endorsement.
Ciekawy przypadek stanowi Meghan Markle, księżna Sussex. Ta członkini rodziny
królewskiej związana jest z pojawieniem się na przestrzeni ostatnich lat zjawiska
potocznie nazywanego ‘efektem Meghan’. Efekt opiera się na wpływie wizerunku
księżnej na późniejszą sprzedaż marek odzieżowych, których produkty wybiera.
Należy zaznaczyć, że ze względu na zasady i protokół obowiązujący członków
rodziny królewskiej, podejmowanie decyzji zakupowych przez Meghan Markle po
wstąpieniu w związek małżeński z brytyjskim księciem nie może być uwarunkowane
korzyściami finansowymi, jakie mogłaby odnieść z tytułu współpracy z konkretnymi
markami modowymi. Osoby pełniące funkcje publiczne, do których należy księżna
Sussex, wpływają na decyzje konsumentów, choć nie robią tego odpłatnie, dlatego
ich wartości nie można przeliczyć na konkretne sumy pieniężne. Zaprezentowany
w artykule autorski algorytm określenia potencjału księżnej Sussex w obszarze
celebrity endorsement opiera się na obserwacji przypadków marek modowych,
błyskawicznie zyskujących na popularności dzięki ich wyborowi przez Meghan
Markle. Ograniczenie obserwacji do branży mody wynika z faktu, iż z racji pełnionej
funkcji w rodzinie królewskiej, opinia publiczna może zapoznać się jedynie
z wyborami odzieżowymi Meghan Markle. Obserwacje te miały miejsce przed
podjęciem decyzji przez księcia i księżną Sussex o wycofaniu się z pełnienia
oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej i staniu się niezależnymi finansowo.

Znaczenie celebrity endorsement w komunikacji marketingowej
Komunikacja marketingowa, nazywana zamiennie komunikacją rynkową, to
zespół działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa, których celem jest
przekazanie na rynek informacji o danym produkcie lub firmie, wykształcenie
u nabywców potrzeb oraz nadanie popytowi pożądanego kierunku2. Proces
komunikowania się z otoczeniem, a co za tym idzie zapewnienie stałego przepływu
informacji, jest nieodzownym elementem prawidłowo funkcjonującej komórki
organizacyjnej3. Komunikacja marketingowa jest fundamentalnym elementem
strategii marketingowej, niezbędnej do realizowania przez przedsiębiorstwo
wyznaczonych celów. Można ją definiować w dwóch ujęciach – węższym i szerszym,
gdzie pierwsze stawia komunikację rynkową na równi z promocją, a zatem
jednokierunkowym oddziaływaniem na rynek. Ujęcie szersze uzupełnia to podejście
2

J. W. Wiktor, Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2013, s. 13.
3 M. Bartosik-Purgat, Nowe media w komunikacji marketingowej na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 22.
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o nawiązywanie interakcji z otoczeniem oraz o badania marketingowe, których
wyniki są niezbędne do prawidłowego projektowania działań firmy4.
W celu wyróżnienia procesu komunikacji marketingowej na tle innych
procesów powiązanych z komunikacją przyporządkowano mu podstawowe
cechy umożliwiające jego identyfikację. Celem każdego przedsiębiorstwa jest
zdobycie przewagi konkurencyjnej i skuteczna realizacja powziętej strategii,
dlatego też komunikacja rynkowa jest celowym działaniem firmy o perswazyjnym
charakterze skoncentrowanym na oddziaływaniu na grupie docelowej. Kolejnym
wyróżnikiem komunikacji marketingowej są narzędzia, jakie wykorzystuje,
a w szczególności narzędzia promocji będące budulcem systemu promotion-mix,
który stanowi integralną część zestawu narzędzi marketingu5. Promotion-mix jest
traktowany także jako zintegrowany system komunikacji marketingowej
(Integrated Marketing Communications, IMC). Wszystkie składniki wspomnianej
kompozycji powinny być stosowane łącznie, aby stworzyć harmonijną całość.
Spójność prowadzonych działań możliwa jest dzięki koordynacji narzędzi, mediów
i nośników przekazu, dlatego niezwykle istotne jest całościowe podejście
organizacji do komunikacji marketingowej6. Współcześnie zintegrowany system
komunikacji marketingowej powinien obejmować strategiczne podejście do
prowadzenia organizacji, a zatem elementy takie jak misja i wizja oraz mniej
formalne elementy komunikacji7.
Ciągły rozwój technologiczny jest przesłanką, która determinuje
wykorzystywanie instrumentów komunikacji marketingowej nie tylko
w tradycyjnym środowisku, ale także w hipermedialnym środowisku, jakim jest
Internet. Jego rozwój i powszechność wpłynęły na przebudowanie dotychczas
funkcjonujących schematów i uzupełnienie ich o nowe możliwości marketingowe.
Dotychczas stosowane narzędzia, takie jak reklama czy public relations, zostały
uzupełnione m.in. o marketing interaktywny, marketing szeptany czy o marketing
w mediach społecznościowych. Zmiany te doprowadziły do umocnienia relacji
pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem, która oprócz produktu stanowi dla niego
wartość8. Nawiązywanie interakcji oraz budowanie długotrwałych relacji
z konsumentem, które opierają się na zaufaniu, stanowi obecnie źródło przewagi
konkurencyjnej przedsiębiorstw. W celu lepszego zrozumienia funkcjonowania
komunikacji marketingowej w dwóch środowiskach: online i offline stworzono
kompleksowy model komunikacji 360 stopni, obejmujący wszystkie media i kanały
komunikacji. Wyróżnia go multimedialność, więc komunikowanie się poprzez
4

J. W. Wiktor, Komunikacja…, op. cit., s. 50.
Ibidem, s. 16-22.
6 M. Hajdas, W. Kowal, J. Woźniczka, Zarządzanie marketingiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 294.
7 M. Pluta-Olearnik, Zintegrowana komunikacja marketingowa – koncepcje, praktyka, nowe wyzwania, „Marketing
instytucji naukowych i badawczych”, 2018, nr 2(28), s. 126.
8 Ibidem, s. 131-132.
5

68

Joanna Sobura

tradycyjne mass media oraz Internet i urządzenia mobilne. Media, które są
dobierane do procesu komunikacji marketingowej w myśl modelu 360 stopni,
cechują się różnorodnością, mogą się zmieniać wraz z powstawaniem nowych
technologii oraz kreatywnością twórców przekazu. Narzędzia powinny działać ze
sobą w harmonijny sposób. Należy się skupić na odpowiednim doborze
poszczególnych elementów, jakimi są media przekazu oraz grupy docelowe, które
przekładają się na późniejsze efekty przeprowadzanych działań. Warto dokonać
analizy, które medium jest odpowiednie dla konkretnej, wyszczególnionej
wcześniej grupy docelowej. Nazwa modelu nawiązuje do obecności wszystkich
potrzebnych elementów, dobranych w harmonijną całość, a zatem schematu koła,
w którego środku znajduje się klient, do którego dochodzą komunikaty ze
wszystkich źródeł9.
W celu dokładnego wyjaśnienia, czym jest zjawisko celebrity endorsement i jaką
rolę odgrywa w procesach komunikacji marketingowej, warto wcześniej zająć się
samym terminem celebryta, który można rozumieć na wiele sposobów. Według
definicji słownika języka polskiego „celebryta” to osoba znana, często pojawiająca
się w środkach masowego przekazu10. Daniel J. Boorstin, amerykański historyk,
stwierdził, że celebryta to osoba, która jest znana z tego, że jest znana11. Główną
cechą celebryty jest zatem jego rozpoznawalność, wynikająca z zawodu, jaki
wykonuje czy z innych okoliczności wpływających na to, że jego wizerunek jest
powszechnie znany. Kolejną cechą charakteryzującą osobę sławną jest to, jakie
zainteresowanie jest w stanie wzbudzić własną osobą12. Społeczeństwo interesuje
się życiem osób znanych, chętnie czyta artykuły z nimi związane oraz pozwala sobie
na własne komentarze odnoszące się do postaci rozpoznawalnych, którymi dzieli
się w gronie najbliższych sobie osób13. Posiadanie statusu celebryty może wynikać
z racji wykonywanego zawodu, np. aktora lub sportowca, rodowodu – przykładem
są np. członkowie rodziny królewskiej, powiązań z innymi sławnymi osobami czy
stałą obecnością w mass mediach wynikającą z typu prowadzonego stylu życia14.
Obecnie mianem „celebryty” określa się również osoby znane społeczeństwu
z Internetu. Jedną z pierwszych prób zdefiniowania pojęcia „celebrity endorser”
podjął Grant McCracken w 1989 roku. Według niego jest to każda osoba, która
cieszy się uznaniem publicznym i która korzysta ze swojej rozpoznawalności,

9

Ibidem, s. 132-133.
Słownik języka polskiego, Definicja celebryty, https://sjp.pl/celebryta (20.02.2020).
11 A. Giddens, P. W. Sutton, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 774.
12 P. Szostaczko, Celebryta jako narzędzie promocji, [w:] Perswazyjne wykorzystanie wizerunku osób znanych,
A. Grzegorczyk (red.), Wyższa Szkoła Promocji i Show Businessu, Warszawa 2015, s. 42.
13
E. Myłek, Wykorzystanie wizerunku osób znanych w reklamie, [w:] Perswazyjne wykorzystanie wizerunku osób
znanych, A. Grzegorczyk (red.), Wyższa Szkoła Promocji i Show Businessu, Warszawa 2015, s.78.
14 K. P. Winterich, M. Gangwar, R. Grewal, When Celebrities Count: Power Distance Beliefs and Celebrity
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10

69

Wycena wizerunku znanych osób z perspektywy promocji przedsiębiorstwa – przypadek Meghan Markle…

pojawiając się w przekazach reklamowych z danym produktem15.
Początki występowania zjawiska celebrity endorsement datuje się na XVIII wiek,
kiedy angielska firma Wedgwood zajmująca się produkcją ceramiki uzyskała od
ówczesnej brytyjskiej królowej Zofii, żony panującego króla Jerzego III, zgodę na
nazwanie jednego z serwisów „Queen’s Ware”, a zatem serwisem królowej16.
Pomimo wieloletniej historii zjawiska celebrity endorsement, nie zostało ono nadal
jednoznacznie zdefiniowane w literaturze. H. Mruk traktuje je jako poparcie
celebryckie, które jest procesem długofalowym. Wyklucza to zatem określanie
mianem celebrity endorsement jednorazowego udziału osoby znanej w kreacjach
reklamowych firmy17. Według innych źródeł zjawisko to nawiązuje do formy
strategii reklamowej, gdzie osoba powszechnie znana wykorzystuje swój status
społeczny do promowania danego dobra, usługi czy idei18. Istnieje przekonanie, że
celebrity endorsement jest narzędziem w rękach marketerów na całym świecie,
które wpływa na znajomość marki oraz jej postrzeganie, intencję zakupu danego
dobra oraz zachowania zakupowe klientów19. Celebrity endorsement określane jest
także jako „wspieranie produktu lub usługi wizerunkiem powszechnie znanej
osoby”20.
Zjawisko celebrity endorsement jest ściśle powiązane z rozwojem komunikacji
marketingowej. Wykorzystywanie celebrytów do wspierania działań lub produktów
danej firmy jest traktowane jako narzędzie komunikacji marketingowej.
Wykorzystanie opisywanej techniki w procesie komunikacji rynkowej jest
traktowane jako uatrakcyjnienie przekazu, który dzięki obecności osoby
powszechnie znanej pozwala wyzwolić u odbiorcy emocje, a co za tym idzie
zainteresowanie daną kreacją. Ponadto wykorzystanie wizerunku celebryty
pozwala się wyróżnić na tle innych, konkurencyjnych przekazów21. Co więcej, uważa
się, że obecność celebryty, którego utożsamia się z produktem, może wzmacniać
wiarygodność źródła przekazu, która jest określana m.in. przez zaufanie czy
sympatię22.

15

G. McCracken, Who Is Celebrity Endorser? Cultural Foundations of The Endorsement Process, Journal of
Consumer Research, 1989, nr 16, s. 310.
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The Wedgwood Museum, Lives of Wedgwoods, The first generation, Queens’s Ware,
http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/pack/lives-of-thewedgwoods/chapter/queens-ware (20.02.2020).
17 H. Mruk, Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2012, s. 241.
18 K. P. Winterich, M. Gangwar, R. Grewal, When Celebrities Count…, op. cit., s.71.
19 A. Spry, T. B. Cornwell, R. Pappu, Celebrity endorsement, brand credibility and brand equity, European Journal
of Marketing, 2011, s. 882-883.
20 M. Dołhasz, Celebrity Endorsement w działaniach reklamowych polskich przedsiębiorstw, [w:] Marketing,
D. Surówka – Marszałek (red.), Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009, s. 69.
21 M. Murzyn, J. Nogieć, Celebrity endorsement jako narzędzie komunikacji marketingowej, „Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, 2014, nr 4, s. 253-255.
22 E. Michalski, Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. 350.
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Celebrity endorsement jest także powiązane z procesem pozycjonowania, który
jest określany jako kształtowanie oferty, wizerunku oraz marki w celu zdobycia
znaczącego miejsca w pamięci odbiorców oraz wyróżnienia oferty na tle
konkurencji23. Pozycjonowanie pozwala na tworzenie w podświadomości klienta
konkretnego obrazu danej marki, a umieszczenie sławnej osoby jako elementu
wyróżniającego przekaz jest zjawiskiem coraz bardziej popularnym. Dzięki
takiemu zabiegowi wzrasta prawdopodobieństwo, że cechy przypisane celebrycie
powiązanemu z marką zostaną przełożone na dany produkt, usługę czy kampanię
społeczną. To właśnie przenoszenie cech, a nie potencjalne wyniki sprzedażowe,
coraz częściej decyduje o angażowaniu gwiazd do promowania produktów.
Podstawą do tego jest stwierdzenie, że skuteczność danego przekazu w komunikacji
marketingowej bywa uwarunkowana czynnikami emocjonalnymi, które wraz
z elementami racjonalnymi oraz behawioralnymi wpływają na końcowy odbiór
komunikatu. Emocje są z reguły powiązane z humorem czy konkretną symboliką,
aspekty racjonalne są stale wzmacniane poprzez ekspertów z danej dziedziny,
a aspekt behawioralny jest poparty właśnie poparciem osób znanych i lubianych24.
Promowanie przez celebrytów dotyczy zarówno produktów z wyższej półki
cenowej, jak i produktów należących do grupy FMCG, aczkolwiek dochodzi do
tego zazwyczaj na szczeblu co najmniej krajowym. Lokalne i niszowe marki
zazwyczaj nie wykorzystują tego rozwiązania ze względu na wysokie koszty
związane z nawiązaniem kooperacji z osobami znanymi, a co za tym idzie osobami
mającymi wyższe oczekiwania finansowe z tytułu współpracy25.
Dobierając konkretną osobę do promowania danego dobra, należy się
zastanowić, jak jej obecność w przekazie będzie odbierana przez odbiorców. Aby
reklama z udziałem celebryty była skuteczna, potencjalny konsument musi znaleźć
powiązanie pomiędzy produktem a osobą go promującą. Popularność gwiazdy
to nie wszystko, warto także wziąć pod uwagę, z czego zasłynęła, np. w przypadku
aktora powinno się zastanowić, jakie skojarzenia nasuwają się z granymi przez niego
postaciami, oraz jakie emocje wywołuje u widzów.
Osoba znana, reklamująca produkt, może pełnić kilka funkcji. Jest to m.in.:
funkcja ambasadora produktu czy marki, twarz marki oraz funkcja eksperta26.
Wspieranie produktu wizerunkiem sławnej osobistości może być różnorodne
i najczęściej wyróżnia się następujące metody27:
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Ibidem, s. 249.
M. Murzyn, J. Nogieć, Celebrity endorsement jako…, op. cit., s. 254-255.
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Ibidem, s. 257.
26 Ibidem, s. 260.
27 K. Starzyńska, Wykorzystanie wizerunku osób publicznych w działaniach reklamowych, Zeszyty Naukowe
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– metoda bezpośrednia, polegająca na popieraniu produktu przez gwiazdę,
zapewnieniu o jakości i użyteczności produktu;
– metoda pośrednia, gdzie osoba znana informuje o tym, że korzysta z danego
produktu;
– metoda podświadoma, w której celebryta jest pokazany z danym produktem,
ale sam nie wysyła żadnych komunikatów werbalnych.
Aby wywołać u potencjalnego konsumenta pożądane działania, co leży
u podstaw funkcji perswazyjnej komunikacji marketingowej, informacja
przekazywana przez celebrytę powinna spełniać konkretne warunki28:
– informacja ma być wiarygodna – osoba występująca w przekazie komunikacji
marketingowej powinna wykazać się wiedzą na temat produktu lub usługi,
zapewnić, że posiada doświadczenie w korzystaniu z niego oraz być w stanie
obiektywnie przekazać swoją własną opinię;
– informacja ma nosić cechy eksperckości – zatem zapewniać odbiorcę
o posiadaniu wiedzy na temat szczegółowych cech reklamowanego towaru;
– informacja ma budzić zaufanie – osoba przekazująca swoją opinię na temat
produktu powinna być postrzegana jako obiektywna, wiernie trzymająca się
swoich ideałów oraz uczciwa.
Oprócz cech informacyjnych ważne są także aspekty określające atrakcyjność
przekazu, które wpływają na, to czy odbiorca jest w stanie się identyfikować z osobą
wpierającą produkt oraz jaki ma do niej stosunek, a w szczególności – czy darzy ją
sympatią. Jednak czasami dochodzi do sytuacji, w której znana osoba biorąca udział
w promowaniu dobra jest w stanie je przyćmić, co jest efektem odwrotnym do
zamierzonego. Powodem takiej sytuacji może być niedopasowanie statusu gwiazdy
do rangi produktu czy marki29.
Istotnym aspektem celebrity endorsement jest także profesja wykonywana
przez danego celebrytę. Stwierdzono, że zawód celebryty i jego kompetencje
mogą wpływać na postrzeganie jego efektywności w zakresie poparcia
celebryckiego30. Tradycyjna współpraca przedsiębiorstwa z celebrytą zazwyczaj
opierała się na długoterminowym kontrakcie pomiędzy tymi dwoma podmiotami,
gdzie osoba znana zgadzała się na udział w kampaniach reklamowych
prowadzonych przez markę. Jednak rozwijające się technologie umożliwiają
poszerzenie procesu promowania produktu lub usługi np. o aktywność w mediach
społecznościowych gwiazdy31. Według raportu opublikowanego w 2019 roku
przez We AreSocial oraz Hootsuite, zawierającego dane oraz trendy dotyczące
Internetu, mediów społecznościowych, technologii mobilnych oraz branży
28
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e-commerce, z mediów społecznościowych globalnie korzystało prawie 3,5 miliarda
użytkowników, co dało dziewięcioprocentowy wzrost w stosunku do roku
ubiegłego. W Polsce aktywnych użytkowników social mediów było 18 milionów
(wzrost o 5,9% w stosunku do roku ubiegłego), gdzie wszystkich użytkowników
Internetu zanotowano około 30 milionów. Zatem użytkownicy, osoby aktywnie
korzystające z mediów społecznościowych stanowią około 60% wszystkich
użytkowników Internetu w Polsce. Polski obywatel spędza przeciętnie godzinę i 45
minut dziennie na korzystaniu z kanałów społecznościowych, a trzema najbardziej
popularnymi kanałami są odpowiednio YouTube (89% użytkowników Internetu),
Facebook (85% użytkowników Internetu) oraz Instagram (43% użytkowników
Internetu)32. Dane te wskazują na to, że podjęcie przez przedsiębiorstwa działań
mających na celu promowanie produktów w mediach społecznościowych jest
w pełni uzasadnione.

Metody wyceny wartości reklamowej celebrytów
Rozpoczęcie współpracy marki z celebrytą powinno być poprzedzone dokładną
analizą, która pozwoli wyłonić odpowiednią osobę do promowania konkretnego
produktu. Do tej pory nie stworzono jednego, uniwersalnego algorytmu, który
określałby wartość reklamową gwiazd. W zależności od firmy analitycznej
zajmującej się tego typu wyliczeniami pojawiają się różne techniki wyceny osób
sławnych. Warto zauważyć, że nie wszystkie agencje zajmujące się tym obszarem
dzielą się stworzonymi na własne potrzeby wskaźnikami.
W celu zidentyfikowania metod wyceny wartości celebrytów dokonano
analizy wskaźników udostępnionych przez jednostki badawcze, domy mediowe
oraz internetowe platformy analityczne. Tablica 1 przedstawia zestawienie 9
wybranych metod wraz z ich autorami, zmiennymi składowymi podlegającymi
analizie oraz rynkami analizy, jeśli takie zostały sprecyzowane. Zaprezentowane
metody określania wartości celebrytów i influencerów opierają się na wielu
zmiennych. Różnice w podejściach do wyceny wartości mogą być determinowane
przez rodzaj branży, z jakiej pochodzą marki, które planują działania z zakresu
komunikacji marketingowej z wykorzystaniem wizerunku znanych osób. Dla
przykładu punktem wspólnym metody zaproponowanej przez platformy
Launchmetrics i Lyst jest analiza pod kątem potencjału działań reklamowych
w sektorze mody. Najczęściej pojawiającymi się zmiennymi w analizowanych
dziewięciu metodach są: zasięg kanałów społecznościowych, liczba wzmianek
o celebrycie w mediach, zaangażowanie społeczności w social mediach, stosunek
odbiorców do osoby rozpoznawalnej oraz jej popularność wśród społeczeństwa.
32

We are social, Hootsuite, Digital 2019: Poland, https://datareportal.com/reports/digital-2019-poland
(20.02.2020).
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Zaprezentowane rozwiązania są najczęściej zastrzeżonymi technikami jednostek
badawczych specjalizujących się w analizie potencjału celebrytów i influencerów
w obszarze marketingu. Ze względu na to publicznie udostępniane są zazwyczaj
zmienne, które są poddawane analizie oraz ostateczne wyniki badania.
Poszczególne, wyliczone wartości wskaźników składowych nie są przekazywane do
informacji publicznej.
Tabela 1. Porównanie metod wyceny wartości celebrytów
Metoda

Autor

Zmienne składowe
podlegające analizie

Wyodrębniony
rynek analizy

Inluence Power Index

MediaCom

siła gwiazdy
autorytet gwiazdy
spójność z marką33

brak

Launchmetrics

zasięg (prasa, media online,
social media)
wskaźniki nośników (prasa,
media online, social media)
jakość mediów (prasa, media
online, social media)
jakość treści (prasa, media
online, social media)34

rynek mody,
kosmetyków i dóbr
luksusowych

Marketing Arm's Talent
Practice i Repucom

świadomość
urok
trendseter
rozpoznawalność
wpływ
zaufanie
poparcie
aspiracja35

brak

Spotted

aprobata konsumenta
szacunek ryzyka
dopasowanie osobowości
dopasowanie widowni
wynik gwiazdy (celebscore,
popularność celebryty)36

brak

Lyst

nagłe wzrosty popytu
wzmianki o celebrycie
wyniki wyszukiwania
reakcje sprzedażowe37

rynek mody

Media Impact Value

Celebrity DBI

Ranking Spotted

Ranking Lyst

33

T. Romaniuk, Ranking najcenniejszych polskich gwiazd. Jak zmierzyliśmy siłę ich wpływu?, https://www.forbes.pl/
rankingi/ranking-najcenniejszych-polskich-gwiazd-2018-jaka-byla-metodologia/cvprz9z (21.02.2020).
34 Launchmetrics, Audience-driven Media Impact Value, https://www.launchmetrics.com/wp-content/uploads/
2018/09/MIV-explained.pdf (21.02.2020).
35
Nielsen Sports, Sochi Insights, https://nielsensports.com/sochi-celebrity-dbi-2 (21.02.2020).
36 Spotted, Top Spot™ 2018 Report Spotted’s 50 Most Valuable Celebrity Endorsers, s. 6, http://go.spotted.us/topspot-2018-most-valuable-celebrity-endorsers (21.02.2020).
37 Lyst, Year in Fashion 2018, źródło: https://www.lyst.com/year-in-fashion-2018 (21.02.2020).
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#InfluencerWhiteList

Whitepress, Newspoint
i Instytut Monitorowania
Mediów

zasięg kanałów
społecznościowych twórców
liczba zamieszczanych postów i
wpisów
zaangażowanie
publikacje w mediach
tradycyjnych i
społecznościowych
moc autora
współczynnik popularności
wzmianki w mediach
tradycyjnych
ekwiwalent reklamowy
zasięg publikacji38

The Sermo Influencer
Index

Sermo Communications

zasięg kanałów
społecznościowych
jakościowa ocena
profesjonalizmu i kreatywności39

rynek dóbr
luksusowych
i lifestyle

General Inluence Index

Sotrender

liczba obserwatorów
przyrost obserwatorów
wydźwięk zmianek40

brak

InfluScore

Organizatorzy festiwalu
See Blogers i InfluTool

liczba obserwujących
popularność
zaangażowanie
liczba odwiedzin bloga41

brak

brak

Źródło: opracowanie własne

Potencjał księżnej Sussex w obszarze celebrity endorsement
W celu określenia potencjału księżnej Sussex w obszarze celebrity endorsement
podjęto próbę stworzenia autorskiego algorytmu. Zdecydowano, aby potencjał ten
ograniczyć do branży mody i dóbr luksusowych. Podejście to podyktowane jest
funkcją, jaką pełni księżna Sussex. Jest ona członkiem rodziny królewskiej, a zatem
jej decyzji zakupowych możemy dopatrywać się tylko w stylizacjach, które zakłada
na oficjalne wyjścia. Szeroka publiczność nie ma dostępu do wydarzeń z jej życia
prywatnego, tak jak dzisiaj ma to miejsce w przypadku większości celebrytów dzięki
prowadzeniu przez nich kanałów w mediach społecznościowych. Poszczególne
czynniki składowe dobrane do analizy, skupiające się na wybranych aspektach
związanych z celebrity endorsement, zostały opisane w Tabeli 2. Przyjętą metodą
38

K. Biegun, P. Górecka-Butora, P. Strykowski, Influencer Marketing od A do Z, WhitePress, Bielsko-Biała 2019,
s. 362-363.
39 Sermo Communications, The Sermo Influencer Index 2018, http://sermocommunications.com/The-SERMOInfluencer-Index-2018.pdf (21.02.2020).
40
K. Żyłka, Znajdź influencera odpowiedniego dla swojej marki z badaniem Influence Index,
https://www.sotrender.com/blog/pl/2018/11/znajdz-influencera-odpowiedniego-dla-swojej-marki-z-badanieminfluence-index/ (21.02.2020).
41 See Bloggers, Ranking Polskich Influencerów 2018, https://ranking.seebloggers.pl (21.02.2020).
75

Wycena wizerunku znanych osób z perspektywy promocji przedsiębiorstwa – przypadek Meghan Markle…

obliczania końcowej wartości ogólnego wskaźnika potencjału Meghan Markle jest
arkusz analityczno-punktowy, uwzględniający wagę danego czynnika, jego ocenę
w skali od 1 do 5 oraz końcową ocenę ważoną. Sumaryczna waga zaproponowanych
czynników wynosi 100. Zsumowane oceny ważone przekładają się na ostateczny
wynik całego algorytmu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 500
punktów. Dane niezbędne do oceny poszczególnych czynników mają charakter
wtórny. Niektóre z nich opierają się także na subiektywnej opinii autorki.
Należy zaznaczyć, że analiza czynników scharakteryzowanych w Tablicy 2 oraz
wyliczenie końcowego wyniku autorskiego algorytmu miało miejsce w maju 2019 r.,
a zatem kilka miesięcy przed podjęciem przez księcia i księżną Sussex decyzji
o wycofaniu się z pełnienia oficjalnych funkcji członków brytyjskiej rodziny
królewskiej.
Tabela 2. Charakterystyka czynników składowych autorskiego algorytmu
Czynnik składowy
algorytmu

Charakterystyka

Zainteresowanie osobą
księżnej Sussex

Podstawą do oceny tej składowej są wyniki trendów wyszukiwania w przeglądarce
Google. Do analizy włączono zbiorcze dane wszystkich wyszukiwań na całym
świecie udostępnione na platformie Google Trends.

Popularność księżnej Sussex

Ocena tej składowej opiera się na danych wtórnych pochodzących z badań
przeprowadzonych przez jednostkę YouGov, zajmującą się badaniem opinii
publicznej. Dane dotyczą postrzegania rodziny królewskiej oraz samej księżnej
Sussex przez społeczeństwo42.Wartości analizowanych danych pochodzą z dnia
19.05.2019 roku.

Ryzyko

Czynnik związany jest z ryzykiem, jakie mogłoby wystąpić przy zaangażowaniu
księżnej Sussex do działań z zakresu komunikacji marketingowej przedsiębiorstw.
Jest on oparty na opinii autorki. Im oszacowane ryzyko mniejsze, tym ocena całego
wskaźnika jest odpowiednio wyższa.

Wpływ księżnej Sussex

Czynnik odnoszący się do wpływu księżnej Sussex jest oparty na danych
pochodzących z własnej analizy wyników sprzedażowych 16 marek modowych
przeprowadzonej w maju 2019 r. Wyniki sprzedażowe pochodziły z publikacji
branżowych, jak i z przekazów przedsiębiorstw.
Marki poddane analizie: P.A.R.O.S.H, Line, Strathberry, Charlotte Elizabeth,
Mackage, Greta Constantine, Finlay London, Birks, Smythe, Bar Jewellery, Veja,
Outland Denim, Hiut, Aritizia, Givenchy, Stella McCartney.

Czynnik odnoszący się do zaangażowania na koncie @sussexroyal na Instagramie.
Wartość wskaźnika zaangażowania na koncie @sussexroyal pochodzi z raportu
Zaangażowanie
opublikowanego przez firmę HypeAuditor, która prowadzi w czasie rzeczywistym
społeczności na Instagramie
ranking 1000 topowych influencerów na Instagramie43. Wartości analizowanych
danych pochodzą z dnia 19.05.2019 roku.

42

Meghan, Duchess of Sussex, https://yougov.co.uk/topics/politics/explore/public_figure/Meghan_Duchess
_of_Sussex (19.05.2019).
43 Report preview @sussexroyal, https://app.hypeauditor.com/preview/sussexroyal (19.05.2019).
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Dopasowanie widowni

Ocena zgodności grupy odbiorców konta @sussexroyal na Instagramie z
potencjalną grupą docelową marki odzieżowej, która mogłaby być zainteresowana
angażem księżnej do swoich przekazów reklamowych. Zgodność ta została
przeanalizowana pod kątem demografii oraz zainteresowań społeczności na
Instagramie. Dane pochodzą z badania HypeAuditor44. Końcowa ocena jest
wynikiem danych ilościowych oraz opinii autorki.

Autentyczność księżnej
Sussex

Ocena tego wskaźnika opiera się na opinii autorki. W celu dokonania oceny
przeanalizowano sytuacje, w których Meghan Markle zdecydowała się naruszyć
królewski protokół lub odejść od utartych zwyczajów i postąpić według własnego
zdania.

Źródło: opracowanie własne

Szczegółowa analiza poszczególnych czynników wchodzących w skład algorytmu
oraz przyporządkowanie im odpowiednich wag i ocen pozwoliło uzupełnić arkusz
analityczno-punktowy o odpowiednie wartości, które przedstawia Tabela 3.
Tabela 3. Wypełniony arkusz analityczno-punktowy potencjału księżnej Sussex w obszarze celebrity
endorsement
Czynnik składowy algorytmu

Waga

Ocena

Ocena ważona

Zainteresowanie

20

5

100

Popularność

20

4

80

Ryzyko

10

4

40

Wpływ

15

5

75

Zaangażowanie

15

5

75

Dopasowanie widowni

10

3

30

Autentyczność

10

4

40

Suma

100

-

440

Źródło: opracowanie własne
Tabela 4. Interpretacja punktacji arkusza analityczno-punktowego
Liczba uzyskanych punktów

Interpretacja

0 - 100

bardzo niski potencjał w obszarze celebrity endorsement

101 – 200

niski potencjał w obszarze celebrity endorsement

201 – 300

średni potencjał w obszarze celebrity endorsement

301 – 400

wysoki potencjał w obszarze celebrity endorsement

401 – 500

bardzo wysoki potencjał w obszarze celebrity endorsement

Źródło: opracowanie własne

Księżna Sussex otrzymała 440 punktów na 500 możliwych do uzyskania. Według
44

Ibidem.
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przyjętych zasad interpretacji wyniku końcowego (Tabela 4) liczba uzyskanych
punktów wskazuje na bardzo wysoki potencjał księżnej Meghan w obszarze
celebrity endorsement. Należy pamiętać, że ostateczna wartość wskaźnika oraz
podjęta interpretacja mają charakter hipotetyczny. Wykorzystanie osoby Meghan
Markle przez przedsiębiorstwa w celu promowania produktów obecnie jest nadal
niemożliwe, ze względu na pełnioną przez nią rolę w brytyjskiej rodzinie
królewskiej. Niemniej jednak szczegółowa analiza wskazała, że gdyby taka
współpraca była realna, księżna Sussex byłaby odpowiednią kandydatką do
przeprowadzania działań z zakresu celebrity endorsement na rynku mody i dóbr
luksusowych. Być może Meghan Markle po wycofaniu się z pełnienia oficjalnych
funkcji w brytyjskiej rodzinie królewskiej 31 marca 2020 r. zacznie nawiązywać
realne współprace z markami.
Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają, że używanie terminu
„efekt Meghan”, oznaczającego silny wpływ księżnej na branżę odzieżową, jest
w pełni uzasadnione. Księżna Sussex cieszy się dużą popularnością, co w połączeniu
z jej wpływem na branżę odzieżową może gwarantować markom przez nią
wybieranym zdecydowane korzyści. Jest to dosyć nietypowe zjawisko, ponieważ
przedsiębiorstwa nie ponoszą kosztów związanych ze współpracą z Meghan
Markle. O sukcesie konkretnej marki decyduje gust i poczucie stylu księżnej,
które warunkują wybór konkretnych produktów, a nie przesłanki finansowe.
Rozpoznawalność księżnej Sussex na całym świecie warunkuje także zyskanie przez
wybrane marki rozgłosu na skalę międzynarodową, nie przeznaczając przy tym
budżetu na działania promocyjne.

Podsumowanie
Celem niniejszego artykułu była identyfikacja czynników wpływających na
wartość osób pełniących funkcje publiczne oraz identyfikacja metod wyceny
wartości celebrytów w obszarze celebrity endorsement, jak i podjęcie próby
stworzenia autorskiego algorytmu, który określa potencjał Meghan Markle,
księżnej Sussex we wspomnianym obszarze. W artykule przybliżono również
definicję zjawiska celebrity endorsement oraz scharakteryzowano jego znaczenie
we współczesnych procesach komunikacji rynkowej. Opracowany arkusz
analityczno-punktowy wskazał na bardzo wysoki potencjał księżnej Sussex
w obszarze celebrity endorsement, które coraz powszechniej stosowane jest
jako narzędzie promocji przedsiębiorstw. Pomimo tego, że w trakcie pełnienia
przez Meghan Markle funkcji członka rodziny królewskiej żadna z marek z branży
mody nie podjęła z nią oficjalnej współpracy, wynik badania przeprowadzonego
za pomocą autorskiego algorytmu pozwala na stwierdzenie, że zjawisko celebrity
endorsement może mieć ogromną siłę, nawet jeśli jego charakter jest nieodpłatny.
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Poparcie celebryckie niewątpliwie zyskuje na znaczeniu w kontekście rosnącej roli
Internetu w procesach komunikacji marketingowej.
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We are social, Hootsuite, Digital 2019: Poland, https://datareportal.com/reports/digital-2019-poland
(20.02.2020).
Żyłka K., Znajdź influencera odpowiedniego dla swojej marki z badaniem Inluence Index,
https://www.sotrender.com/blog/pl/2018/11/znajdz-influencera-odpowiedniego-dla-swojej-markiz-badaniem-influence-index (21.02.2020).

The Valuation of the Image of Celebrities from the Perspective of the Promotion of the Enterprise
– the Case of Meghan Markle, the Duchess of Sussex
Summary
The aim of the paper is to identify factors affecting the value of the image of famous people and to
identify methods of valuing celebrities in the area of celebrity endorsement. The article also attempts
to create a proprietary algorithm to determine the potential of Meghan Markle, Duchess of Sussex, in
the area of celebrity endorsement. Nowadays celebrity endorsement is commonly used in
promotional activities of enterprises, and the growing role of the Internet in the process of market
communication undoubtedly enhances the importance of this tool. People recognizable due to their
presence in social media are able to reach a wide audience, often maintaining one of the most
important features guaranteeing positive reception of the message - authenticity. Brand owners must
therefore determine the value of the image of well-known people they want to use to support the
sale of products, but so far no single, universal algorithm that allows the valuation of advertising value
of celebrities has been created.
The article presents nine different methods for measuring the value of recognizable people and
outlines how final calculations related to the promotional potential of celebrities are made. Based on
these methods, an algorithm has been developed (an analytical-point sheet, covering weights and
assessments of seven components) that allows one to determine the potential of the Duchess of
Sussex in the area of celebrity endorsement.
Keywords: marketing, marketing communication, celebrity endorsement
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ABSTRAKT
W artykule przedstawiono medialny wizerunek Wołodymyra Zełenskiego – prezydenta Ukrainy, który
w świecie mediów objął tę funkcję już w 2015 roku. Wówczas w telewizji należącej do Ihora
Kołomojskiego pojawił się serial satyryczny Sługa narodu, a aktor Wołodymyr Zełenski wcielił się
w nim w postać nauczyciela historii (Wasyla Piotrowicza Hołoborodko), który nieoczekiwanie objął
funkcję prezydenta Ukrainy. Cztery lata później serialowy political fiction przemienił się
w rzeczywistość. W marcu 2018 roku zarejestrowana została partia SŁUGA LUDU (jej szefem został
kierownik studia filmowego Kwartał 95, Iwan Bakanow), a już 21.04.2019 roku Wołodymyr Zełenski
pokonał w drugiej turze wyborów prezydenckich Petra Poroszenkę i miesiąc później (20.05.2019)
został oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Ukrainy. W związku z powyższym interesujące wydaje
się zbadanie, jaki wizerunek Zełenskiego kształtował prawicowy portal KRESY.PL – zarówno podczas
kampanii wyborczej, jak i przez pierwsze sześć miesięcy od zaprzysiężenia nowej głowy państwa.
Portal ten stanowi obecnie jedno z ważniejszych źródeł informacji na temat Europy Wschodniej,
jakie znaleźć można w polskim Internecie. Analiza mediów doprowadzić ma do wskazania
charakterystycznych sformułowań, jakimi opisywano głównego aktora ukraińskiej sceny politycznej
od 1 stycznia do 20 listopada 2019 roku. Ponadto zbadany zostanie dziennikarski opis
zmediatyzowanej rzeczywistości za Bugiem oraz konwergencja przestrzeni „realnej” i wirtualnej,
a przyczynkiem do refleksji stanie się dramaturgiczna koncepcja życia społecznego w ujęciu Ervinga
Goffmana.
SŁOWA KLUCZOWE: medialny obraz świata, Sługa narodu, sposoby nominacji, wizerunek, Zełenski
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Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 30.01.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 25.05.2020 r.
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Wprowadzenie
Ważne wydarzenia polityczne – takie, jak na przykład wybory prezydenckie czy
parlamentarne - wzbudzają zwykle zainteresowanie mediów oraz opinii publicznej.
Uwagę odbiorców przykuwają również osoby zajmujące eksponowane stanowiska
polityczne oraz ci, którzy do tych stanowisk aspirują. Mediatyzacja przestrzeni
społecznej sprawia, że wiele wydarzeń dociera do nas za pośrednictwem
dziennikarzy. Medialne obrazy świata kształtowane przez rozmaite środki przekazu
promują wybrane style życia i zgodnie z teorią „agenda setting” informują
w pierwszej kolejności o wybranych wydarzeniach, ustalają hierarchię priorytetów
w przekazach medialnych2. Co więcej, media udostępniają swoją przestrzeń
(czas antenowy, miejsce na portalu internetowym czy w prasie drukowanej) tylko
wybranym postaciom. Chociaż polskojęzyczne środki przekazu koncentrują się
zwykle na sprawach lokalnych, bezpośrednio bądź pośrednio związanych z krajową
rzeczywistością, to jednak istnieją również media, które skupiają się na
informowaniu odbiorców o sytuacji poza Polską. Przykładem jest portal KRESY.PL,
który sporo miejsca poświęca wydarzeniom za naszą wschodnią granicą3.
Począwszy od noworocznych życzeń i zapowiedzi startu w wyborach prezydenckich
przez Wołodymyra Zełenskiego, na wspomnianym portalu opublikowano łącznie
426 tekstów, które oznaczono tagiem „Zełenski”. Krzysztof Nieczypor, który
opisywał działalność portalu, podkreślał również, że:
„(…) emblemat »kresowości« pozwala twórcom Kresy.pl legitymizować się w debacie na temat
polskiej polityki wschodniej. (…) Istotne miejsce wśród »kresowych« publikacji zajmują także te,
które dotyczą wydarzeń na Ukrainie”4.

Co więcej, autor ten wskazywał również dane statystyczne, w świetle których
wybrany portal był zdecydowanym liderem wśród polskich portali o tematyce
wschodniej – pod koniec 2016 roku odwiedzało go średnio 2,3 mln internautów
w ciągu każdego miesiąca5. Choć więc nie są dostępne podobne dane dla roku 2019,
to jednak wydaje się, że tematyka wschodnia przedstawiana przez wybranego
nadawcę wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem i warto przeanalizować jego
2

Więcej na temat teorii „agenda setting” i jej obecności w nowych mediach – por. E. Nowak, Teoria agenda-setting
a nowe media, „Studia Medioznawcze”, 2016, nr 3 (66), s. 11-24.
3 Zgodnie z samoopisem portal ten definiuje swoją misję następująco: „(…) naszą misją było umieszczenie pamięci
o Kresach jak najbliżej centrum politycznej tożsamości polskiego społeczeństwa. Uważamy bowiem, że właśnie
polityczna, a nie archiwalno-sentymentalna pamięć o Ziemiach Utraconych jest warunkiem istnienia silnej,
świadomej swoich interesów, polskiej wspólnoty politycznej. (…) postanowiliśmy stworzyć medium skupiające się
przede wszystkim na przekazywaniu opinii publicznej najważniejszych informacji z punktu widzenia narodowego
interesu, monitorujące i analizujące na bieżąco sytuację polityczną w kraju i za granicą” – por. O Serwisie,
https://kresy.pl/o-serwisie (4.12.2019).
4 K. Nieczypor, Na kolanach przed rosyjską potęgą. O działalności portalu Kresy.pl, https://www.eastbook.eu
/2016/09/19/na-kolanach-przed-rosyjska-potega-o-dzialalnosci-portalu-kresy-pl (24.05.2020).
5 Ibidem.
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narrację.
Inspirację teoretyczną dla powstania niniejszego tekstu stanowiła także
dramaturgiczna koncepcja życia społecznego Ervinga Goffmana, zgodnie z którą
zachowanie jednostki zmienia się (niekiedy radykalnie) w obecności innej osoby6.
Celem analizy zawartości mediów będzie zatem zdekodowanie tych masek, jakie
portal Kresy.pl nakładał na Wołodymyra Zełenskiego.
Ponadto motywem podjęcia tematu była chęć opisania przejawów mediatyzacji
rzeczywistości oraz polityzacji mediów, które to zjawiska zdają się być immanentną
cechą współczesności. Media są wszakże obecne w każdym obszarze życia –
zdaniem jednych odzwierciedlając zewnętrzną rzeczywistość, zdaniem innych –
wręcz ją kształtując. Ich codzienna, często niemal permanentna obecność sprawia,
że coraz częściej obserwujemy konwergencję przestrzeni realnej i wirtualnej7.
Nasycenie mediami (a według niektórych nawet przesycenie nimi8) może nieść za
sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Powszechne usieciowienie, stały
dostęp do szerokopasmowego Internetu w każdym czasie i niemal w każdym
miejscu tzw. zachodniego świata9 sprawiają, że trudno dziś znaleźć osobę, która
kwestionowałaby doniosłą rolę mediów. Pełnią one współcześnie wiele funkcji,
spośród których warto wymienić m.in. rolę: tłumacza, prezentera, drogowskazu
oraz filtra10. W konsekwencji środki masowego przekazu mają narzędzia, aby
kształtować opinię publiczną oraz jej sposób patrzenia na świat11. Częste jest
również kategoryzowanie oraz wartościowanie świata poprzez język. Za Jerzym
Bartmińskim warto wskazać, że językowy obraz świata stanowi narzędzie służące
do syntezy wiedzy o języku – o jego budowie i funkcjach. To właśnie język, poprzez
przynależność do świata kultury, uznać możemy za „klasyfikatora oraz
interpretatora świata”12.

6

Por. m.in. D. Ćwiklińska-Surdyk, A. Surdyk, Człowiek jako aktor na scenie życia. Teorie G. H. Meada i E. Goffmana
a narracyjne gry fabularne, „Homo Ludens”, 2012, nr 1 (4), s. 45-61.
7 Dobitnym tego przykładem jest Sługa narodu – serial satyryczny, powstały w 2015 roku, który kilka lat później
przeistoczył się w partię polityczną SŁUGA LUDU (takie tłumaczenie dominuje w polskojęzycznych mediach), która
w 2019 roku zwyciężyła w przedterminowych wyborach parlamentarnych na Ukrainie.
8 Por. zjawisko szumu informacyjnego – T. J. Dąbrowski, Rola mediów w kształtowaniu wizerunku, „Marketing
i Rynek”, 2013, nr 9, s. 10.
9 Jako tzw. świat zachodni przyjmuję na potrzeby niniejszego artykułu geograficzny obszar Europy oraz Amerykę
Północną.
10
Por. W. Jabłoński, Kreowanie informacji. Media relations, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 56.
11 Por. M. Żak, Medialny obraz świata. Rola mediów w kształtowaniu wizerunku Policji, „Media i Społeczeństwo”,
2018, nr 8, s. 115.
12 J. Bartmiński, Stereotypy mieszkają w języku: studia etnolingwistyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 24.
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Metodologia oraz podstawy teoretyczne – pojęcie wizerunku
i jego determinanty
Celem badań było zrekonstruowanie, przy użyciu metody badawczej, jaką jest
analiza zawartości, medialnego wizerunku Wołodymyra Zełenskiego – prezydenta
Ukrainy, który w świecie mediów rolę tę objął już w 2015 roku. Jako zasadniczy
element, pozwalający odtworzyć ów wizerunek, wybrano sposoby nominacji
Wołodymyra Zełenskiego, odnalezione w całym korpusie badawczym, tj. we
wszystkich 426 tekstach, opublikowanych pod tagiem „Zełenski” od 1 stycznia do
20 listopada 2019 roku na portalu KRESY.PL. Analiza semantyczna tych nazw oraz
obliczenie ich frekwencyjności pozwolą następnie na ustalenie dominującego
wizerunku Wołodymyra Zełenskiego w polskojęzycznej przestrzeni informacyjnej
oraz prześledzenie jego ewentualnej ewolucji (podczas kampanii wyborczej oraz
w trakcie pierwszych sześciu miesięcy prezydentury). Szczególna uwaga zwrócona
zostanie na sposoby nominacji, jakie wystąpiły w nagłówkach. W literaturze panuje
bowiem powszechna zgoda co do tego, iż tytuł ma dla tekstu kluczową wartość13.
Szczegółowe pytania badawcze, które pomogą wypełnić dostrzeżoną lukę
badawczą (brak publikacji na temat medialnego wizerunku Wołodymyra
Zełenskiego – tak w języku polskim, jak i w czasopismach naukowych
anglojęzycznych14), brzmią zatem następująco:
1. Jakimi słowami określano Wołodymyra Zełenskiego w analizowanych
tekstach?
2. Jak przebiegała ewolucja jego medialnego wizerunku (przed wyborczym
zwycięstwem oraz po nim)?
3. Jakie wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego cytowano na portalu KRESY.PL?
Termin wizerunek wywodzi się od łacińskiego imago i oznacza: „obraz, wzór,
sylwetkę, obrazowe przedstawienie, porównanie, wyobrażenie”15. Co istotne,
wizerunek zawsze jest czyjś, jest indywidualny, subiektywny i podlega ciągłemu
odtwarzaniu. Jest to, zdaniem Philipa Kotlera: „zbiór przekonań, myśli i wrażeń
danej osoby o obiekcie”16. Z kolei Walter Lippmann uznawany jest za pierwszego
intelektualistę, który w książce zatytułowanej: Public Opinion przedstawił naukowe
pojęcie wizerunku – stworzonego w określonym celu obrazu odbieranego
przez opinię publiczną. Buduje on kombinację tego, co faktycznie istnieje
i tego, co spodziewamy się w nim zastać. Podobną definicję zaprezentował
Reinhold Bergler, zdaniem którego wizerunek to: „uproszczone, przesadzone
13

Por. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska, Tekstologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, s. 212.
Stan na dzień 24 maja 2020 roku.
15
K. Kumaniecki (opr.), Słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1973, s. 241-242; podaję
za: M. Tabernacka, A. Szadok-Bratuń (red.), Public relations w sferze publicznej: wizerunek i komunikacja, Wolters
Kluwer, Warszawa 2012, s. 26.
16 P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 549.
14
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i wartościujące wyobrażenie, pseudoosąd, nie mające ograniczeń ważności
(obowiązywania) i nie poddające się w sposób dostateczny empirycznemu
potwierdzeniu”. Według Berglera wyróżnić można cztery mechanizmy
kreowania wizerunku, tj.: mechanizm uproszczenia, uogólnienia jednostkowego
doświadczenia, przerysowania oraz wartościowania17. Co istotne, w świecie nauki
nie istnieje jedna zunifikowana koncepcja, która explicite wskazywałaby, czym
jest wizerunek. Odmienne rozumienie tego pojęcia odnajdziemy w literaturze:
psychologicznej18, marketingowej19, filozoficznej20 czy też, przywoływanej
wcześniej, medioznawczej.
Na potrzeby artykułu przyjęto definicję wizerunku stworzoną przez Jamesa
Gruniga, a powtórzoną przez Krystynę Wojcik, wedle której: „jest to wyobrażenie,
jakie jedna lub wiele publiczności ma o sobie, przedsiębiorstwie lub instytucji; nie
jest to obraz rzeczywisty, dokładnie i szczegółowo nakreślony, ale raczej mozaika
wielu szczegółów, podchwyconych przypadkowo, fragmentarycznie, o nieostrych
różnicach”21. Cechy wskazane przez tę badaczkę należą do inherentnych
wyróżników wizerunku. Stanowi on wszakże swoiście odzwierciedloną tożsamość –
konstrukt poznawczy powstający w umyśle odbiorcy komunikatu, sytuujący się
pomiędzy imaginacją i zrozumieniem, pomiędzy oczekiwaniami a realnością.
Jeśli chodzi natomiast o wizerunek medialny, wiele wskazuje na to, że
współcześnie znaczna część naszych doświadczeń jest zapośredniczona przez środki
masowego przekazu. Spostrzeżenie to podziela szereg autorów, zaś Alicja
Waszkiewicz uważa wręcz, iż: „żyjemy w epoce wizerunków, wizerunków osób
i instytucji, a tworzonych przede wszystkim poprzez media”22. Wykorzystując
analizę zawartości, odnotować możemy kluczowe właściwości wizerunku
tworzonego przez dane medium oraz jego ewentualne modyfikacje. Jest to
niezwykle istotne przy przyjęciu paradygmatu badawczego, który zakłada prymat
medialnego przekazu nad jego odbiorem społecznym w tworzeniu wizerunku.
Image funkcjonujący w sferze publicznej konstruowany jest, co do zasady, przez
media, a następnie przejmowany przez publiczność. W literaturze wskazuje się,
iż informacja przetworzona przez media staje się informacją nieobiektywną –
przede wszystkim poprzez wybór kontekstu, tematu oraz użycie określonych

17

R. Bergler, Standard als Imagefaktor, [w:] Führung Und Kommunikation. Erfolg durch Partnerschaft, Stnadard als
Imagefaktor, Deutsche Public Relations Gesellschafte.V, Bonn 1991, s. 47; podaję za: M. Tabernacka, A. SzadokBratuń (red.), Public relations…, op. cit., s. 27.
18 Por. R. Zawadzki (red.), Portrety psychologiczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
19 Por. A. Waszkiewicz, Wizerunek organizacji. Teoria i praktyka badania wizerunku uczelni, Oficyna Wydawnicza
Aspra-JR, Warszawa 2011.
20 Por. H. Avenarius, Public Relations. Die Grundform der gesellschaftlichen Kommunikation, Primus Verlag,
Darmstadt 2000; podaję za: K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2015, s. 38.
21 K. Wojcik, Public Relations od A do Z, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 44.
22 A. Waszkiewicz, Obszary badań wizerunku, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2013, s. 8.
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sformułowań23. Wytwarzanie wizerunku, jak i jego dynamiczne zmiany, są
natomiast częścią złożonych interakcji i procesów społecznych, łączących się
również z kreacją medialnej rzeczywistości.
Media pełnią ważną rolę tak w kształtowaniu, jak i w upraszczaniu obrazu
rzeczywistości. Potwierdza to między innymi popularna teoria „porządku dnia”
(z ang. agenda setting theory)24, której efekty potęguje występowanie zbliżonych
„porządków dnia” w różnych środkach masowego przekazu. Media mogą zmieniać
ludzką strukturę poznawczą i równocześnie wpływać na kształtowanie określonych
postaw bądź zachowań. Oprócz hierarchii obiektów, środki masowego przekazu
wprowadzają również hierarchię cech, charakteryzujących wybraną klasę obiektów
(z ang. jest to tzw. second-level agenda setting)25. Zgodnie z nią niektóre
właściwości zostają uwypuklone, podczas gdy inne – umniejszone lub w ogóle
pominięte. Kolejny aspekt wpływający na wizerunek konstruowany przez media
stanowi kontekst, w jakim dana informacja jest prezentowana. W niniejszym
artykule szczególną uwagę zwrócimy na sposoby nominacji Wołodymyra
Zełenskiego oraz podejmiemy próbę scharakteryzowania jego wypowiedzi,
cytowanych na portalu KRESY.PL.

Opis badań
Zakres monitoringu mediów objął okres kampanii wyborczej oraz pierwsze sześć
miesięcy prezydentury Wołodymyra Zełenskiego, tj. czas od 1 stycznia 2019 do 20
listopada 2019. Analizie poddano wszystkie wypowiedzi medialne opublikowane
wówczas na portalu KRESY.PL, odnalezione pod hasłem „Zełenski”. Tak wyznaczone
cezury chronologiczne wiążą się ściśle ze wskazanym wyżej celem badawczym oraz
chęcią prześledzenia ewolucji medialnego wizerunku Wołodymyra Zełenskiego –
wpierw popularnego aktora kanału 1+1, potem zaś głównego aktora ukraińskiej
sceny politycznej. Podczas analizowanych 11 miesięcy miało miejsce również kilka
innych ważnych wydarzeń, m.in.: debata między kandydatami na prezydenta
(w drugiej turze wyborów) na Stadionie Narodowym w Kijowie (19.04.2019),
przedterminowe wybory parlamentarne, których zwycięzcą została partia
Zełenskiego SŁUGA LUDU (21.07.2019) czy upublicznienie (24.09.2019) przez
Donalda Trumpa lipcowej rozmowy z Zełenskim, w której – jak podnoszono –
prezydent USA miał naciskać na prezydenta Ukrainy, aby ten polecił zbadanie
niedawnej działalności Huntera Bidena (syna byłego wiceprezydenta Joe Bidena).
Dlatego też w pełni uzasadnione wydaje się wybranie do analizy właśnie
23

Por. S. Gawroński, Media relations. Współpraca dziennikarzy i specjalistów PR, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006, s. 58-72.
24 Koncepcję tę zdefiniował wpierw Paul Lazarsfeld, a następnie doprecyzowali ją Maxwel McCombs i Donald Shaw.
Stanowi ona bazę dla późniejszych koncepcji framingu i gatekeepingu.
25 Ibidem.
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tego okresu, obfitującego w istotne wydarzenia – tak na europejskiej, jak
i międzynarodowej scenie politycznej.
Zebrany materiał badawczy objął łącznie 426 tekstów. Warto przy tym
zauważyć, iż 105 tekstów opublikowano do dnia zaprzysiężenia nowego prezydenta
Ukrainy, natomiast pozostałe 321 tekstów dotyczy już sprawowania przez niego
funkcji głowy państwa. Liczbę artykułów oznaczonych tagiem „Zełenski”,
przypadającą na każdy analizowany miesiąc, przedstawiono na wykresie poniżej
(rysunek 1.).
Rysunek 1. Liczba artykułów oznaczonych tagiem „Zełenski” na portalu KRESY.PL (styczeń-listopad
2019).
Liczba artykułów oznaczonych tagiem „Zełenski” na portalu KRESY.PL
(styczeń-listopad 2019)
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Źródło: Opracowanie własne.

W tym miejscu warto przywołać krótką autocharakterystykę badanego portalu.
W zakładce „o serwisie” można znaleźć następujące informacje:
„Od samego początku działalności portalu KRESY.PL naszą misją było umieszczenie pamięci
o Kresach jak najbliżej centrum politycznej tożsamości polskiego społeczeństwa. (…) Dlatego też
postanowiliśmy stworzyć medium skupiające się przede wszystkim na przekazywaniu opinii
publicznej najważniejszych informacji z punktu widzenia narodowego interesu, monitorujące
i analizujące na bieżąco sytuację polityczną w kraju i za granicą. Chcieliśmy także stworzyć
medium, które byłoby w stanie neutralizować dezinformacje i zideologizowany przekaz zarówno
lewicowo-liberalnych mediów >głównego nurtu<, jak i romantyczno-mesjanistycznych mediów
>niezależnych<26.

26Por.

O serwisie, https://kresy.pl/o-serwisie (4.12.2019).
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Wstępna analiza publikacji na portalu KRESY.PL prowadzi do wniosku, iż
dominują tam teksty, które należy przypisać do informacyjnych gatunków
dziennikarskich (wzmianki, informacje). Znacznie rzadziej pojawiają się artykuły
polemiczne czy komentarze należące do publicystyki, zaś niemal w ogóle nie
występują gatunki rozrywkowe27.
Źródła danych na analizowanym portalu czerpane są w większości z agencji
prasowych, mediów społecznościowych bądź z ukraińskich portali – rządowych lub
dziennikarskich, m.in.: 112.ua, Tass, Ukraińska Prawda, zaxid.net, unian.net, portal
Strana, portal tut.by, 5.ua, Reuters, Eastbook.eu, twitter.com, facebook.com,
Interfax, mvs.gov.ua, Focus.ua. Ekspertem, który na bieżąco komentuje dla portalu
KRESY.PL wydarzenia na Ukrainie, jest prof. Włodzimierz Osadczy z Centrum
Ucrainicum KUL. Jest on autorem komentarzy oraz analiz (tzw. „komentarzy
analitycznych”) na temat m.in.: stosunków polsko-ukraińskich, sytuacji politycznej
i gospodarczej na Ukrainie czy możliwych następstw aktualnych wydarzeń
w przyszłości. Dla przykładu warto zacytować wypowiedź tego eksperta dotyczącą
osoby Zełenskiego z okresu kampanii wyborczej:
„Ukraina zbliża się do wyborów prezydenckich w niespotykanym dotychczas chaosie
i nieprzewidywalności – mówi portalowi KRESY.PL prof. Włodzimierz Osadczy z Centrum
Ucrainicum KUL, historyk i znawca problematyki ukraińskiej i stosunków polsko-ukraińskich,
a także kandydat Konfederacji w wyborach do PE. – Obok tradycyjnych klanów oligarchicznych,
które od dziesiątków lat rozszarpują Ukrainę i wyzyskują ten kraj, pojawiły się postacie, które
świadczą o głębokiej frustracji i rozczarowaniu narodu ukraińskiego dotychczasowym stanem
rzeczy i permanentnym kłamstwem pod rządami >pomarańczowych< czy też >niebieskich< lub
innych odcieni klanów oligarchicznych, rządzących od 1991 roku. Profesor zaznacza, że >takim
aktem rozpaczy i frustracji jest to, że komik telewizyjny, osoba spoza świata polityki, która pojawia
się tylko w mediach rozrywkowych, jest w tej chwili niekwestionowanym liderem sondaży<”28.

Z kolei o zwycięstwie Zełenskiego prof. Osadczy wypowiadał się w następujący
sposób:
„Prof. Osadczy zaznacza, że nowy prezydent, Wołodymyr Zełenski, to w zasadzie osoba znikąd, nie
prezentująca żadnych wyraźnych poglądów czy opcji światopoglądowo-politycznych. – Został
wywindowany dzięki mediom, jako osoba rozpoznawalna dzięki rolom w programach
rozrywkowych. Na tle Poroszenki wygląda zupełnie sympatycznie. Rządy dotychczasowego
prezydenta, zdaniem zdecydowanej większości Ukraińców, kojarzone są z korupcją, cynizmem,
prowadzeniem polityki bardzo agresywnej, włącznie z wojną, a także z agresywną polityką
ideologiczną, opartą na wojującym nacjonalizmie. Wywołało to powszechne niezadowolenie
i chęć zmian. To wszystko nałożyło się na takie a nie inne rezultaty wyborów, czyli na miażdżące

27

Klasyfikację przeprowadzono na podstawie kryteriów wskazanych w literaturze przedmiotu – por. K. WolnyZmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, język, praktyka, Wydawnictwo Poltext,
Warszawa 2006, s. 34.
28 M. Trojan, Prof. Osadczy o wyborach na Ukrainie: walka klanów oligarchicznych pokrywa się z walką
światopoglądową, https://kresy.pl/publicystyka/wywiady/prof-osadczy-o-wyborach-na-ukrainie-walka-klanowoligarchicznych-pokrywa-sie-z-walka-swiatopogladowa/ (4.12.2019).
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zwycięstwo Zełenskiego nad Poroszenką”29.

Przechodząc natomiast do sposobów nominacji bohatera niniejszego artykułu,
należy zaakcentować, że przed wyborami prezydenckimi najczęściej określano
Zełenskiego mianem: „showmana”, „komika”, „aktora”. Znacznie rzadziej pojawiały
się określenia: „kandydat na prezydenta” czy „polityk”. Popularność
poszczególnych sposobów nominacji w okresie od stycznia do maja 2019 roku
przedstawia poniższy wykres (rysunek 2.).
Rysunek 2. Jak najczęściej określano Wołodymyra Zełenskiego przed zaprzysiężeniem na prezydenta
(styczeń-maj 2019) na portalu KRESY.PL?
Jak najczęściej określano Wołodymyra Zełenskiego przed zaprzysiężeniem na
prezydenta (styczeń-maj 2019) na portalu KRESY.PL?
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Źródło: Opracowanie własne.

W styczniu, przybliżając postać Zełenskiego, wspominano również o tym, iż jest
on „prawnikiem z wykształcenia” oraz „gwiazdą” – por.: „Zelenski, z wykształcenia
prawnik, to ukraiński showman, aktor komediowy i celebryta, były uczestnik
ukraińskiej edycji „Tańca z Gwiazdami”30. W marcu po raz pierwszy kojarzono go
z ruchem SŁUGA LUDU, nazywano „marionetką Kołomojskiego”, a także tworzono
29

M. Trojan, Prof. Osadczy o sytuacji na Ukrainie: spektakularne starcie dwóch systemów, https://kresy.pl/
publicystyka/prof-osadczy-o-sytuacji-na-ukrainie-spektakularne-starcie-dwoch-systemow (4.12.2019).
30 M. Trojan, Ukraiński showman potwierdza start w wyborach prezydenckich. W sondażach wyprzedza
Poroszenkę,
https://kresy.pl/wydarzenia/ukrainski-showman-potwierdza-start-w-wyborach-prezydenckich-wsondazach-wyprzedza-poroszenke (4.12.2019).
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ciekawe (na pozór kontrastowe) połączenia, takie jak: „showman-polityk”, „komikpolityk”. W kwietniu zwrócono uwagę na jego żydowskie korzenie, pisząc
o Zełenskim: „żydowski klown” oraz „rosyjskojęzyczny Żyd”.
„Pierwszą turę wyborów prezydenckich na Ukrainie wygrał rosyjskojęzyczny Żyd Wołodymyr
Zełenski, rodem z Krzywego Rogu, który jest tylko marionetką w rękach oligarchy Ihora
Kołomojskiego, politycznego rywala prezydenta-oligarchy Petra Poroszenki – pisze ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski. (…) Zaznacza, że Kołomojski jest też szefem ukraińskich wspólnot żydowskich
i posiada nie tylko obywatelstwo Ukrainy, ale również Izraela i Cypru, a na co dzień mieszka
w Szwajcarii, skąd kieruje swoimi interesami”31.

Natomiast od maja aż do listopada (tj. po wyborczym zwycięstwie) w tekstach
na temat Zełenskiego coraz częściej pojawiało się słowo „prezydent” – najpierw:
„prezydent-elekt”, potem: „nowy prezydent”, a w ostatnim kwartale 2019 roku
zazwyczaj: „prezydent Ukrainy” lub „ukraiński prezydent”.
„Ukraiński prezydent-elekt Wołodymyr Zełenski opublikował w środę w mediach
społecznościowych zdjęcie, na którym widać jego oraz podających sobie ręce kombatantów
Ukraińskiej Powstańczej Armii i Armii Czerwonej. Fotografia została zamieszczona z okazji 8 maja,
który na Ukrainie jest obchodzony jako Dzień Pamięci i Pojednania”32.
„Wcześniej nowy prezydent Ukrainy sugerował, że rosyjski paszport nie jest atrakcyjny dla
Ukraińców, ponieważ, w przeciwieństwie do Ukrainy w Rosji nie ma wolności słowa, wolnych
mediów i internetu. Zełenski nie wykluczał, że znajdą się Ukraińcy, którzy przyjmą rosyjski paszport
– według niego mogą to być ludzie znajdujący się >pod wpływem propagandy<, tacy, którzy liczą
na pracę w Rosji, bądź chcący uniknąć ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości. Ironizował, że może
przekazać Władimirowi Putinowi listę tych obywateli Ukrainy, którzy wkrótce >poczują się
niekomfortowo w kraju, który okradali nadużywając wysokich stanowisk<” 33.

Podsumowując, ewolucja medialnego wizerunku Wołodymyra Zełenskiego
przebiegała od rozrywkowej kategoryzacji o nieco humorystycznym, emocjonalnym
wydźwięku („showman”, „komik”, „celebryta”) w okresie kampanii wyborczej aż do
tradycyjnej politycznej nomenklatury („prezydent-elekt”, „prezydent”), począwszy
od rozstrzygnięcia drugiej tury wyborów. Warto przy tym podkreślić, iż główni
oponenci Zełenskiego (Petro Poroszenko oraz Julia Tymoszenko) charakteryzowani
byli znacznie bardziej „typowo”, tj. jako „kandydaci na prezydenta” lub poprzez
wymienienie zajmowanych przez nich funkcji („urzędujący prezydent”, „była

31

M. Trojan, Ks. Isakowicz-Zaleski o wyborach na Ukrainie: faktycznym wygranym jest Kołomojski,
https://kresy.pl/wydarzenia/ks-isakowicz-zaleski-o-wyborach-na-ukrainie-faktycznym-wygranym-jest-kolomojski
(4.12.2019).
32 Redakcja, Zełenski oddał cześć kombatantom UPA i Armii Czerwonej, Wjatrowycz go chwali,
https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/ukraina/zelenski-oddal-czesc-kombatantom-upa-i-armii-czerwonejwjatrowycz-go-chwali (4.12.2019).
33 M. Trojan, Rosja będzie wydawać paszporty wszystkim mieszkańcom Donbasu. Ukraina szykuje odpowiedź,
https://kresy.pl/wydarzenia/rosja-bedzie-wydawac-paszporty-wszystkim-mieszkancom-donbasu-ukrainaszykuje-odpowiedz (4.12.2019).
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premier”)34. Na marginesie można zauważyć, iż badany portal cytuje na swoich
łamach również wypowiedzi innych ekspertów – m.in. ks. Isakowicza-Zaleskiego –
posiłkując się danymi zebranymi przez rodzime witryny (m.in. RMF24.PL). Częste
jest też przytaczanie opinii innych polityków dotyczących Zełenskiego oraz
prowadzonej przez niego polityki. Zwłaszcza słowa Władimira Putina i Donalda
Trumpa zdają się mieć w tej kwestii niebagatelne znaczenie.
„Rosyjski prezydent zaczął od nazwania Zełenskiego >utalentowanym człowiekiem<. Putin
wspominał występy Zełenskiego jako komika w Moskwie w ramach show KWN (Klub Wesołych
i Pomysłowych) około 2005 roku. >Wszystko to było z talentem i śmieszne. Ale to, co widzieliśmy
teraz, nie jest śmieszne. To nie komedia, to tragedia< – stwierdził rosyjski prezydent”35.
„Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że jego ukraiński odpowiednik Wołodymyr Zełenski
>wkrótce< odwiedzi Biały Dom. Amerykański prezydent nazwał Zełenskiego >rozsądnym
facetem<, który chce dogadać się z Putinem”36.

Na portalu KRESY.PL znaleźć możemy także wiele wypowiedzi samego
Zełenskiego:
„Zełenski komentował, że „exitpolli jest wiele, a zwycięzca jeden” 37.„Kierując swoje słowa do
polityków ukraińskiego rządu Zełenski wezwał ich do >zrobienia miejsca tym, którzy myślą
o przyszłych pokoleniach a nie o przyszłych wyborach< (…) Na zakończenie nowo zaprzysiężony
prezydent stwierdził, że przez całe swoje życie rozśmieszał Ukraińców (wcześniej był komikiem –
red.), a teraz będzie robił wszystko, by >nie płakali<38.„–Posłuchajcie, ja jestem prezydentem tego
kraju. Mam 42 lata. Nie jestem jakimś frajerem. Przyszedłem tu do was powiedzieć wam, żebyście
oddali swoją broń. Więc nie przerzucajcie tego na wiece – mówił Zełenski. – Chciałbym zobaczyć
zrozumienie w waszych oczach. Ale to co widzę, to facet, który myślał, że mówi do jakiegoś
mięczaka, próbując zmieniać tematy – dodał ukraiński prezydent”39.

Bezpośrednio przywoływane przez redakcję wypowiedzi Wołodymyra
Zełenskiego cechuje prosty język, obfitujący w kolokwializmy, obrazowe
porównania czy metafory. „Wyluzowanie” i dowcip Zełenskiego (przejawiające się
zarówno w mowie, jak i w jego stroju) silnie kontrastują z „siermiężnością”
34

Por. M. Trojan, Tymoszenko i Zełenski na czele sondażu wyborczego. Poroszenko na piątym miejscu,
https://kresy.pl/wydarzenia/tymoszenko-i-zelenski-na-czele-sondazu-wyborczego-poroszenko-na-piatymmiejscu (4.12.2019).
35 Redakcja,
Putin ocenił Zełenskiego: „tragedia”,https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/rosja/putin-ocenilzelenskiego-tragedia (4.12.2019).
36 Redakcja, Trump: Zełenski zamierza dogadać się z Putinem, to rozsądny facet [+video], https://kresy.pl/
wydarzenia/regiony/ukraina/trump-zelenski-zamierza-dogadac-sie-z-putinem-to-rozsadny-facet-video
(4.12.2019).
37 Redakcja, Poroszenko: w II turze spotkam się z marionetką Kołomojskiego [+video], https://kresy.pl/
wydarzenia/regiony/ukraina/poroszenko-w-ii-turze-spotkam-sie-sie-z-marionetka-kolomojskiego-video
(4.12.2019).
38 Redakcja, Zełenski objął urząd prezydenta Ukrainy i ogłosił rozwiązanie parlamentu, https://kresy.pl/
wydarzenia/regiony/ukraina/zelenski-objal-urzad-prezydenta-ukrainy-i-oglosil-rozwiazanie-parlamentu
(4.12.2019).
39 M. Trojan, Napięte spotkanie Zełenskiego z radykalnymi nacjonalistami na froncie w Donbasie, https://kresy.pl/
wydarzenia/napiete-spotkanie-zelenskiego-z-radykalnymi-nacjonalistami-na-froncie-w-donbasie-video
(4.12.2019).
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Poroszenki czy „przewidywalnością” Tymoszenko. Zełenski zdaje się epatować
naturalnością, łamie konwenanse. Mówiąc do dziennikarzy, umiejętnie wzbudza ich
zainteresowanie, dzięki czemu jego, często żartobliwe bądź ironiczne wypowiedzi,
szybko trafiają do mediów.
Nawiązując do dramaturgicznej koncepcji życia społecznego Ervinga Goffmana
stwierdzamy, iż Zełenski, współprzebywając z przedstawicielami mediów (będąc
z nimi niemal nieustannie w interakcji) tworzy występ („performance”), który
dedykuje nie tylko swoim potencjalnym wyborcom, ale i politykom z sąsiednich
państw czy przedstawicielom organizacji międzynarodowych takich, jak: Unia
Europejska, Rada Europy lub ONZ. Sceną bywają obecnie budynki rządowe,
budynek parlamentu, zaś w trakcie kampanii kluczową sceną, na której odbyła się
ważna debata pomiędzy Poroszenką a Zełenskim, był Stadion Narodowy w Kijowie.
Co istotne, podstawowym wskaźnikiem, pozwalającym uznać, iż dana osoba jest
bohaterem, a nie tylko widownią danego przedstawienia, jest kontrola, jaką
sprawuje ona nad otoczeniem, w którym zachodzi rzeczona interakcja. Tej kontroli
zdecydowanie nie można Zełenskiemu odmówić – doskonale odnajduje się on
zarówno na scenie telewizyjnej, jak i na jej politycznym, zmediatyzowanym
odpowiedniku. Jak pisze Goffman: „obecność innych jednostek przekształca każde
ludzkie działanie w występ. (…) Najważniejsze jest, czy konkretni partnerzy danej
interakcji kupią to, co zostanie im zaoferowane”40.

Wnioski
Medialny obraz świata stanowi swoistą interpretację rzeczywistości, która
często zawiera w sobie ładunek emocjonalny41. Media są współcześnie
podstawowym źródłem wiedzy o otaczającym nas świecie. Dostarczają one
odbiorcom: podstawowych informacji, schematów poznawczych, zespołów norm
i wartości, które pozwalają następnie ukształtować wewnętrznie spójne
wyobrażenie na temat zewnętrznej rzeczywistości. W związku z tym kluczowa staje
się pogłębiona interdyscyplinarna refleksja, umożliwiająca zbadanie treści oraz
charakteru tekstów funkcjonujących w masowym obiegu, jak również ich wpływu
na nastroje społeczne.
W świetle uzyskanych danych uzasadniona wydaje się konstatacja, iż wkraczamy
w erę „postpolityki”. „Rewolucja elektoralna”, do której zdaniem Bogumiły
Berdychowskiej doszło na Ukrainie w roku 201942, zwraca uwagę na demiurgiczną
rolę środków masowego przekazu oraz konwergencję przestrzeni realnej
40

E. Goffman, Człowiek w teatrze życia społecznego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981, s. 35.
Por. M. Żak, Medialny obraz świata. Rola mediów w kształtowaniu wizerunku Policji…, op. cit., s. 123.
42 Tak wybór Zełenskiego na prezydenta Ukrainy Bogumiła Berdychowska określiła podczas Konferencji „Polska
Polityka Wschodnia”, zorganizowanej przez Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu, dnia 27 listopada 2019 –
autorka uczestniczyła osobiście w tej konferencji.
41
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i wirtualnej. Wizerunek Wołodymyra Zełenskiego, jaki odnotowaliśmy na portalu
KRESY.PL (m.in. z racji podobnych źródeł), zdaje się korespondować z jego
wizerunkiem kształtowanym przez media za naszą wschodnią granicą.
„Symboliczna rola mediów”, o której wspominał choćby John B. Thompson,
prowadzić może do swoistego dyktatu „czwartej władzy”, zbliżając politykę
do spektaklu, a nawet show43. Dobitnie potwierdza to poniższy fragment tekstu,
opublikowanego na portalu KRESY.PL:
„Współpracownicy kanclerz Niemiec Angeli Merkel przygotowali dla niej kilka odcinków serialu
Sługa narodu, by mogła ona lepiej zrozumieć Wołodymyra Zełenskiego – twierdzi internetowe
wydanie KYIV POST powołując się na słowa ministra spraw zagranicznych Ukrainy Pawła
Klimkina”44.

Wyraźne medialne zapośredniczenie sprawia, iż jeszcze ważniejsza staje się
wnikliwa refleksja nad przekazami mass mediów, nad ich konstrukcją świata oraz
rolą teorii „porządku dnia”. Wszak, pomimo upływu kilku wieków, wciąż nie straciły
na aktualności słowa Williama Shakespeare’a:
„Cały świat to scena,
A ludzie na nim to tylko aktorzy.
Każdy z nich wchodzi na scenę i znika,
A kiedy na niej jest, gra różne role”45.

Media, poprzez sposoby nominacji i mechanizmy tworzenia wizerunku, mają dziś
możliwość silnego kształtowania takich ról. W rezultacie pojawia się pytanie: czy
rację miał Eryk Mistewicz, głosząc, iż: „polityk ma być celebrytą”46?
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A Media Look at the (Post)Series Reality Beyond the Bug River – the Image of
Volodymyr Zelensky on the KRESY.PL Portal
Summary
The purpose of the article is to examine the media image of Volodymyr Zelensky - the President of
Ukraine, who in the world of media adopted this role as early as in 2015. It was then that the television
belonging to Ihor Kolomoysky began broadcasting the comedy series "Servant of the People", and the
actor Volodymyr Zelensky portrayed a history teacher (Vasil Petrovich Holoborodko), who
unexpectedly took the office of the President of Ukraine. Four years later, the political fiction of the
series turned into reality. In March 2018, the "Servant of the People" party was registered, and on
April 21, 2019, Zelensky defeated Petro Poroshenko in the second round of the presidential election
and a month later (May 20, 2019) was officially sworn in as president of Ukraine. In view of the above,
it seems interesting to examine what image of Zelensky was shaped by the right-wing portal Kresy.pl
– both during the election campaign and during the first six months after the swearing in of the new
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head of state. This portal is currently one of the most importants sources of information on Eastern
Europe that can be found on the Polish Internet.
The analysis of the media is to demonstrate characteristic formulations used to describe the main
actor of the Ukrainian political scene from January 1 to November 20, 2019. In addition, the
journalistic description of the mediated reality behind the Bug and the convergence of "real" and
virtual space will be examined, and the dramatic concept of social life in Erving Goffman's perspective
will contribute to the reflection.
Keywords: media image of the world, "Servant of the people", nomination methods, image, Zelensky

96

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO

ISSN: 2083-5701
e-ISSN: 2545-2568
GICID: 71.0000.1500.1589

MEDIOZNAWSTWO  KOMUNIKOLOGIA  SEMIOLOGIA  SOCJOLOGIA MEDIÓW  MEDIA A PEDAGOGIKA

Nr 12/2020

Krawczyk1

Marlena
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ORCID ID: 0000-0002-3999-2241
e-mail: marla8podgorska@student.kul.lublin.pl
Aleksandra Prokopowicz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ORCID ID: 0000-0002-9972-5997
e-mail: prokopowicz55755@student.kul.lublin.pl

Memy internetowe w kontekście
ochrony wizerunku osób publicznych

ABSTRAKT
Obecnie, we współczesnym społeczeństwie niemal każdy człowiek korzysta z Internetu, a dostęp do
sieci ułatwia funkcjonowanie w świecie. Korzystając z sieci, na co dzień spotykamy się z różnego
rodzaju memami – są one nieodłącznym elementem internetowej rzeczywistości. Definicja memu nie
jest jednak jednoznaczna. Niewątpliwie ideą memu jest przyciągnięcie uwagi i zainteresowania
odbiorcy, bezdyskusyjnie jego celem jest wzbudzenie emocji. Najczęściej mem to komunikat
obrazkowy mający charakter prześmiewczy, ale w przestrzeni Internetu można natknąć się również na
memy mające charakter niesmaczny. Mem to fenomen kulturowy, którego założenie polega na tym,
że będzie on powielony i rozpowszechniony w globalnej sieci. Bohaterami memów często zostają
osoby publiczne, np. politycy. Celem artykułu będzie omówienie fenomenu memu w kontekście
ochrony wizerunku przewidzianej w Kodeksie cywilnym, Ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz Ustawie Prawo prasowe. Autorki zwrócą uwagę na ochronę wizerunku osób
publicznych i powszechnie znanych oraz w jakich sytuacjach ich wizerunki można wykorzystywać bez
wymaganego zezwolenia.
SŁOWA KLUCZOWE: wizerunek, osoba publiczna, memy, ochrona wizerunku

Wstęp
Współcześnie niemal każdy człowiek jest obecny w Internecie. Korzystając
z sieci, na co dzień spotykamy się z różnego rodzaju memami – są one nieodłącznym
1
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elementem internetowej rzeczywistości. Z ich pomocą świat nauczył się
komentować bieżące sprawy społeczne i polityczne. Definicja memu nie jest jednak
jednoznaczna. Niewątpliwie ideą memu jest przyciągnięcie uwagi i zainteresowania
odbiorcy, bezdyskusyjnie jego celem jest wzbudzenie emocji. Najczęściej mem
to komunikat obrazkowy mający charakter prześmiewczy, ale w przestrzeni
Internetu można się natknąć również na memy mające charakter niesmaczny.
Mem to fenomen kulturowy, którego założenie polega na tym, że będzie on
powielony i rozpowszechniony w globalnej sieci. Jest to niebanalne zjawisko
współczesności. Łatwość w jego odbiorze polega na tym, że nie musi zawierać
dodatkowych objaśnień. Sam obraz kryje w sobie ukryty sens, z którego
odczytaniem odbiorcy nie mają najmniejszego problemu. Obecnie memy są
łącznikiem, nie znają podziałów wiekowych, a łączą ludzi o podobnych emocjach.
Siła memów tkwi w łatwości i szybkości ich rozprzestrzeniania. Pełnią wiele funkcji,
od rozrywkowej i humorystycznej, po informacyjną czy komentującą. Bohaterem,
jak i twórcą memu może stać się każdy. Najczęściej jednak do stworzenia memu
wykorzystuje się wizerunki osób publicznych i to na tym skupią się autorki. Ciekawe
z prawnego punktu widzenia jest pytanie o granice swobody tworzenia
i rozpowszechniania memów w Internecie.
Celem artykułu będzie omówienie fenomenu memu w kontekście ochrony
wizerunku przewidzianej w Kodeksie cywilnym, Ustawie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz Ustawie Prawo prasowe. Autorki zwrócą szczególną
uwagę na ochronę wizerunku osób publicznych i powszechnie znanych i tego,
w jakich sytuacjach ich wizerunki można wykorzystywać bez wymaganego
zezwolenia. Niniejszy artykuł nie jest pokłosiem długich badań, a ma charakter
przeglądowy. Celem będzie próba odnalezienia odpowiedzi na pytanie, czy tworząc
mem z wizerunkiem osoby publicznej i zamieszczając go w sieci, nie narusza się dóbr
osobistych osoby na nim przedstawionej?

Czym jest mem?
Pojęcie memu zostało stworzone przez Richarda Dawkinsa, który użył go jako
pierwszy w 1976 r. w książce „Samolubny gen”. Posłużył się tym terminem
do określenia podstawowej jednostki przekazu kulturowego i jednostki
naśladownictwa, którą traktował analogicznie jak gen w ewolucji biologicznej2.
Jego rozumienie memu było zatem bardzo szerokie, był twórcą teorii memetycznej.
Mem w jego rozumieniu oznaczał symbol, zachowanie czy wzór przekazywany
w społeczeństwie. Słowo „meme” pochodzi od greckiego „mimeme” i oznacza

2

M. Wołoszyn, Czy memy są tekstami kultury?, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, 2019, nr 1, s.14.
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„coś naśladowanego”3. Pojęcie to zostało zapożyczone do innych kręgów nauki
i wykorzystano je również do nazwania nowego zjawiska w Internecie – memu
internetowego. Ich cechą wspólną jest „zaraźliwość”, łatwość rozprzestrzeniania
się.
Mem jest formą, sposobem przekazywania informacji w sieci. To porcja
wiadomości o dowolnej treści rozpowszechniona za pomocą mediów
internetowych. Może on przybrać różną formę: obrazu, dźwięku, filmu czy animacji.
Cechą wyróżniającą go wśród innych znaków językowych jest połączenie
chwytliwego sloganu z pasującym do jego treści obrazkiem. Komiczność memu
polega na tym, że pewne cechy zostają wyolbrzymione i wyróżnione4.
Nie ma jednolitej definicji memu. Jak podaje K. Bakalarski, memy internetowe
są
„wytworem specyficznej społeczności użytkowników globalnej sieci, którzy, mimo podkreślanego
dystansowania się od realnej rzeczywistości, wpisani są w określony – realny – kontekst kulturowy,
społeczny czy polityczny. Zabawne ilustracje, dzięki możliwościom szybkiego tworzenia, bez
przywiązywania wagi do jakości grafiki czy poprawności językowej, stały się sposobem reagowania
na wydarzenia zachodzące w realnym świecie i komentowania ich w zabawny czy prowokacyjny
sposób”5.

M. Kowalewska definiuje mem internetowy jako „zdigitalizowaną jednostkę
informacji (obrazek, film, stronę internetową, hasło, hiperłącze), która
rozprzestrzenia się w sieci”6. Idąc za M. Juzą, memy są „wytworami odbiorców,
ponieważ zwykle są one złożone z samych cytatów, z zastanych fragmentów
kultury, z którymi twórcy memów zetknęli się jako odbiorcy”7. Są przykładem
gatunku, w którym wykorzystuje się nawiązania do tekstów kultury, traktujących
mem jako coś, co szybko zdobywa popularność, podlega powielaniu dzięki
blogom i komunikatorom, a niekoniecznie jest nośnikiem informacji kulturowej8.
Szerszą definicję memu prezentuje M. Kamińska, która uznaje mem za
potocznie używane przez internautów oznaczenie popularnego semiotycznego
kompleksu transmitowanego via ICT7, najczęściej w funkcji tak zwanego żartu
internetowego9.
3

P. Szews, Demotywatory i internetowe memy – o łączeniu słowa i obrazu na Twitterze, http://dx.doi.org/
10.18778/7969-405-1.14 (26.01.2020).
4 E. Gorlewska,
Emocje
w
sieci.
Ekspresywność
wybranych
memów
internetowych,
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8061/1/E_Gorlewska_Emocje_w_sieci.pdf (19.02.2020).
5 K. Bakalarski, Memy internetowe satyrą polityczną społeczeństwa sieci, „Studia Bobolanum”, 2018, nr 2, s. 171.
6 M. Kowalewska, O rozumieniu i braku rozumienia dla memów, [w:] E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni
komunikowania, W. Godzic, Z. Bauer (red.), Poltax, Warszawa 2015, s. 183.
7 M. Juza, Memy internetowe – tworzenie, rozpowszechnianie, znaczenie społeczne, „Studia Medioznawcze”,
2013, nr 4, s. 57.
8
Cyt. za M. Mateja, P. Ciesielski, Nowy wymiar publicystyki politycznej? Memy jako forma krytyki Hanny
Gronkiewicz-Waltz, „Zeszyty Prasoznawcze”, 2015, nr 3, s. 666.
9 M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2011,
s. 61.
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Mem stanowi więc wytwór kultury, stworzony przez konkretną jednostkę, ale
udostępniony globalnie. Jego autor w procesie tworzenia wykazuje się postawą
twórczą i jest zorientowany na chwytliwy temat, potrafi tym samym nawiązać nić
porozumienia ze społeczeństwem. Siła memów tkwi właśnie w ich powielaniu
i rozprzestrzenianiu się. Zdaniem M. Wołoszyn mem należy uznać za działanie
artystyczne, które realizuje jakiś wzorzec kulturowy. Jak podaje autorka, niektórzy
badacze uznają memy za jednostki spuścizny kulturowej, czy pamięci kulturowej10.
Z kolei M. Juza twierdzi, że memy internetowe są specyficznym wyrazem
zaangażowania ich twórców w sprawy publiczne, mogą odzwierciedlać różne
nastroje panujące w społeczeństwie11. Można twierdzić, że mem jest gatunkiem
kulturowym bardzo pasożytniczym, jego punktem wyjścia i integralną oraz główną
cechą jest bezpośrednie przywołanie już istniejących tekstów kultury. Twórca
memu sięga do repozytorium kulturowego, bierze z niego określone, zazwyczaj
popularne, treści – i powiela je w twórczy sposób, a skutkiem owego przetworzenia
jest też sugerowane, odmienne odczytanie12.
Internetowe memy, jak zostało wspomniane, to połączenie obrazu i słowa.
Obraz zwykle jest stałym elementem, do którego dokłada się nową warstwę
tekstową. Bywa, że stałym elementem jest tekst, a zmienia się warstwa wizualna.
Mówi się nawet o istnieniu języku memów, czy „polskim języku lolcatów” („lolcaty”
to zabawne zdjęcia kotów, opatrzone satyrycznym komentarzem). Język ten
cechuje się zniekształconą składnią i ortografią, często „zdeformowaną” plastyką
słowa13. Większość memów wyrażających emocje na pierwszy plan wysuwa
wizerunek osoby, a nie wypowiedź. Autorzy memów z powodzeniem sięgają po
instrumentarium retoryki, będące w zasięgu „rasowych” publicystów. Wyzyskują
w celach perswazyjnych kontrast, amplifikację, analogię, ironię, szyderstwo, gry
językowe, aluzję, cytat wizualny, porównanie, symbol, hiperbolę, dowcipne puenty
zawierające się w warstwie tekstowej – wszystko po to, by odbiorców swojej
twórczości zaintrygować, rozbawić, wreszcie przekonać14.
Memy są elementem żargonu internetowego, stanowią więc pewien nowy, nie
wszystkim znany kod wspomagający poczucie tożsamości i przynależności do
grupy15. Współcześnie termin „mem internetowy” jest używany najczęściej celem
nazwania symbolicznego znaku rozprowadzanego w Internecie. Może przybierać
różne postaci – hiperłącza, obrazka, filmu, strony internetowej, ale też samego
słowa lub hasła, które narodziło się na podstawie jakiejś formy międzyludzkiej
10

M. Wołoszyn, Czy memy są tekstami kultury?..., op. cit., s. 17.
M. Juza, Memy internetowe…, op. cit., s. 58.
12 J. Nowak, Memy internetowe: teksty (cyfrowej) kultury językiem krytyki społecznej, [w:] Współczesne media.
Język mediów, I. Hofman, D. Kępa (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 233.
13
P. Szews, Demotywatory i internetowe memy – o łączeniu słowa i obrazu na Twitterze…, op. cit.
14 M. Mateja, P. Ciesielski, Nowy wymiar publicystyki politycznej? Memy jako forma krytyki Hanny GronkiewiczWaltz…, op. cit., s. 674.
15 E. Gorlewska, Emocje w sieci. Ekspresywność wybranych memów internetowych..., op. cit.
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interakcji będącej odwołaniem do kultury popularnej, jak też jakiejś sytuacji z życia
codziennego16. Można powiedzieć, że mem jest autorskim komentarzem lub
zdaniem, które mógłby wypowiedzieć przedstawiony na nim bohater. Czasem
stosowana jest forma minidialogu, wtedy jedna z wypowiedzi jest kwestią
przypisywaną innej – nie zawsze widocznej na grafice – postaci. Zdygitalizowana
jednostka jest powielana w sieci i przetwarzana. Fakt przetworzenia odróżnia memy
od wirali, czyli od tekstów, obrazów itp., które krążą w Internecie w formie
niezmienionej17.
Interesująca jest prosta forma, która sprawia, że każdy użytkownik Internetu
może być twórcą memu, a także jego dystrybutorem, poprzez fora internetowe czy
serwisy społecznościowe18. Kolejną cechą charakterystyczną jest to, że tak
skonstruowana całość poddawana jest przez kolejnych odbiorców ciągłym,
kreującym nowy przekaz modyfikacjom i rozpowszechniana za pośrednictwem
sieciowych serwisów społecznościowych.
Rozmaite są sposoby interpretacji memów, ale wyróżnić można kilka ich
głównych funkcji: komentatorską (opiniotwórczą, polityczną), humorystyczną
(parodia, absurd), marketingową. Jak podaje M. Kamińska: „mem internetowy
jest charakterystycznym wytworem netloru, który w wielu przypadkach okazuje
się narzędziem cyberkulturowej praktyki hejtowania, czyli brutalnego,
ośmieszającego, hiperbolizującego i antynormizującego krytykowania rzeczy,
cech i osób”19. Internetowy mem stał się formą ekspresji i partycypacji w sieciowych
społecznościach. Bez względu na zawartą w nim ideę mem poprzez swój atrakcyjny
wygląd, uniwersalność, zabawny lub poważny charakter, powinien przyciągać
uwagę20.
M. Kamińska wyróżnia następujące cechy, jakimi powinien wyróżniać się
mem internetowy: widoczny nieprofesjonalizm, zawartość elementów
cyberjęzykowych, charakter subwencyjny i anonimowość jego twórców. Autorka
podkreśla, że mem internetowy wyróżnia się niskojakościową grafiką, często
zawiera błędy gramatyczne czy ortograficzne, literówki, emotikony, wyrażenia
sloganowe, może zawierać wulgaryzmy, naruszać normy obyczajowe, a nawet
uderzać w powszechnie uznawane wartości i podważać autorytety21.

16

K. Brzoza, Gender w internetowych memach obrazkowych na wybranych polskich przykładach,
uwm.edu.pl/maks/wp-content/uploads/02_Brzoza-K.pdf (12.02.2020).
17 D. Zdunkiewicz-Jedynak, Intertekstualność współczesnej komunikacji internetowej. Intertekstualne odwołania
wewnątrzgatunkowe w memach, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, 2016, nr 32, s. 58.
18 P. Sarna, Memy w perspektywie retorycznej, [w:] Dyskursy widzialności: słowa a obrazy, P. Sarna, M. Sęk-Iwanek
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 124.
19
M. Kamińska, Memosfera. Wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2017,
s. 95-96.
20 S. Rubisz, Memy internetowe w świetle prawa autorskiego, „Zeszyty Prawnicze”, 2018, nr 18, s. 216.
21 M. Kamińska, Niecne memy…, op. cit., s. 51.
101

Marlena Krawczyk, Aleksandra Prokopowicz

Przykładami memów internetowych, które mogą obrazić nawet uczucia
religijne, są memy z wizerunkiem Jana Pawła II. Są one wyrazem nurtu, jaki powstał
w odpowiedzi na kult „Jana Pawła Wielkiego”. Jest to część memetycznej
prowokacji, o charakterze jawnie bluźnierczym i skrajnie wulgarnym. Memy te
celowo i świadomie nastawione są na wywołanie szoku. Dodatkowo warto
zauważyć, że imputują osobie zmarłej cechy takie, jak pedofilia, złodziejstwo,
antypolskość, mordercze skłonności czy fetyszyzm na punkcie kremówek22.
Ciekawe z prawnego punktu widzenia jest pytanie o granice swobody tworzenia
i rozpowszechniania memów. Zarysowany problem przesądza o konieczności
prowadzenia dalszych rozważań na gruncie prawa cywilnego, autorskiego
i prasowego. Problematyka odpowiedzialności za naruszenie wizerunku nie
ogranicza się tylko do ochrony dóbr osobistych przewidzianej w prawie cywilnym,
dlatego w artykule odniesiono się również do sankcji przewidzianych w prawie
karnym.

Pojęcie i ochrona wizerunku
Wizerunek jest dobrem osobistym przynależnym każdemu człowiekowi. Zgodnie
z art. 23 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny23: „Dobra osobiste
człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia,
nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność
mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska,
pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej
w innych przepisach”. Najważniejszym źródłem chroniącym te dobra, a wśród nich
wizerunek, jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej24. Podstawą wszelkich
wolności i praw człowieka jest jego godność jako osoby ludzkiej. Jest ona
niezbywalna i podlega stałej i jednakowej dla wszystkich ochronie prawnej w myśl
zasady, że „wszyscy są równi wobec prawa”. Choć wizerunek nie jest wskazany
bezpośrednio, to niewątpliwie stanowi element czci, prywatności, czy godności.
Wizerunek jest jednym z dóbr osobistych, które są chronione nawet po
śmierci osoby fizycznej, zaś naruszenie prawa do wizerunku stanowić często
będzie naruszenie prawa do prywatności25. W świetle art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych26 prawo do wizerunku gaśnie ze

22

Ibidem, s. 61.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1145, z późn. zm., dalej jako: k.c.
24 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm.
25 P. Sobolewski, Księga pierwsza. Część ogólna, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz Tom I, Przepisy wprowadzające
(art. I-LXV PWKC) Część ogólna, Własność i inne prawa rzeczowe (art. 1-352 KC), K. Osajda (red.), C. H. BECK,
Warszawa 2013, s. 401.
26 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1231,
z późn. zm., dalej jako: pr. aut.
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śmiercią osoby. Jednak ochrona wizerunku osoby zmarłej jest możliwa i następuje
na zasadzie wstępowania jego najbliższych z tytułu przysługujących im dóbr
osobistych. Wykorzystanie wizerunku osoby można rozpatrywać w kategoriach
szkody majątkowej (lucrum cessans), gdyż często atrybuty tożsamości, zwłaszcza
osób powszechnie znanych, przedstawiają wymierną korzyść majątkową. Zgodnie
z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2015 r.27 art.
83 w zw. z art. 78 ust. 1 pr. aut. nie daje podstaw do wstąpienia w miejsce osoby
zmarłej w wytoczonym przez nią procesie o niemajątkową ochronę prawa do
wizerunku, lecz do wystąpienia z własnym roszczeniem, w ciągu 20 lat od śmierci
tej osoby.
Pojęcie wizerunku było różnie wyjaśniane w piśmiennictwie, pomimo wielu prób
nie udało się stworzyć jednolitej definicji, a pomiędzy poszczególnymi autorami
istnieją rozbieżności co do omawianej kwestii. Jak podaje P. Sobolewski, wizerunek
obejmuje tylko cechy zewnętrzne osoby fizycznej, gdyż cechy psychologiczne
związane są z czcią28. Słuszny zdaje się być pogląd J. Barty i R. Markiewicza, że należy
stosować szersze pojmowanie wizerunku, a nie tylko anatomiczne. Zdaniem
powyższych autorów cechy wizerunku to również makijaż, ubiór czy laska,
ponieważ mogą pełnić one wiążącą rolę identyfikacyjną, gdy są charakterystyczne
dla danej osoby. Elementami wizerunku mogą być również sposób poruszania się,
gestykulacji, czy pseudonim29.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2009 r.
„wprawdzie nie ma w doktrynie jednolitego rozumienia pojęcia wizerunku, ale przeważa
stanowisko, w którym na czoło wybijają się dostrzegalne, fizyczne cechy człowieka, tworzące jego
wygląd i pozwalające na identyfikację osoby wśród ludzi jako obraz fizyczny, portret,
rozpoznawalną podobiznę”30.

Z kolei Sąd Apelacyjny w Katowicach w uzasadnieniu wyroku z dnia
28.05.2015 r.31 podał, że poprzez wizerunek należy rozumieć każdą podobiznę
bez względu na technikę wykonania, a więc fotografię, rysunek, wycinkę sylwetki,
film, przekaz telewizyjny czy video.
Za wizerunek można uznać takie cechy zewnętrzne osoby fizycznej, które
umożliwiają jej rozpoznanie jako konkretnej osoby32. Podobną definicję wizerunku
kreuje E. Wojnicka, która za wizerunek uważa dostrzegalne, fizyczne cechy
człowieka, tworzące jego wygląd i pozwalające na identyfikację osoby wśród innych
27

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2015 r., I ACz 2501/14, lex nr 1744683.
P. Sobolewski, Księga pierwsza…, op. cit., s. 400.
29 J. Barta, R. Markiewicz, Wokół prawa do wizerunku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2002,
nr 2, s. 12.
30
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2009 r., I CSK 72/09, https://www.saos.org.pl/files/
judgments/supreme/2009/10/15/5206e7ff3fa41d6b6ce53087369bfc4a.pdf, (27.01.2019).
31 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28.05.2015 r., I ACa 158/15, lex nr 1747243.
32 W. Lis, Publikacja listu gończego a ochrona prawa do wizerunku, lex nr 169849/1.
28

103

Marlena Krawczyk, Aleksandra Prokopowicz

ludzi33. Do wizerunku można zaliczyć cechy twarzy oraz całej postaci, jak również
sposób poruszania się, warunkiem jest jednak, by cechy te pozwoliły na
identyfikację konkretnej osoby34. Muszą to być cechy immanentnie związane z daną
osobą fizyczną, dla niej znamienne i pozwalające na jej rozpoznanie35. Oprócz
naturalnych cech, jakie posiada człowiek, na wizerunek składa się również fryzura,
makijaż, okulary czy ubiór, gdy są charakterystyczne dla konkretnej osoby36.
Naruszenie wizerunku polega na przedstawieniu całości lub części sylwetki
osoby w sposób pozwalający na jej identyfikację. Idąc dalej, wizerunek może być
naruszony nie tylko za pomocą aparatu lub kamery, ale także naszkicowanie czy
namalowanie portretu osoby fizycznej bez jej zgody będzie stanowiło takie
naruszenie37. Nie dochodzi jednak do naruszenia dobra osobistego, gdy wyrządzona
drugiemu przykrość jest przykrością małej wagi38. Stopień przeżywanej przykrości
przez pokrzywdzonego ma znaczenie dopiero wtedy, gdy próg ten został
przekroczony. Sąd może wziąć powyższą okoliczność pod uwagę na przykład przy
ustalaniu zadośćuczynienia pokrzywdzonemu39.
Dokonując oceny, czy doszło do naruszenia dobra prawnego, jakim jest
wizerunek, należy odnieść się do poglądów panujących w społeczeństwie, a nie
tylko do odczuć osoby pokrzywdzonej. Powyższe znajduje również potwierdzenie
w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 maja 2015 r.40, zgodnie
z którym, aby uznać, że dobro osobiste zostało naruszone, należy posłużyć się
abstrakcyjnym wzorcem „przeciętnego obywatela”. Nie dochodzi do naruszenia
dobra osobistego, jeżeli wyrządzona drugiej osobie przykrość jest według norm
przyjętych w danym społeczeństwie dolegliwością małej wagi. Stopień przeżywanej
przykrości może mieć znaczenie i być uwzględniony przez sąd na przykład przy
ustalaniu sposobu usunięcia skutków naruszenia dobra osobistego41. Dla
stwierdzenia przez sąd, że doszło do naruszenia wizerunku, konieczne jest
spełnienie kilku warunków, decydujących o rozpoznawalności. Osoba powinna być
rozpoznana na podstawie cech obiektywnie uznawanych za charakterystyczne,
ponadto cechy te powinny umożliwić rozpoznanie tej konkretnej osoby, a nie tylko
wywołać skojarzenie z nią bądź wywołać wyobrażenie o niej. Ponadto w ten sposób
33

E. Wojnicka, Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”,
1990, nr 5, s. 107.
34 R. Koper, Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym, Wolters Kluwer,
Warszawa 2010, s. 160-161.
35 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 maja 2015 r., I ACa 1741/14, lex nr 1755241.
36 W. Lis, Publikacja listu gończego…, op. cit., podobnie uważa: J. Barta, R. Makiewicz, Wokół prawa do wizerunku,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2002, nr 80, s. 12.
37 P. Sobolewski, Księga pierwsza…, op. cit., s. 400.
38 P. Nazaruk, Księga pierwsza. Część ogólna, [w:] Kodeks cywilny komentarz, J. Ciszewski (red.), LexisNexis,
Warszawa 2013, s. 60.
39 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 1 września 2015 r., I ACa 208/15, lex nr 1808667.
40 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 maja 2015 r., I ACa 193/15, lex nr 1754188.
41 P. Nazaruk, Księga pierwsza…, op. cit., s. 60.
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sportretowana postać powinna być rozpoznawalna nie tylko dla osób najbliższych,
lecz również dla osób trzecich. Najczęściej do naruszenia wizerunku dochodzi
w sposób werbalny, choć może to nastąpić także w formie rysunku, np. poprzez
złośliwą karykaturę, spreparowaną fotografię, czy chociażby gest (np. gest
Kozakiewicza)42. Ta różnorodność dóbr osobistych sprawia, że sąd każdorazowo,
stosując kryteria obiektywne i rozpatrując konkretny stan faktyczny, dokonuje
oceny, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych43. W Kodeksie cywilnym nie ma
przepisu wyjaśniającego, czy ma na względzie ogół dóbr osobistych jako pewien
zbiór, któremu odpowiada ogólne prawo osobiste podmiotowe. Dokonując jednak
wykładni art. 23 k.c. można wyciągnąć wniosek, że w prawie polskim nie ma
jednego ogólnego dobra osobistego i jednego odpowiadającego mu prawa
osobistego44.
Oprócz ochrony przewidzianej w k.c. wizerunek ujęty został również w Ustawie
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przemawiała za tym zapewne tradycja,
gdyż kwestię ochrony wizerunku regulowała również ustawa o prawie autorskim
z 1926 r. i 1952 r. Obecnie obowiązująca ustawa ochronę wizerunku zapewnia
w art. 81, zgodnie z którym:
„Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku
wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną
zapłatę za pozowanie. 2) Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 1. osoby
powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji
publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 2. osoby stanowiącej
jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”.

Należy zauważyć, że regulacja przyjęta w pr. aut. nie wyczerpuje całości
problematyki związanej z ochroną wizerunku. W zakresie nieuregulowanym
w ustawie ustaleń co do bezprawności czynu należy dokonywać na podstawie k.c.
Pojęcie wizerunku użyte w cytowanym przepisie oznacza na gruncie pr. aut. wytwór
niematerialny, który za pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną
podobiznę danej osoby i obok klasycznych portretów malarskich są to również
fotografie i karykatury45.
Dla stwierdzenia, że doszło do rozpowszechnienia wizerunku nie jest konieczne
jego zwielokrotnienie, a wystarczy, gdy został on udostępniony publicznie. Prawo
do decydowania o rozpowszechnieniu wizerunku przysługuje tylko osobie fizycznej.
Z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 zd. 2 i art. 81 ust. 2 ma ono charakter bezwzględny
i tylko od woli sportretowanego zależy dopuszczalność rozpowszechniania
42

S. Kalus, Księga pierwsza. Część ogólna, [w:] Kodeks cywilny komentarz, Tom I, Część ogólna (art. 1-125),
M. Habdas, M. Fras (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 116.
43 S. Dmowski (aktualizacja R. Trzaskowski), Księga pierwsza. Część ogólna, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część
ogólna, J. Gudowski (red.), LexisNexis, Warszawa 2014, s. 134.
44 Ibidem, s. 131.
45 T. Grzeszak, Rozdział IX. Prawo do wizerunku i prawo adresata korespondencji, [w:] Prawo autorskie. Tom 13,
J. Barta (red.), C. H. BECK, Warszawa 2017, s. 776.
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wizerunku. Dyskusyjna wydaje się kwestia rozpowszechniania wizerunku przez
osoby trzecie, jeżeli uprawniony wyraził już raz zgodę na jego rozpowszechnienie.
Stanowisko judykatury dotyczące przytoczonego problemu również nie jest
jednolite. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1967 r.46
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie o prawie autorskim,
publikowanie fotografii osoby jest możliwe tylko za jej zgodą. Dalsza publikacja nie
wymaga ponownej zgody, jeśli wskazuje pierwotne źródło publikacji i nie
wprowadza się zmian w publikowanym zdjęciu. Zasadniejszy jednak wydaje się
pogląd, iż zgoda sportretowanego powinna być wyrażana każdorazowo. Powyższe
znajduje potwierdzenie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 września 1998 r.,
w którym możemy przeczytać, że
„Artykuł 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymaga do rozpowszechnienia
wizerunku zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Materiał zebrany w sprawie nakazuje przyjąć,
że powód zgodził się na publikację przedstawiających go zdjęć jedynie razem z przygotowywanym
o nim artykułem. Opublikowanie tych zdjęć w innych okolicznościach stanowiłoby zatem
naruszenie prawa powoda do wizerunku. Wobec tego jednak, że nie doszło do takiej ich publikacji,
nie może być mowy o naruszeniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym
samym – o naruszeniu prawa powoda do wizerunku” 47.

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia. Zgoda może być wyrażona
w dowolnej formie, jednak musi być ona niewątpliwa. Osoba jej udzielająca musi
mieć pełną świadomość nie tylko formy przedstawienia jej wizerunku, ale także
miejsca i czasu publikacji, zestawienia z innymi wizerunkami i towarzyszącego jej
komentarza48. Idąc dalej należy zauważyć, że zgoda w żadnym wypadku nie
powoduje trwałego przeniesienia prawa do wizerunku na rzecz innego podmiotu,
gdyż osobisty charakter prawa do wizerunku wyklucza jego zbywalność49. Zgoda nie
jest potrzebna, jeżeli dana osoba otrzymała zapłatę za pozowanie. Przyjmuje się, że
osoba, która otrzymała wynagrodzenie za pozowanie, jeśli nie dokona wyraźnego
zastrzeżenia, w domyśle zgadza się na rozpowszechnianie swojego wizerunku.
Nie wymaga zgody rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych,
sporządzonego w związku z pełnieniem przez nie funkcji publicznych,
w szczególności politycznych, społecznych czy zawodowych. Wystarczy wykazać
chociażby pośredni związek polegający na sporządzeniu wizerunku w momencie,
kiedy osoba powszechnie znana znajdowała się w sytuacji, która miała znaczenie
dla oceny jej zachowania jako osoby publicznej50. Przyjmując powyższą
interpretację, można uznać, że granicą rozpowszechniania wizerunku jest sfera
46

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1967 r., OSN 1967, nr 9, poz. 161.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 września 1998 r., I CKN 818/97, OSNC 1999/1/21.
48 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 1998 r., I ACa 1044/97, lex nr 81433.
49
A. Matlak, Cywilnoprawna ochrona wizerunku, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, R. 13, Z. 2, 2004 r., s. 331.
50 J. Barta, R. Markiewicz, Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji, [w:] Ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, J. Barta, R. Markiewicz (red.), Dom Wydawniczy ABC,
Warszawa 2001, s. 536.
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intymności osoby powszechnie znanej51. W doktrynie ukształtował się pogląd,
zgodnie z którym bez zgody osoby zainteresowanej, nawet jeśli jest to osoba
powszechnie znana, nie można wykorzystać jej wizerunku w celu komercyjnym.
Wykorzystanie wizerunku osoby powszechnie znanej bez jej zgody powinno
być związane z relacjonowaniem jej funkcji politycznych, społecznych czy
zawodowych52. Analizę powyższego przepisu należy rozpocząć od wyjaśnienia
znaczenia pojęcia „osoby powszechnie znanej” wobec braku jego definicji
ustawowej. Nie budzi wątpliwości zaliczanie niektórych osób do tej kategorii, np.
polityków, piosenkarzy czy aktorów. Szereg przypadków wskazuje jednak, iż
niekiedy „osobą powszechnie znaną” może stać się tzw. zwykły człowiek, zwłaszcza
w sytuacji, gdy zdobędzie lokalne zainteresowanie społeczeństwa. Może to być np.
sprawca jakiegoś ciężkiego przestępstwa, którego wyczyny wzbudziły powszechne
zainteresowanie. W literaturze podkreślono, że wizerunek takich osób stał się
społeczną wartością53. Dozwolenie na rozpowszechnienie wizerunku osoby
powszechnie znanej bez jej zgody musi zaistnieć „w związku” z pełnieniem przez nią
funkcji publicznej. Dokonując wykładni celowościowej tegoż przepisu należy dojść
do wniosku, że „osoba powszechnie znana” musi pełnić „funkcję publiczną”.
Wyłącza to możliwość wykorzystania bez zgody osoby sportretowanej jej wizerunku
w celach reklamowych. Jeżeli jednak zostały dochowane przesłanki wymienione
w ustawie w odniesieniu do osób powszechnie znanych, nie ma znaczenia
zgłoszenie sprzeciwu co do rozpowszechniania wizerunku tej osoby. Z powyższego
można wnioskować, że przesłankę „powszechności” należy odnieść do kręgu
odbiorów, do którego adresuje się rozpowszechniony wizerunek54. Jak uważa
J. Barta i R. Markiewicz, wizerunek np. burmistrza miasta jest znany lokalnie i może
być lokalnie wykorzystany, natomiast zdaniem autorów brak jest podstaw do jego
ogólnokrajowego rozpowszechniania55. Powyżej przedstawiony przykład wskazuje
na podział, jaki zaistniał w literaturze podmiotu, na osoby znane bezwzględnie
i względnie. Jak wskazuje J. Sieńczyło-Chlabicz, judykatura i doktryna niefortunnie
posługiwały się pojęciem „osoby publicznej”. Zdaniem autorki osobą publiczną jest
osoba, która wykonuje jakąś działalność publiczną, w szczególności pełni funkcję
publiczną lub sprawuje mandat zaufania publicznego. Z powyższego jasno wynika,
iż pojęcie „osoby publicznej” nie jest tożsame z pojęciem „osoby powszechnie
znanej”. Nie każda osoba powszechnie znana będzie osobą publiczną. Może nią być
osoba, która wsławiła się poprzez swoją działalność naukową, społeczną,
polityczną, czy poprzez swoje życie prywatne. Również J. Sobczak podkreśla, że nie
51

P. Ślęzak, Ochrona prawa do wizerunku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 44.
J. Barta, R. Markiewicz, Ochrona wizerunku, adresata…, op. cit., s. 536.
53
T. Grzeszak, Rozdział IX. Prawo do wizerunku…, op. cit., s. 819.
54 D. Flisak, Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji, [w:] Prawo autorskie
i prawa pokrewne. Komentarz, D. Flisak (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s.1149.
55 Cyt. za D. Flisak, Ochrona wizerunku, adresata korespondencji…, op. cit., s. 1149.
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należy mylić osób pełniących funkcje publiczne z osobami publicznego
zainteresowania. W art. 81 ust. 2 pkt. 1 pr. aut. jest wskazana „osoba powszechnie
znana”. Najczęściej będzie to osoba pełniąca funkcje publiczne i jednocześnie
będąca obiektem publicznego zainteresowania56.
Kontynuując rozważania należy dojść do wniosku, że decyzja o publikacji
wizerunku powinna być poprzedzona analizą okoliczności, w jakich wizerunek
został utrwalony, i kontekstu, w jakim dochodzi do jego opublikowania. Zgodnie
z art. 29ˡ pr. aut. „Wolno korzystać z utworów na potrzeby parodii, pastiszu
lub karykatury, w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków”. Parodię będzie
stanowiło komiczne naśladowanie stylu innego, zazwyczaj powszechnie znanego
utworu, autora, gatunku, prądu, szkoły lub epoki. Stanowi ona świadomą stylizację
pełniącą funkcję satyryczną bądź humorystyczną. Pastisz różni się tym od parodii,
że nie wyjaskrawia i nie karykaturuje naśladowanego utworu, a stanowi hipotezę
danego utworu stworzoną w konwencji charakterystycznej dla tegoż twórcy.
Natomiast karykatura to forma przejaskrawionego sposobu przedstawienia
danej postaci z wyolbrzymieniem, podkreśleniem jej charakterystycznych cech57.
W nawiązaniu do kwestii publikacji memów w Internecie należy jednak mieć na
względzie, gdzie leży granica pomiędzy dozwolonym wyśmianiem a obrażaniem
określonej osoby.
Oprócz odpowiedzialności za zniesławienie czy zniewagę, w przypadku
rozpowszechniania memów z wizerunkiem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
można również ponieść odpowiedzialność karną z art. 135§2 Ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny58, zgodnie z którym „Kto publicznie znieważa
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3”. Do znieważenia może dojść za pomocą rysunku, fotomontażu czy
animacji, w sytuacji gdy będzie ono miało obraźliwy przekaz. Przykładowo,
znieważenie będzie stanowił fotomontaż prezentujący Prezydenta RP jako
prostytutkę, alkoholika czy uczestnika czynności seksualnych59. Uznać zatem należy,
że zniewagę będą stanowić zachowania powszechnie uznane za obelżywe60.
Należy podkreślić, że przepis chroni Prezydenta RP nie tylko w związku z pełnionymi
przez niego obowiązkami. Znamiona przestępstwa zostaną stwierdzone
w przypadku publicznego znieważenia w związku np. z prywatnym zatargiem
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J. Sobczak, Komentarz do art. 14 pr. pras., [w:] Prawo prasowe. Komentarz, J. Sobczak (red.), LEX 2008, pkt. 19.
A. Michalak, Komentarz do art. 29 pr. aut., pkt. 4-6, [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Komentarz, A. Michalak (red.), Warszawa 2019, Legalis.
58 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1950 z późn. zm., dalej jako: k.k.
59 J. Kulesza, Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 127-139, [w:] Kodeks karny. Część
szczególna. Tom I. Komentarz art. 117-221, 4. wydanie, M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), C. H. BECK, Warszawa
2017, s. 143.
60 K. Wiak, Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Kodeks karny. Komentarz.
3.wydanie, A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), C. H. BECK, Warszawa 2015, s. 810.
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powstałym w okresie przed objęciem przez Prezydenta urzędu61.
Publikując mem z wizerunkiem osoby publicznej należy mieć również na
względzie przepisy Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe62. Zgodnie
z art. 14.6 „Nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikować informacji oraz
danych dotyczących prywatnej sfery życia, chyba że wiąże się to bezpośrednio
z działalnością publiczną danej osoby”. Choć w treści art. 14 pr. pras. wizerunek nie
został wprost wymieniony, to stanowi on regulację szczególną w odniesieniu do
przepisów o ochronie wizerunku zawartych w k.c. czy pr. aut. Dokonując wykładni
przepisu art.14 pr. pras. należy dojść do wniosku, że odnosi się on jedynie do
przypadków, w których spełniona jest przesłanka udzielania informacji
przedstawicielom prasy. Jak trafnie wskazuje J. Sobczak, ratio legis przepisu było
objęcie nim zarówno nagrań na taśmie magnetofonowej, jak i utrwaleń na taśmie
filmowej czy magnetowidowej, dlatego nie dotyczy on informacji utrwalonych
jednocześnie na wizji i fonii63. W doktrynie przyjął się pogląd, że celem tej regulacji
jest pogłębienie relacji zaufania pomiędzy dziennikarzem a jego świadomym
informatorem64. Dodatkowo w art.14 pkt. 6 pr. pras. ustawodawca szczególną
ochroną obejmuje informacje z życia prywatnego, stanowiąc, że nie wolno
publikować informacji z życia prywatnego oraz danych dotyczących prywatnej sfery
życia, chyba że wiąże się to bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby.
Zgodnie z powyższym przepisem dziennikarz ma prawo upublicznić informacje
z prywatnej sfery życia, jeżeli w jakiś sposób wiążą się one z działalnością publiczną
danej osoby. Równocześnie nie każda informacja dotycząca osoby publicznej
może być opublikowana65. Zdaniem E. Ferenc-Szydełko dozwolona jest na
przykład publikacja informacji o rozwodzie, ponieważ nie jest on sprawą
wyłącznie prywatną66. Przepis art. 14 pr. pras. stanowi powtórzenie zakazów
wynikających z art. 23 i 24 k.c., dodając równocześnie dwa ustawowe kontratypy.
Ponadto ma znaczenie kluczowe dla relacji pomiędzy dwiema konstytucyjnie
zagwarantowanymi wartościami, jakimi są prawo do prywatności i prawa
społeczeństwa do informacji67. Odpowiedzialność za naruszenie prawa prasowego
spowodowaną w związku z publikacją materiału prasowego ponosi autor, osoba,
która spowodowała opublikowanie danego materiału, ale też wydawca.
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A. Michalska-Warias, Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Kodeks karny. Komentarz. Wydanie
5., T. Bojarski (red.), Lexis Nexis, Warszawa 2012, s. 311.
62 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 1914, dalej jako: pr. pras.
63 J. Sobczak, Komentarz do art. 14 pr. pras., [w:] Prawo prasowe. Komentarz, J. Sobczak (red.), LEX 2008, pkt. 1.
64 M. Zaremba, M. Łoszewska-Ołowska, Komentarz do art. 14 pr. pras., [w:] Prawo prasowe. Komentarz,
M. Zaremba (red.), WKP 2018, pkt. 9.
65 M. Brzozowska-Pasieka, Komentarz do art. 14 pr. pras., [w:] Prawo prasowe. Komentarz praktyczny,
M. Brzozowska-Pasieka, M. Olszyński, J. Pasieka (red.), LexisNexis 2013, pkt. 6.
66
E. Ferenc-Szydełko, Komentarz do art. 14 pr. pras., [w:] Prawo prasowe. Komentarz, wyd. IV, E. Ferenc-Szydełko
(red.), Lex 2013, pkt. 6.
67 M. Zaremba, M. Łoszewska-Ołowska, Komentarz do art. 14 pr. pras., [w:] Prawo prasowe. Komentarz,
M. Zaremba (red.), WKP 2018, pkt. 15.
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Podsumowanie
Memy internetowe stanowią ważny element kultury uczestnictwa. Posłużenie
się memem pozwala pokazać nastroje społeczne oraz umożliwia ostrą,
niekoniecznie merytoryczną krytykę. Można stwierdzić, że spełniają również rolę
opiniotwórczą. Często mem jest narzędziem do ośmieszenia, a za jego pomocą
można nadać komuś etykietę, przypisać konkretne, niepochlebne cechy.
Odnosząc się do kwestii wykorzystania wizerunku osób publicznych w memach,
o bezprawności tworzenia i rozpowszechniania takich memów należy rozstrzygać,
każdorazowo poddając analizie konkretny mem i towarzyszący mu komentarz.
Należy jednak mieć na względzie, że twórcy memów nie są anonimowi i bezkarni.
Poza naruszeniem wizerunku wulgarny przekaz bądź komentarz może godzić
w inne dobra osobiste danej osoby. Oprócz odpowiedzialności cywilnej
w niektórych przypadkach można ponieść również odpowiedzialność karną za
zniesławienie lub zniewagę. Zgodnie z Prawem prasowym odpowiedzialność za
publikację spoczywa nie tylko na autorze, ale też redaktorze, wydawcy czy
operatorze portalu internetowego.
Kłopotliwe jednak może być odróżnienie żartu od obrażania osoby publicznej
i stwierdzenie, czy ktoś tworząc i publikując mem działał w granicach dozwolonej
krytyki, parodii, pastiszu, czy jednak granice te zostały przekroczone. W doktrynie
i orzecznictwie wskazuje się, że przesłanką rozpowszechniania wizerunku
osoby publicznej jest relacjonowanie jej funkcji publicznych. Odnosząc się
do problemu poruszonego w niniejszym artykule należy zauważyć, że tworząc
i rozpowszechniając mem z wizerunkiem osoby publicznej należy mieć na
względzie, w jakich okolicznościach został on utrwalony. Jeśli wizerunek został
wykonany w związku z pełnieniem przez osobę funkcji społecznych, politycznych
czy zawodowych, to dobro osobiste, jakim jest wizerunek, nie zostało naruszone.
Warto jednak mieć na względzie pozostałe elementy memów, takie jak komentarz
czy zestawienie zdjęcia z towarzyszącym mu opisem, może się bowiem okazać, że
dany mem narusza inne dobra osobiste osoby publicznej.
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Internet Memes in the Context of Protection of the Image of Public Figures
Summary
Nowadays, almost everybody uses the Internet. Access to the Internet makes it easier for us to
function in today’s world. We meet with different kinds of memes while using the Internet every day
– they are an inseparable part of the Internet reality. However, the definition of a meme is ambiguous.
Undoubtedly, the purpose of memes is to attract attention and interest of the recipient and to arouse
emotions. Most often, memes are pictorial messages, mocking in their nature, but in the Internet, one
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can also come across distasteful memes. Meme is a cultural phenomenon whose assumption is that
it will be reproduced and disseminated in a global network. Public figures, for example politicians,
often become the protagonists of memes. The aim of this article is to present the phenomenon
of memes in the context of protection of the image provided for in the Civil Code, Copyright Act, Press
Law Act and in related laws. The author pays attention to the protection of the image of public and
widely known figures and shows in which situations their images can be used without required
authorisation.
Keywords: image, public figure, memes, protection of the image
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ABSTRAKT
Artykuł podejmuje tematykę mediów społecznościowych i ich roli w współczesnym marketingu.
Możliwości, jakie daje wykorzystanie platform społecznościowych do komunikacji marketingowej
przedsiębiorstw w przestrzeni wirtualnej, często przesłaniają kwestie etyczne, związane
między innymi z wykorzystaniem danych osobowych internautów do personalizacji treści
komunikatów reklamowych. W niniejszym artykule podjęto próbę identyfikacji obszaru i zakresu
manipulacji stosowanej przez reklamodawców na platformach społecznościowych. W części
pierwszej zdefiniowano pojęcia manipulacji i perswazji. W części drugiej uwaga została
poświęcona marketingowi w social mediach, a w szczególności narzędziom e-marketingu, które mogą
przyjmować charakter manipulatywny. Część trzecia, o charakterze empirycznym, stanowi analizę
wyników badań przeprowadzonych na próbie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
w maju 2019 roku.
SŁOWA KLUCZOWE: social media, manipulacja, perswazja, marketing online

Wprowadzenie
Celem prezentowanego artykułu jest ocena zakresu i stopnia manipulacji
w marketingu on-line w przestrzeni mediów społecznościowych. Social media
stanowią nie tylko narzędzie komunikacji i wymiany treści między użytkownikami,
ale również doskonałe narzędzie manipulacji. W literaturze przedmiotu
wielokrotnie wspominano o skandalu Cambridge Analytica oraz o innych
przejawach manipulacji o charakterze politycznym lub gospodarczym w środowisku
1
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114

Katarzyna Sanak-Kosmowska

mediów społecznościowych. Wciąż jednak stosunkowo niewiele badań dotyczy
zagadnień związanych z manipulacją zachowaniami e-konsumentów, będących
efektem komunikacji marketingowej w Internecie.
Strukturę artykułu tworzą trzy zagadnienia. W pierwszej części zdefiniowane
zostało pojęcie manipulacji. Na potrzeby niniejszych rozważań przyjęto
podstawowe wyróżniki manipulacji jako metody wywierania wpływu na drugiego
człowieka. Są to: ukrywanie celów i intencji działania podmiotu sprawstwa,
wykorzystywanie niepełnej wiedzy i nieświadomości drugiej strony, ukrywanie
samego działania przez odwracanie uwagi od nadawcy przekazu, podstęp,
fragmentaryzacja informacji, wykorzystywanie okazji i słabości kogoś, ale i zarazem
takie okazje stwarzające2. Drugie zagadnienie poruszane w artykule odnosi się do
problematyki marketingu w mediach społecznościowych. Wskazana została rola
i możliwości social mediów w prowadzeniu działań o charakterze promocyjnym
oraz wyjaśniono zjawisko asymetrii informacji zachodzącej pomiędzy nadawcą oraz
odbiorcą komunikatów reklamowych. Trzecie zagadnienie, o charakterze
empirycznym, stanowi analizę stopnia zaufania do opinii i reklam w social mediach
młodych konsumentów, studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Manipulacja – definicja i charakterystyka pojęcia
Termin manipulacja pochodzi od łacińskiego „manus pellere”, co znaczy
„trzymać w czyjejś dłoni, mieć kogoś w ręce” i oznacza (mówiąc najogólniej)
„wywieranie wpływu na człowieka, posługiwanie się nim wbrew jego woli”3.
Manipulacja jest działaniem zaplanowanym i celowym, którego autor wywiera
wpływ na osobę stwarzając jednocześnie pozory, że to nie on kieruje rozwojem
wydarzeń. Odbiorca nie zdaje sobie sprawy, że podlega jakimkolwiek
oddziaływaniom4. Manipulacja jest oddziaływaniem zamierzonym, a intencje
manipulatora są niedostrzegane przez odbiorców komunikatu. Zaistnienie sytuacji,
w której ludzie nie zachowują się nieintencjonalnie, nie poprzedzają swoich
zachowań analizą sytuacji i nie wyciągają z niej wniosków, nie kontrolują swoich
emocji ani myśli, stwarza możliwość zastosowania socjotechnik5.
W literaturze przedmiotu wymieniono różne i odmienne sposoby manipulacji.
Nadawca przekazu może manipulować informacją, a także sferą emocjonalną

2

M. Karwat, Manipulacja w polityce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, s. 11.
Z. Hanas, Różne formy manipulacji człowiekiem, „Communio” nr 1, 2000, s. 55-67.
4
G. E. Kwiatkowska, Wprowadzenie, [w:] G. E. Kwiatkowska (red.) Pomiędzy wpływem społecznym a manipulacją.
Typowe i nietypowe przejawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 7.
5 S. Przytuła, Psychologia zarządzania. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 99.
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przekazu. W zakresie manipulacji informacją wyróżnia się6:
─ manipulację w obszarze komunikacji językowej,
─ manipulację w obszarze „fizycznym” przekazu,
─ manipulację w obszarze pozornie „psychologicznego” tła przekazu.
Na poziomie językowym manipulacja może dotyczyć przekazywania odbiorcy
informacji nieprawdziwych, nieważnych (przekazanych w nadmiarze) lub
niejednoznacznych. A. Lepa wyszczególnił 6 typów informacji, które można
traktować jako manipulację7:
1. informacje nieprawdziwe,
2. informacje nieważne lub mało ważne z pominięciem najważniejszych,
3. informacje bardzo ważne przekazywane jednak jako mało ważne lub bez
znaczenia,
4. informacje spreparowane w wyniku celowych interwencji,
5. informacje wieloznaczne, aby utrudnić ich zrozumienie,
6. informacje przekazywane w nadmiarze, aby spowodować chaos
dezinformacją.
Manipulacja w obszarze fizycznym odnosi się do nośnika przekazu8, a także
formy i treści pozasłownej komunikatu. Manipulowanie odbywa się w sferze
emocjonalnej, a jej częstymi przejawami są zasiewanie niepokoju lub strachu,
rozchwianie emocjonalne lub utrwalanie stereotypów czy też fałszowanie obrazu
rzeczywistości.
Manipulacja dotyczyć może także tła przekazu, a więc jego kontekstu.
Zestawienie informacji przekazu z określonym środowiskiem wzmacnia siłę wyrazu
i oddziaływania. Należy podkreślić, iż wraz z wzrostem przeciążenia informacyjnego
wzrasta też ryzyko manipulacji tła przekazu. Zjawisko to polega na wystąpieniu
psychicznego dyskomfortu spowodowanego konfrontacją ze zbyt wielką ilością
danych. Zdaniem W. Babika powodem przeciążenia może być gwałtowny wzrost
liczby produkowanych informacji, łatwości ich powielania i przekazywania
w internecie, wzrost pojemności istniejących kanałów przekazu, wzrost znaczenia
informacji9.
Skutkami przeciążenia informacyjnego mogą być: niemożność podjęcia decyzji
(mając do wyboru zbyt wiele wariantów rozwiązania danego problemu, jesteśmy
skłonni do rezygnacji z podjęcia decyzji lub dokonujemy wyboru niekorzystnej
opcji); preferowanie informacji najbardziej aktualnych, a nie tych o dużej wartości
i jakości (aktualność niesłusznie utożsamiamy z jakością); oraz rezygnacja z intuicji
6

J. Werszowiec Płazowski, M. Suwara, Informacja a manipulacja – o pewnych pozapsychologicznych aspektach
manipulacji informacją, [w:] B. Siemieniecki (red.), Manipulacja. Media. Edukacja, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2007, s. 74.
7
K. Czuba, Media i władza, Inicjatywa Wydawnicza „Ad astra”, Warszawa 1995, s. 15-16.
8 J. Werszowiec Płazowski, M. Suwara, Informacja a manipulacja – o pewnych pozapsychologicznych aspektach
manipulacji informacją…, op. cit., s. 76.
9 W. Babik, Ekologia informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 90–91.
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w procesach decyzyjnych (podświadomość działa najlepiej, gdy może ignorować
część informacji – kreatywne pomysły i decyzje nie są wynikiem świadomej analizy,
a nadmiar informacji nie pozwala dotrzeć mózgowi do tych, które są nam
najbardziej potrzebne w danej chwili)10.
W języku potocznym słowo manipulacja często stosowane jest zamiennie
z perswazją. Należy jednak podkreślić, że nie są to pojęcia tożsame. Samo
słowo perswazja wywodzi się z łacińskiego wyrazu persuasio oznaczającego
przekonanie, wiarę, opinię, uspokojenie, przesąd, łagodność, a także od czasownika
persuadere (gr.peito) tłumaczonego jako nakłanianie, namawianie, przekonywanie,
oczarowanie itd.11 Zdaniem G. Osiki perswazja jest to forma oddziaływania
na siebie, w bezpośredniej interakcji, jej uczestników, której celem jest ustalenie
wspólnej postawy będącej przedmiotem perswazji. Jest to możliwe przez
modyfikację postaw niezgodnych. Oddziaływanie to dokonuje się za pomocą
określonych środków12. Kluczowa różnica pomiędzy perswazją a manipulacją
dotyczy zatem świadomości odbiorcy i jego woli poddania się wpływom nadawcy.
Na gruncie reklamy w przypadku manipulacji mamy do czynienia z działaniem
ukrytym, często polegającym na wykorzystaniu niewiedzy odbiorców. Perswazja
stanowi natomiast immanentną cechę komunikacji marketingowej, znajdującą
swoje odzwierciedlenie w nakłanianiu do zakupu.

Marketing w mediach społecznościowych
Funkcjonowanie serwisów społecznościowych jest oparte przede wszystkim
na tworzeniu społeczności wirtualnych, które wykorzystują mechanizmy
komunikacji do tworzenia relacji pomiędzy ich użytkownikami w cyberprzestrzeni.
Zdaniem M. Castellsa społeczności wirtualne stanowią „sieci więzi międzyludzkich,
będących źródłem życia towarzyskiego, wsparcia, informacji, poczucia
przynależności i tożsamości społecznej”13. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa
istotny jest fakt, że funkcjonowanie społeczności o takim charakterze może być
inspirowane i twórczo kształtowane przez firmę.
W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele propozycji definicji mediów
społecznościowych. Jedną z nich zaproponował Ph. Kotler, określający je jako
serwisy, których współautorami są sami użytkownicy i dzięki którym mogą oni
wyrażać siebie oraz współpracować z innymi.
10

M. Ledzińska, Znaczenie wybiórczości umysłu w dobie informacyjnego zalewu, [w:] Komputer w edukacji,
J. Morbitzern (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004, s. 126–129.
11 M. Korolko, Sztuka retoryki, PWN, Warszawa 1990, s. 28.
12
G. Osika, Ogólna charakterystyka procesu perswazji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, 2005, nr 1402,
s. 1-16.
13 M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis, Poznań 2003,
s. 147.
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Celem uczestniczenia w serwisie społecznościowym jest nawiązywanie lub
podtrzymywanie więzi z innymi użytkownikami – znanymi z życia realnego bądź
mającymi podobne zainteresowania, hobby czy problemy. Do podstawowych
funkcji każdego serwisu społecznościowego zalicza się:
─ stwarzanie możliwości nawiązania i podtrzymywania kontaktu z pozostałymi
członkami społeczności;
─ autoprezentację danego użytkownika poprzez zestaw informacji w jego
profilu;
─ prezentowanie treści przygotowanych przez użytkownika w ramach danej
grupy czy całej społeczności;
─ monitorowanie aktywności pozostałych członków grupy i ich ocena14.
Funkcje te mogą być realizowane zarówno przez indywidualnych użytkowników,
jak również przez firmy i instytucje, które decydują się na włączenie social mediów
do swojej strategii komunikacji marketingowej online.
Media społecznościowe idealnie nadają się do budowania wizerunku marki
i zmiany zachowań nabywczych internautów, w szczególności ze względu na15:
─ chęć permanentnego pozostawania w kontakcie z grupą referencyjną;
─ chęć indywidualizacji, wyróżnienia poprzez prezentację swoich myśli, emocji,
nastroju;
─ chęć zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym;
─ przesunięcie granicy prywatności (w stosunku do poprzedników);
negatywny stosunek do masowej, niespersonalizowanej reklamy;
─ przyzwyczajenie do szybkości działania i otrzymania natychmiastowego
komentarza
─ zwrotnego;
─ współdzielenie cyfrowych treści (marketing wirusowy).
Najpopularniejsze social media, takie jak Facebook, Instagram czy TikTok,
oferują szereg narzędzi e-marketingu, pozwalających na efektywną realizację
kampanii marketingowych w środowisku wirtualnym. Podstawowym, bezpłatnym
sposobem na komunikację marki w środowisku mediów społecznościowych
jest prowadzenie profilu, fan page’u lub strony afiliacyjnej marki. Do promocji
marki wykorzystać można szereg formatów i rodzajów reklamy płatnej: reklam
graficznych, video, postów sponsorowanych, ofert specjalnych i wielu innych 16.
Komunikaty marketingowe mogą być odpowiednio targetowane oraz
personalizowane, a zatem skierowane do osób o pożądanej charakterystyce
14

K. Sanak-Kosmowska, Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki, Wydawnictwa
Drugie, Warszawa, 2018, s.107-110.
15
M. Filiciak i in., Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, SWPS, Warszawa 2010, źródło online:
http://bi.gazeta.pl/im/8/7593/m7593998.pdf. [odczyt z dnia 13.11.2019].
16 Facebook oferuje bezpłatne szkolenia online z zakresu reklamy w serwisie FB i Instagram. Szczegółowy opis
można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/business/ads-guide [dostęp z dnia 05.06.2020].
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zarówno demograficznej i geograficznej, jak również behawioralnej
i psychograficznej. Sposób doboru grupy docelowej w mediach społecznościowych
wzbudza pewne kontrowersje – w szczególności dotyczą one sposobu pozyskiwania
i wykorzystania danych użytkowników, pochodzących np. z prywatnych konwersacji
pomiędzy użytkownikami oraz analizy danych, której internauci często nie są
świadomi. Marki obecne w social mediach, w ramach realizowanej strategii
komunikacji marketingowej, podejmują także współpracę z influencerami, którzy
swoją opinią o produkcie dzielą się z innymi użytkownikami17. Od 2017 roku serwis
Instagram wymaga, aby posty prezentujące produkty, za których ekspozycję marka
zapłaciła, były odpowiednio oznaczone18. Pomimo tych regulacji treści zamieszczane
przez blogerów i celebrytów internetowych wciąż mają charakter manipulatywny
i w sposób istotny mogą wpływać na podejmowane decyzje zakupowe. Innym,
niezwykle ważnym obszarem wpływu są recenzje i rekomendacje innych
użytkowników – część z nich może powstawać na zlecenie marek, pochodzić
z fałszywych kont lub być wyświetlana w sposób selektywny.

Reklama online – pomiędzy manipulacją a perswazją
Zaprezentowane w tej części artykułu wyniki badań są elementem autorskiego
grantu NCN: Asymetria informacji w reklamie on-line a manipulacja zachowaniem
e-konsumentów [2018/29/B/HS4/00563]. W I etapie realizacji projektu (maj
2019 r.) przeprowadzone zostały badania pilotażowe na grupie 308 studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie studiujących kierunki biznesowe:
zarządzanie i marketing. Prezentowane badania miały charakter wstępny, ich celem
było przetestowanie oraz ocena narzędzia badawczego, które miało być
wykorzystane do badania zasadniczego19. Dobór prób był celowy, wśród
respondentów dominowali aktywni użytkownicy internetu w wieku 18-25 lat20.
O dystrybucję ankiety poproszeni zostali wykładowcy akademiccy. Studenci
wypełniali ankiety w warunkach audytoryjnych, w salach dydaktycznych,
w ostatniej części zajęć. Udział w ankiecie był dobrowolny. Czas wypełniania ankiet
nie był kontrolowany, z doświadczeń wynika, że jej wypełnienie zajmowało mniej
niż 15 minut.
17

Influencer marketing oznacza „poszukiwanie popularnych i wpływowych osób w danej dziedzinie i współpracę
z nimi nad promocją marki bądź produktu dzięki wykorzystaniu społeczności zorganizowanej wokół tej persony”
za: R. Wilusz, Influencer marketing potężny ponad miarę, Marketing (r)Evolution. Nowe techniki, pomysły,
rozwiązania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, s. 250.
18 https://fashionbiznes.pl/prawo-w-modzie-czy-blogerzy-maja-obowiazek-oznaczania-sponsorowanych-wpisow/
[dostęp z dnia: 05.06.2020].
19
K. Grzeszkiewicz-Radulska, Metody badań pilotażowych, Acta Universiatis Lodziensis, Folia Sociologica 42, 2012,
s. 113-141.
20 CBOS, Korzystanie z internetu, nr 95/2019 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_095_19.PDF [dostęp
z dnia: 05.06.2020].
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Ankiety poprzedzone były listem przewodnim autorów badania. Uzasadniał on
cel badania, podkreślając ich anonimowość oraz wykorzystanie wyników badań
wyłącznie do celów naukowych. Zastosowany kwestionariusz składał się z 5 części
obejmujących łącznie 26 pytań oraz pytań demograficznych.
Celem pytań wprowadzających było poznanie roli internetu w życiu prywatnym,
społecznym i zawodowym respondentów oraz „odkrycie”, w jaki sposób i jak często
studenci korzystają z internetu, serwisów społecznościowych oraz jak dokonują
zakupów online. Respondenci dokonywali oceny w skali 1-5 zgodności własnych
przekonań z zaproponowaną przez autorów kafeterią odpowiedzi.
W drugiej części wykorzystanego narzędzia badawczego respondenci
dokonywali oceny intencji reklamodawców i przekazu reklamowego.
W szczególności oceniali wiarygodność różnorodnych form reklamy on-line, takich
jak reklama video w internecie, opinie online, artykuły sponsorowane, reklamy
bannerowe, strony WWW, opinie blogerów oraz celebrytów.
W części trzeciej i czwartej kwestionariusza badani respondenci zostali zapytani
o subiektywne poczucie wpływu reklamy on-line na decyzje zakupowe oraz
poczucie przewagi informacyjnej, jaką posiadają nad nimi reklamodawcy. Badani
studenci odnieśli się także do treści przekazu reklam on-line: ich spójności,
jednorodności, ogólności i manipulatywności. Ocena asymetrii informacji
w reklamie online jest zarazem kluczową kategorią projektu badawczego.
W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną wyniki odnoszące się do
szczególnej formy komunikacji marketingowej on-line, jaką oferują social media.
W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę grupy badawczej. W badaniach
wzięło udział 53% kobiet i 31% mężczyzn. 16% badanych nie udzieliło odpowiedzi
na to pytanie. Struktura płci w prezentowanych badaniach pilotażowych
koresponduje z danymi dotyczącymi szkolnictwa wyższego w Polsce: w roku
akademickim 2017/18 kobiety stanowiły 63% studiujących. W przypadku
kierunków biznesowych wszystkich uczelni polskich (kategoria „biznes,
administracja i prawo”) kobiety stanowiły 68% studentek (GUS, 2018).
Tabela 1. Wybrane charakterystyki badanych studentów
Wybrane charakterystyki badanych studentów
Razem

Badania offline
306

100%

Kobiety

162

53%

Mężczyźni

95

31%

Brak odpowiedzi/odpowiedź „wolę nie podawać”

49

16%

18-25

276

90%

26-35

23

7%

Brak odpowiedzi/odpowiedź „wolę nie podawać”

7

3%

Płeć

Wiek

Źródło: Badania własne (N=306)
120

Katarzyna Sanak-Kosmowska

Realizując cele artykułu – odpowiadając na pytanie odnoszące się do oceny
stopnia zaufania do opinii i reklam oraz stopnia ich manipulatywności w social
mediach w opinii młodych konsumentów, autorka dokonała próby jakościowej
analizy uzyskanych wyników.
Społeczna świadomość manipulacji w reklamie jest dość powszechna. 50%
badanych studentów zgodziło się z stwierdzeniem, że czują się manipulowani przez
reklamę online (tabela 2). Młodzi odbiorcy czują, że reklamodawcy próbują
sterować ich decyzjami zakupowymi, wpływając na nie poprzez stosowanie działań
o charakterze manipulatywnym. Warto zwrócić uwagę na stosunkowo dużą liczbę
odpowiedzi „nie mam zdania”. W literaturze przedmiotu odpowiedzi typu „nie
wiem” lub „nie mam zdania” nazywane są odpowiedziami beztreściowymi21.
Interpretacja takich odpowiedzi przysparza wiele problemów. Mogą one wynikać
zarówno z braku wiedzy i/lub znudzenia ankietą, jak też z chęci ucieczki przed
niewygodnym pytaniem.
Tabela 2. Świadomość bycia manipulowanym przez reklamę online
Odpowiedzi na pytanie Czuję się
manipulowany przez reklamy online?

Środowisko przeprowadzenia badań

Zdecydowanie nie

10 (3%)

Nie

73 (24%)

Nie mam zdania

70 (23%)

Zgodność ze stwierdzeniem

Tak

86 (28%)

Zdecydowanie tak

67 (22%)

Razem

306 (100%)

Źródło: badania własne (N=306)

W kolejnym etapie badań respondenci zostali poproszeni o wskazanie stopnia
zaufania do wybranych form komunikacji marketingowej online. Na podstawie
uzyskanych wyników można stwierdzić, iż badani studenci najbardziej wierzą
opiniom pochodzącym od użytkowników social mediów (62% badanych ocenia je
jako wiarygodne, a 15% jako bardzo wiarygodne) oraz opiniom innych internautów
(57% wiarygodne, 15% bardzo wiarygodne). Zdecydowanie gorzej została oceniona
wiarygodność artykułów online (43% wiarygodne, 4% bardzo wiarygodne) oraz
reklamy video (17% wiarygodne, 3% bardzo wiarygodne). Warto podkreślić również
bardzo niską ocenę wiarygodności opinii celebrytów (7% wiarygodne, 3% bardzo
wiarygodne). Szczegółowe wyniki zostały zaprezentowane w tabeli 3. Uzyskane
wyniki można interpretować jako efekt społecznego dowodu słuszności. Zgodnie
21

A. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
121

Elementy manipulacji w marketingu on-line w przestrzeni mediów społecznościowych…

z tą zasadą, ludzie nie wiedząc, jaka decyzja lub jaki pogląd jest słuszny (co może
zależeć od różnych czynników), podejmują decyzje lub przyjmują poglądy takie
same, jak większość grupy22. Znajomość tego mechanizmu i jego umiejętne
wykorzystanie w reklamie np. poprzez zastosowanie marketingu szeptanego (buzz
marketing) przez reklamodawców skutkuje zwiększeniem prawdopodobieństwa
manipulacji zachowaniem odbiorców.
Tabela 3. Ocena wiarygodności źródeł informacji konsumenckiej online (w %)
Strona
Opinie
internetowa
Opinie
Opinie
celebrytów
produktu internautów influencerów („twarzy
(marki)
marki”)

Ocena

Opinie
znajomych
online

Artykuły
online

Reklama
bannerowa

1

1%

2%

17%

1%

2%

11%

29%

2

9%

18%

45%

18%

11%

37%

44%

3

13%

33%

29%

22%

15%

21%

17%

4

62%

43%

8%

49%

57%

25%

7%

5

15%

4%

1%

11%

15%

6%

3%

1 oznacza bardzo niską wiarygodność, 2 niską wiarygodność, 3 brak zdania, 4 wiarygodność, 5 wysoką
wiarygodność.
Źródło: badania własne (N=306)

Badani respondenci zostali zapytani również o rolę i znaczenie rekomendacji
online dla dokonywania wyborów konsumenckich. Ponad 70% studentów (49%
odpowiedzi: tak oraz 23% odpowiedzi: zdecydowanie tak) zgodziła się ze
stwierdzeniem, że omawiane opinie są pomocne podczas dokonywania zakupów.
Należy podkreślić, iż tytułowe social media stanowią szczególny przypadek
płaszczyzny wymiany opinii i rekomendacji pomiędzy internautami. Zarówno
serwisy ogólne, służące przede wszystkim do utrzymywania kontaktu ze znajomymi
i wymiany wiadomości, zdjęć itp. (na przykład Facebook lub Instagram), jak również
serwisy specjalistyczne, poświęcone na przykład turystyce (Tripadvisor) lub karierze
zawodowej (Linkedln) w dużej mierze opierają się na wymianie opinii i wzajemnych
rekomendacji. Należy podkreślić, że omawiane serwisy oferują reklamodawcom
szereg rozwiązań potęgujących ten efekt, począwszy od możliwości analitycznych,
skończywszy na personalizacji wyświetlanych recenzji, np. poprzez wyświetlanie
jako pierwszych recenzji znajomych „z sieci”.

22

R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1996.
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Podsumowanie
Przedmiotem rozważań zaprezentowanych w niniejszym artykule był
manipulacyjny charakter reklamy w social mediach i jej wpływ na podejmowane
decyzje konsumenckie. W części teoretycznej artykułu dokonano próby syntezy
literatury przedmiotu poświęconej manipulacji i perswazji. Drugi rozdział
poświęcony został social mediom, a w szczególności ich roli w współczesnym
marketingu.
W części empirycznej artykułu przedstawiono wybrane wyniki badań
pilotażowych odnoszące się do znaczenia i zaufania do reklamy w social mediach.
Badani studenci w swoich odpowiedziach podkreślili rolę i znaczenie opinii
publikowanych przez internautów przy podejmowaniu decyzji konsumenckich.
Co więcej, opinie znajomych lub innych internautów są w zdaniem respondentów
bardziej wiarygodne niż np. strona WWW producenta. Równocześnie respondenci
deklarowali świadomość manipulatywnego charakteru reklamy online. Co drugi
badany student czuje się manipulowany i stosunkowo nisko ocenia wiarygodność
źródeł informacji konsumenckiej online. Wyjątkiem są wspomniane rekomendacje
i recenzje innych użytkowników, wpisujące się w kategorię społecznego dowodu
słuszności. Można zatem postawić tezę, że siłą współczesnych marek w social
mediach jest ich konsumencki kapitał23. Czy jednak jest on pozbawiony możliwości
manipulacji? Z pewnością jedynie w ograniczonym zakresie, a podatność jest
warunkowana między innymi doświadczeniem i poziomem kompetencji cyfrowych
internautów.
Przeprowadzone badania miały wstępny charakter i wymagają dalszej
kontynuacji. Konieczne jest rozszerzenie grupy badawczej i zastosowanie losowego
doboru próby. Interesującym kierunkiem dalszych badań mogłoby być włączenie do
badań pomiaru różnic indywidualnych badanych respondentów, w tym cech
osobowości i skłonności do konformizmu. Równie interesujący wydaje się kierunek
badań w zakresie postaw ukrytych wobec reklamy w social mediach oraz połączenie
badań deklaratywnych z badaniami o charakterze eksperymentalnym.

23

Koncepcja (consumer-based brand equity, CBBE), przedstawia konsumenta jako główne źródło wartości marki.
Owa koncepcja zakłada ewolucję marki: od synonimu produktu, do serii skojarzeń i odczuć wobec marki
rozwijanych poprzez reklamę i promocję. J. M. Villas-Boas, Consumer learning, brand loyalty and competition,
Marketing Science, 2004 Vol. 23 No.1.
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Elements of Manipulation in Social Media Marketing. The Example
of a Targeted Group of Students of the Cracow University of Economics
Summary
The article deals with the subject of social media and their role in contemporary marketing. The
opportunities offered by the use of social networking platforms for marketing communications of
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enterprises in virtual space often obscure ethical issues related to, inter alia, the use of personal data
of Internet users for personalizing the content of advertising messages. This article attempts to
identify the area and scope of manipulation used by advertisers on social media platforms. The first
chapter defines the concepts of manipulation and persuasion. In chapter two, attention is devoted to
marketing in social media, and in particular to e-marketing tools that can be manipulative. The third
chapter, of empirical nature, is an analysis of the results of research conducted on a sample of
students of the Cracow University of Economics in May 2019.
Keywords: Social media, manipulation, persuasion, online marketing
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Mierzalne czy niemierzalne?
O istocie ewaluacji działań public relations

ABSTRAKT
Systematyczny pomiar efektywności działań public relations pozwala na kształtowanie wizerunku
odpowiadającego dążeniom firmy. Kluczowym jest, aby przed podjęciem badań upewnić się, czy
sformułowane cele strategiczne pozwalają na zmierzenie stopnia ich realizacji. Ewaluacja wyników
jest warunkiem koniecznym do prowadzenia skutecznej komunikacji. Nie istnieje jedno narzędzie,
które przyczyniłoby się do pomiaru efektów public relations. Występuje natomiast wiele technik
służących ewaluacji pojedynczych aktywności. Wskazane jest nieustanne poszukiwanie rozwiązania,
które miałoby szansę doprowadzić do umocnienia rangi działań z zakresu public relations,
inicjowanych przez przedsiębiorstwo.
SŁOWA KLUCZOWE: efektywność public relations, badania w public relations, modele pomiaru
efektywności public relations, techniki pomiaru public relations

Zjawiskiem pierwotnym w stosunku do oceny zachowań nabywczych
konsumentów są ich potrzeby. Jednym z podstawowych zadań public relations jest
troska o wizerunek firmy. Wzrost jego znaczenia sprawia, że coraz więcej
podmiotów dąży do akcentowania swojej wiarygodności oraz lojalności. Czy należy
badać efekty podejmowanych działań public relations? Jaki jest ich główny cel?
Dlaczego ewaluację można uznać za fundament aktywności public relations?
Niniejsze opracowanie odpowiada na powyższe pytania. Przegląd popularnych
analiz autorów polsko- i anglojęzycznych to słuszny krok w kierunku ukazania istoty
kształtowania wizerunku poprzez badania. Niewątpliwie dorobek teoretyczny
stanowi niekwestionowany wkład w rozwój samej dziedziny. W podjętym temacie
należy upatrywać wartości dodanej w postaci skondensowanej i przejrzystej formy
przedstawienia najpopularniejszych metod badawczych oraz rekomendacji
odautorskich.
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 22.01.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 25.05.2020 r.
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Efekty działań public relations mogą być zarówno krótko-, jak i długookresowe.
Mimo napotykanych trudności specjaliści public relations dążą do uzyskania wiedzy
na temat wyników ekonomicznych i społecznych związanych z podejmowanymi
przez siebie wysiłkami. Brak systematycznych pomiarów może spowodować,
iż działania przedsiębiorstwa okażą się nieuzasadnione, a kształtowany w ich
wyniku wizerunek nie będzie odpowiadał wyznawanym celom2.
Aktywność public relations bezspornie wpływa na zwiększenie efektywności
przedsiębiorstwa, jednak efektywność może być niekiedy odmiennie
interpretowana. W opracowaniach opublikowanych przez London School of Public
Relations definiuje się ją jako
umiejętność osiągania założonych celów przy jednoczesnym skoncentrowaniu się na
maksymalnym obniżeniu kosztów takiego działania. Jest to zatem relacja działań skutecznych, czyli
tych, które zakończono osiągnięciem założonego celu, w stosunku do nakładu, jaki jest potrzebny
do jego osiągnięcia3.

Według Zdzisława Knechta efektywność to „relacja między efektami a kosztami,
jakie należało ponieść dla uzyskania efektów, co jest ważne, gdyż dotyczy
ograniczonych zasobów finansowych”4.
Anna Miotk przypomina, że niekiedy skuteczność i efektywność public relations
stosowane są zamiennie i w języku potocznym znaczą to samo. Jednak w literaturze
branżowej sytuacja jest odmienna. Według autorki skuteczność jest miarą realizacji
celów, które założono przed rozpoczęciem działań public relations. Natomiast
efektywność pozwala sprawdzić, na ile adekwatnie do podjętych przedsięwzięć
rozdysponowaliśmy budżet. Czy został on przekroczony, czy też zaoszczędziliśmy
część środków? Czy w działania zaangażowaliśmy tańszych podwykonawców?
Dlatego też tak ważne jest, aby przed podjęciem badań upewnić się, czy
sformułowane cele strategiczne pozwalają na zmierzenie stopnia ich realizacji.
Planowanie sposobów mierzenia efektywności nie kończy się wyłącznie na
opracowywaniu strategii z miernikami. Należy pamiętać również o odbiorcach.
Co więcej, organizacja powinna nastawić się na brak natychmiastowych efektów
swoich działań, bowiem mają charakter długofalowy5.
Dariusz Tworzydło podkreśla również, że pojęcie skuteczności często mylone jest
z efektywnością. Skuteczność należy rozumieć jako stopień, w jakim zaplanowane
działania zostały wykonane, a wyniki osiągnięte. Z kolei efektywność to relacja

2

P. Kocoń, Jakościowe techniki badań efektów działań public relations, [w:] Public relations w przedsiębiorstwie,
D. Tworzydło, T. Soliński (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006, s. 117.
3 D. Tworzydło, Macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów public relations, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2008, s. 55.
4 A. Szymańska, Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Oficyna Wydawnicza
Unimex, Wrocław 2004, s. 189.
5 A. Miotk, Badania w public relations, Difin, Warszawa 2012, s. 116-120.
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między wykorzystanymi zasobami a rezultatami6. Ewaluacja, czyli mierzalność
efektów działań public relations, jest warunkiem koniecznym do prowadzenia
komunikacji, mającej osiągać pozytywne rezultaty. Na podstawie wyników
badań zawartych w publikacji D. Tworzydły, można stwierdzić, iż istnieje wiele
przedsiębiorstw, które nie prowadzą pomiaru kampanii public relations7.
Szczegółowe informacje przedstawia wykres 1.
Wykres 1. Dokonywanie pomiaru efektów działań/kampanii public relations w polskich firmach
Czy w Pana/i firmie dokonuje się pomiaru efektów
prowadzonych działań/kampanii public relations?
TAK

NIE

41,1%
58,9%

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: D. Tworzydło, Macierz celów wizerunkowych w procesie
oceny efektów public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
2008, s. 48.

Badania przeprowadzono na 302 przedsiębiorstwach. Na podstawie
zaprezentowanego wykresu zauważa się, iż w grupie ok. 60% podmiotów
poddanych analizie badawczej działania public relations podlegają pomiarowi.
Nie jest optymistyczny fakt, że w ponad 40% przedsiębiorstw stwierdza się brak
takich pomiarów. Dużym problemem są przekonania zarządu, który kwestionuje
ich skuteczność8. Do podstawowych przyczyn, dla których rezygnuje się
z przeprowadzania badań, można dodatkowo zaliczyć brak odpowiednich środków
6

D. Tworzydło, Pomiar efektywności działań public relations, [w:] Public relations: znaczenie społeczne i kierunki
rozwoju, J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 124-125.
7 D. Tworzydło, Macierz celów…, op. cit., s. 48.
8 Ibidem, s. 47.
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i czasu, brak znajomości metod oceny działań public relations czy też preferowanie
własnych obserwacji.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na badania ukazujące zależność
zachodzącą między zatrudnieniem w dziale public relations a wykorzystywaniem
działań pomiarowych. Wykres 2 obrazuje tę zależność.
Wykres 2. Dokonywanie pomiarów
zatrudnionych pracowników

efektów

prowadzonych

działań/kampanii

a

liczba

Czy w Pana/i firmie dokonuje się pomiaru efektów prowadzonych
działań/kampanii public relations?
90%

70%

61%

60%

50%

80%

76%

80%

56%
44%

39%

40%

24%

30%

20%

20%

10%
0%
1

2

TAK

NIE

3-5

powyżej 5 pracowników

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: D. Tworzydło, Macierz celów wizerunkowych w procesie
oceny efektów public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
2008, s. 49.

Na podstawie wykresu 2 można wysunąć wniosek, że im większa liczba
pracowników zatrudniona jest w dziale public relations, tym większy procent
dokonywania pomiarów. W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej pięciu
pracowników aż 80% ankietowanych przyznało, że dokonuje pomiarów kampanii
public relations, zaledwie 20% badanych owej mierzalności nie prowadzi.
W przypadku zatrudniania jednego pracownika 61% przedsiębiorstw realizuje
pomiary, a 39% nie podejmuje się tego zadania. Omawiając przyczyny braku
prowadzenia pomiarów, należy przyjrzeć się wykresowi 3, który demonstruje
determinanty oddziałujące na decyzje o niedokonywaniu pomiaru efektów.
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Wykres 3. Determinanty mające wpływ na decyzje o niedokonywaniu pomiaru efektów

64,5%

brak zasobów ludzkich

42,1%

brak potrzeby oceny efektów

38,3%

brak zainteresowania zarządu

34,7%

nie ma odpowiednich metod pomiaru

30,6%

zbyt duże koszty pomiaru
brak wiary w możliwość pomiaru

26,4%

zbyt duża czasochłonność pomiaru

25,6%
11,2%

inne
0%

20%

40%

60%

80%

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: D. Tworzydło, Macierz celów wizerunkowych w procesie
oceny efektów public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
2008, s. 52.

Ponad 60% badanych przedsiębiorstw nie prowadzi pomiaru efektów z powodu
braku zasobów ludzkich. Więcej niż 40% przyznaje, iż nie dostrzega potrzeby
oceny efektów, a 38,3% wskazuje na brak zainteresowania zarządu. Blisko
35% badanych stwierdza, że w ich firmach nie ma odpowiednich metod pomiaru.
Część ankietowanych argumentuje sytuację brakiem wiary w możliwości metod
oraz zbyt dużą czasochłonnością. Wśród pozostałych determinantów respondenci
wymieniają charakter firmy i brak konkurencji9. Działania public relations
powinny obejmować badania konsumenckie, by organizacja mogła skutecznie
pozycjonować produkt lub usługę, a także poznawać i kreować nowe potrzeby10.
Ocena efektywności może przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści, w tym
sprzyja racjonalizowaniu gospodarowania zasobami firmy11. Głównym celem
analizy jest stwierdzenie wpływu, jaki wywiera obraz przedsiębiorstwa, istniejący
w świadomości grup odbiorczych, na urzeczywistnianie jego podstawowych zadań.
Identyfikowanie opinii otoczenia i interpretacja społecznych ocen jest znaczącą
kwestią, ponieważ stanowi podstawę do selekcji narzędzi kształtowania wizerunku.
Dodatkowo twierdzi się, że pomiar efektywności działań public relations może

9

Ibidem, s. 51.
M. Schwartzman, PR and Marketing. Use both to develop business, „Sales&Service Excellence”, 2008,
vol. 8 (7), s. 12.
11 R. Baran, Ocena efektywności marketingu, „Marketing i Rynek”, 2007, nr 9, s. 13.
10
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przesądzać o istnieniu przedsiębiorstwa12. Problem dokonywania pomiarów
występował w praktyce i literaturze niemal od początku, gdy przystępowano do
podejmowania usystematyzowanych działań włączanych do sfer zadaniowych
public relations.
Za fundament poszukiwań odpowiedzi na pytania dotyczące efektywności
należy przyjąć definicję procesu komunikacji stworzoną przez Harolda D. Lasswella:
„Jeśli potrafisz rozpoznać, kto mówi, co? do kogo? jak? z jakim efektem? – to masz
za sobą długą drogę, jeśli chodzi o zrozumienie działania komunikacji”13. Zauważa
się brak jednorodnych wytycznych służących do opracowania systemu pomiaru
działań public relations. Praktycy i uczeni zajmujący się dyscypliną public relations
nieustannie poszukują skutecznych rozwiązań. „Czy istotnie rację mają ci, którzy
twierdzą, iż pomiar efektów public relations jest niewiele łatwiejszy od pomiaru
masy gazu za pomocą gumowej obręczy?”14. Efektu działań public relations nie da
się zmierzyć ilościowo, a jedynie jakościowo. Jest to tym trudniejsze, iż na
wizerunek oddziałuje wiele czynników. Do rzadkich należy sytuacja, w której można
byłoby powiedzieć, że poprawa wizerunku nastąpiła jedynie dzięki stosowanym
narzędziom public relations. Badanie efektów jest procesem złożonym, w którym
ostateczny wynik zależy od trudnych do uchwycenia okoliczności15.
Jak ustalono, nie istnieje jedno narzędzie, które przyczyniłoby się do pomiaru
efektów public relations. Występuje natomiast wiele technik, które służą ewaluacji
pojedynczych działań. Pomimo zwiększającego się zainteresowania oceną
i wypracowywaniem wytycznych mogących stać się wyznacznikiem tworzenia
metod ewaluacji, wciąż brakuje środków, które umożliwiłyby jednolity i wymierny
pomiar. Wskazane jest nieustanne dążenie do odnalezienia rozwiązania, które
miałoby szansę przyczynić się do umocnienia rangi działań z zakresu public
relations, inicjowanych przez przedsiębiorstwo.
Krystyna Wojcik twierdzi, że zadaniem operacyjnym służb public relations jest
kontrola. Jednak w licznych przypadkach niezbędne jest zlecanie badań
wyspecjalizowanym instytucjom. Wynika to z faktu, że oceniając efekty własnej
działalności, trzeba umieć ustalić stopień wpływu innych czynników
komunikacyjnych, pochodzących z tej samej firmy. Autorka wymienia kilka metod
pomagających szacować efekty public relations. Wśród nich są: kontrola efektów
przez własne doświadczenia osób z organizacji (m.in. obserwacja, analiza doniesień
służb organizacji oraz rozmów telefonicznych z otoczeniem, opinie osób
odwiedzających organizację), korespondencja z celowo dobranymi respondentami

12

R. Maćkowska, Efektywność działań PR w budowie społecznego zaufania do organizacji, [w:] Public relations na
tle problemów zarządzania, Z. Knecht (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2001, s. 84.
13 D. Tworzydło, Pomiar efektywności działań public relations, [w:] Public relations: znaczenie…, op. cit., s. 123.
14 K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 2009, s. 825.
15 B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Studio Emka, Warszawa 2002, s. 291.
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grup celowych, badania sondażowe i fokusowe oraz wywiady pogłębione16.
Na uwagę zasługuje analiza wycinków prasowych, listów do redakcji czy też
wzmianek dziennikarskich w radiu i telewizji, czyli tzw. pomiar ekspozycji przekazu.
Należy także wspomnieć o wywiadach grupowych ocenianych według naukowych
kryteriów, badaniach prowadzonych wśród ekspertów w celu sprawdzenia, w jakim
stopniu wpłynęły na niezrealizowane działania public relations. Nie można pominąć
badań wizerunku oraz ustnych lub telefonicznych zapytań reprezentatywnej
części grup celowych. Najczęściej rekomendowaną metodą, ze względu na swoją
prostotę, jest pieniężna równowartość kosztu reklamy, którą organizacja
poniosłaby w momencie publikacji danej treści jako materiału reklamowego. Jak
wspomina K. Wojcik, efekty działań public relations można badać poprzez analizę
przekazów medialnych (press clipping). Technika ta ogranicza się do gromadzenia
i sumowania wycinków prasowych ze wzmiankami o organizacji. Jest to zawodna
metoda pomiaru efektów, ukazuje jedynie uruchomienie procesu wpływu, a nie
jego rezultaty. W gruncie rzeczy istotne jest, czy dany komunikat został przyjęty
przez odbiorcę. Jeszcze prostszą techniką jest tzw. cutting, będący jedynie
zbieraniem wycinków prasowych bez ich analizy17.
Twórcą jednego z systemów analiz rezonansu medialnego jest firma
Procter&Gamble. Polega on na odrębnym klasyfikowaniu każdej publikacji, według
wielu różnych kryteriów, tj. daty, zakresu informacji, autora, identyfikacji produktu,
liczby czytelników. Łącznie jest to aż 45 kryteriów. Każdy materiał oceniany jest
w skali od 0 do 100 względem stopnia, w jakim wpłynął na realizację poszczególnych
założeń przedsiębiorstwa. Dodatkowo weryfikacji podlega okoliczność powstania
publikacji. W praktyce większość firm skupia się na analizie publikacji w mediach
drukowanych, zapominając o telewizji czy radiu18.
Wyniki oddziaływania służb public relations można również sprawdzić
w środowisku wewnętrznym firmy. Wówczas zaleca się stosowanie m.in.:
─ indywidualnych rozmów z pracownikami;
─ narad pracowniczych;
─ badań poglądów na temat działalności organizacji;
─ analizy listów do redakcji gazety zakładowej;
─ badań rekrutacji do pracy;
─ sondaży dotyczących klimatu pracy, kultury pracowniczej19.
Pojawianie się w odstępach czasu różnych efektów działań public relations
teoretycy public relations przedstawili pod postacią modeli pomiaru efektów
jego działań. Modele dzielą je na kilka etapów, a każdemu z nich przypisuje się
konkretne mierniki. Na początku odwołują się do tego, co możemy najszybciej
16

K. Wojcik, Public relations…, op. cit., s. 814-815.
Ibidem, s. 817-820.
18 B. Rozwadowska, Public relations…, op. cit., s. 299-300.
19 K. Wojcik, Public relations…, op. cit., s. 818-819.
17
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zaobserwować, następnie mówią o miarach. Ostateczny etap to moment, w którym
komunikacja wokół produktu powoduje u klienta zakup lub kiedy zadowolony
klient rekomenduje produkt innym. Na szczególną uwagę zasługują najwcześniej
powstałe modele, przedstawione w tabeli 1. Są to:
─ model Cutlipa;
─ model Macnamary;
─ model Lindenmanna20.
Mimo iż przytoczone modele są do siebie podobne, to występuje między nimi
różnica polegająca na odmiennym przyporządkowaniu pojedynczych efektów do
konkretnych etapów działania. W modelu Waltera Lindenmanna, inaczej niż
w przypadku modeli Sama Cutlipa i Jima Macnamary, ocenie nie podlega etap
planowania21.
Tabela 5. Modele pomiaru efektów działań public relations
Model Cutlipa

Model Macnamary

Preparation (przygotowanie)

Inputs (wkład)

Model Lindenmanna
Outputs (produkcja)

Implementation (wdrożenie)

Outputs (produkcja)

Outgrowths (osiągnięcia)

Impact (wpływ)

Results (rezultaty)

Outcomes (następstwa)

Źródło: A. Miotk, Jak mierzyć efektywność działań public relations, „Prakseologia” 2008, nr 148, s. 165.

Model Cutlipa powstał jako pierwszy, został opracowany już w 1985 roku.
Niekiedy nazywany jest modelem PII (od angielskich słów: Preparation,
Implementation i Impact)22. W jego przypadku przedmiotem badania, w fazie
przygotowania, jest jakość prezentowanych wiadomości i należytość zebranych
informacji. Na etapie wdrażania eksploracji podlega zasięg ich upowszechniania,
liczba wysłanych wiadomości, analiza wiadomości umieszczonych w mediach,
a także frekwencja podczas wydarzeń. Ostatni z etapów ukazuje, iż przedmiotowi
badań podlegają zmiany opinii i postaw, zmiany społeczne i kulturowe, wzrost
świadomości i wiedzy oraz osiągnięte cele23.
Model Macnamary powstał w 1992 roku24. Na pierwszym etapie badaniu
podlegają instrumenty, na drugim forma realizacji, a na trzecim końcowy wynik.
W modelu tym każda kolejna faza jest doskonalszą formą pomiaru efektywności
public relations. Jego zaletą jest uporządkowanie całego procesu badawczego
i określenie umiejscowienia poszczególnych technik oceny25.

20

A. Miotk, Jak mierzyć efektywność działań public relations, „Prakseologia, 2008, nr 148, s. 165.
Ibidem.
22
http://www.proto.pl/PR/Pdf/zmierzyc_zwazyc_wycenic.pdf (15.08.2019).
23 K. Wojcik, Public relations…, op. cit., s. 826.
24 http://www.proto.pl/PR/Pdf/zmierzyc_zwazyc_wycenic.pdf (15.08.2019).
25 B. Rozwadowska, Public relations…, op. cit., s. 295-296.
21
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W modelu Lindenmanna kwestia pomiaru efektywności przedstawiana jest
w podobny sposób. Rysunek 1 objaśnia jego koncepcję.
Rys. 1. Model pomiaru efektywności Lindenmanna
OSIĄGNIĘCIA
Udokumentowanie tego,
co zostało osiągnięte,
np. czy konferencja prasowa
się udała, ile razy
wykorzystano informacje
prasowe

NASTĘPSTWA
Zbadanie, czy przekazane
informacje spotkały się
z zainteresowaniem,
czy zostały zrozumiane
zgodnie z intencjami
nadawcy

REZULTATY

Ocena zmian
nastawienia
i postaw

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka,
perspektywy, Studio Emka, Warszawa 2002, s. 296.

W założenia tego modelu wpisane są mierzalne cele działań public relations,
które powstają w momencie formułowania strategii. Warunkiem skutecznego
pomiaru jest uprzednie wyznaczenie mierzalnych celów programu. Pierwszy
poziom modelu Lindenmanna to produkcja. Według niego jest to wszystko to,
co widoczne dla oczu. Na tym poziomie można mierzyć całkowitą liczbę: tekstów
w mediach, cytatów w wypowiedziach rzecznika prasowego, uczestników eventu,
odbiorców. W każdym powyższym przypadku zezwala się oceniać również jakość.
Drugi poziom pomiaru w omawianym modelu to osiągnięcia mające większe
znaczenie niż poziom poprzedni, ponieważ mierzony jest sam odbiór przekazu przez
grupy docelowe. Następstwa to trzeci poziom, oznacza zjawiska możliwe
do obserwacji po upływie dłuższego odstępu czasu. Są to zmiany opinii, wzorów
zachowań związanych z danym działaniem public relations26.
W 1995 roku Tom Watson zaproponował dwa modele, które uznaje się za
bardziej przystępne i dynamiczne. Pierwszy z nich to model krótkoterminowy,
w którym ocena efektów następuje w wyniku analizy mediów i reakcji grup
odbiorców po wdrożeniu strategii opartej na początkowo obranych celach.
Przypomina modele press agentry i informacji publicznej. Nie uwzględnia dialogu
i sprzężenia zwrotnego. Punktem wyjścia drugiego modelu, nazywanego modelem
kontynuacji, są badania, które warunkują przygotowanie wykorzystujące
wyznaczone priorytety, strategie i taktyki public relations. Monitorując w ten
sposób kampanię, można pozwolić sobie na decyzję o kontynuacji lub zakończeniu
konkretnego programu działań27.
26

A. Miotk, Badania w procesie oceny działań komunikacyjnych, [w:] Badania i pomiar efektów w public relations,
D. Tworzydło, J. Olędzki (red.), Newsline, Rzeszów 2010, s. 43-45.
27 Ibidem, s. 46.
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W 2007 roku Watson ponownie przyjrzał się modelom swoich poprzedników,
a następnie podjął się stworzenia modelu, który będzie miał cechy wspólne
autorów, ale zostanie przedstawiony w uproszczonej formie (rysunek 2).
Zaproponował pięcioetapowy proces oceny działań public relations: etap wkładu,
etap wyjścia, etap wpływu, etap efektów i etap rezultatów.
Rys. 2. Model połączony Watsona

INPUT
planowanie i przygotowania
informacja zwrotna
taktyczna
OUTPUT
formułowanie komunikatów
dobór grupy docelowej

IMPACT
budowanie świadomości
informowanie

EFFECTS
zmiany postaw
motywacja
informacja zwrotna
menedżerska
RESULTS
zmiany zachowań
działania

Źródło: T. Watson, P. Noble, Evaluating Public Relations – A Best Practice Guide to Public Relations
Planning, Research and Evaluation, Kogan Page, London 2007, s. 93.

Pierwszy etap to planowanie i przygotowanie programu public relations.
Oznacza proces analizy sytuacji wyjściowej według SWOT, umiejętności wyciągania
wniosków na temat działań konkurencji. Etap drugi będzie precyzować, kim są
oraz kim powinni być odbiorcy działań organizacji. Kolejny etap oznaczy ocenę
osiągnięcia odpowiedniego poziomu świadomości czy też rozpoznawalności
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akcji lub całej kampanii public relations. Przy sprawdzaniu sposobu, w jaki odbiorcy
otrzymali komunikat, zaleca się badania trackingowe i analizy jakościowe.
W przedostatnim etapie obserwacji są poddane efekty, które autor modelu
rozumie jako zmiany postaw i motywacji. Etap piąty to ocena rezultatów, a zatem
ewolucja zachowań i działań podejmowanych przez odbiorcę. W etapach czwartym
i piątym pomocne mogą być badania jakościowe, dla ich właściwej interpretacji
konieczna jest choćby podstawowa wiedza psychologiczna i socjologiczna28.
Interesujące podejście do pomiaru efektów działań public relations prezentuje
Lawrence W. Nolte, zostało ukazane na rysunku 3.
Rys. 3. Pomiar efektów działań public relations według Nolte’a
I. PRODUKCJA

II. DYSTRYBUCJA

III. ZAINTERESOWANIE

Ile pracy zostało wykonane
przez dział PR?
Jakie poniesiono koszty?
Jaka jest liczba materiałów
prasowych, drukowanych,
wygłoszonych prezentacji,
mailingów?

Ile osób otrzymało
komunikaty z firmy?
Jaki procent budżetu został
nieefektywnie wykorzystany?
Ile z produkcji trafiło do użytku?

Czy media zmieniły informacje
z komunikatów prasowych?
Jakie pytania zadawali internauci
odwiedzający witrynę firmy?
Ile osób sięgnęło po egzemplarz
gazety?

IV. ZASIĘG

V. ZROZUMIENIE

VI. OPINIA

Do kogo powinien trafić komunikat?
Do kogo trafił komunikat?
Które media opublikowały
komunikat?

Niezbędne wykonanie testów
jakościowych

Pomiar sondażowy na próbie
reprezentatywnej
Czy grupa odbiorców
zmieniła swoją opinię?

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: J. Dąbrowska, Ewaluacja public relations w kryzysie,
[w:] Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, K. Kubiak (red.), Wyższa Szkoła Promocji,
Warszawa 2012, s. 76-78.

Jon White zaproponował zupełnie inne rozwiązanie. W pierwszej kolejności
wziął pod uwagę procesy, jakie mają miejsce w organizacji przed podjęciem decyzji
o kampanii public relations. Rekomenduje się stosowanie tej metody głównie
wewnętrznym specjalistom ds. public relations, którzy mają dostęp do właściwej
wiedzy. White przedstawił program public relations w formie pięciu etapów,
którym przypisał poszczególne typy badań. Pierwszy etap skupia się na analizie,
planowaniu i rozwoju programu, jego wdrożeniu i ocenie. Wskazywany jest
wówczas cel, grupa odbiorców i główny pomysł. Etap drugi bazuje na
wewnętrznych negocjacjach, prowadzonych między pracownikiem public relations
a przełożonym. Na tym etapie uzgadnia się kierunki public relations, określa ramy
planu, jak również ustala sposoby oceny skuteczności i efektywności działań.
W trzecim etapie, na podstawie osiągniętej zgody, wybiera się taktykę, która ma
28

J. Dąbrowska, Ewaluacja public relations w kryzysie, [w:] Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności,
K. Kubiak (red.), Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012, s. 74-76.
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doprowadzić firmę do realizacji ustalonego na poprzednim etapie celu. Podczas
trwania etapu czwartego kontroluje się realizację planu lub podejmuje się między
innymi analizę treści przekazów, zainteresowania i ich zrozumienia. Ostatni etap to
ocena programu. Pod uwagę bierze się jego cele, rezultaty dokonanych pomiarów
i zmianę postaw kluczowych odbiorców29.
W public relations podejmowane są próby przejmowania metod, które powstały
na potrzeby innych działalności komunikacyjnych. Przykładem takiej metody
jest metoda DAGMAR, która zasadniczo odnosi się do pomiaru efektywności
reklamy. Skuteczność reklamy przejawia się nie tylko w momencie dochodzenia
do postępowania odpowiadającego jej przesłaniu, ale również podczas realizacji
faz wprowadzenia komunikacyjnego, zwanego w tej metodzie stopniami
hierarchicznymi30. Metoda DAGMAR zakłada, że kampania marketingowa
powoduje przesuwanie się klienta po różnych poziomach świadomości, począwszy
od grupy nieświadomych odbiorców, poprzez świadomych i rozumiejących
odbiorców, skończywszy na klientach czynnie nabywających produkty lub usługi31.
W badaniach wizerunku wykorzystuje się niekiedy metody projekcyjne. Stosuje
się je zarówno w wywiadach grupowych, jak i w indywidualnych wywiadach
pogłębionych. Wśród przykładowych technik wymienia się: collage, test skojarzeń
słownych, test projekcyjny, bubbles diagram, brand party i chiński portret.
Zadaniem osób, na których testuje się pierwszą z przytoczonych technik, jest
stworzenie collage’u z wycinków prasowych, zdjęć czy rysunków. Gotowa
kompozycja jest następnie przedmiotem szczegółowej analizy psychologicznej.
Druga technika bazuje na skojarzeniach słownych, które są rozpatrywane
ze względu na treści, jakie się pod nimi kryją (pozytywne, negatywne, zgodne
z pielęgnowanym wizerunkiem). Test projekcyjny polega na uzupełnianiu przez
uczestników badania zdań, które są niedokończone. Celem jest wychwycenie
spontanicznych odpowiedzi dotyczących firmy. Bubbles diagram to komiksy
z pustymi chmurkami, w które należy wpisać własny tekst. Brand party polega na
personifikacji marki. Efektem jest stworzenie społecznej fotografii pozycji rynkowej
przedsiębiorstwa. Chiński portret polega na opisie produktu/firmy poprzez
określenie wizerunku przeciętnego klienta32.
Metodą wypracowaną do innego rodzaju działalności jest karta wyników,
która jest zbiorem wskaźników i ma za zadanie szacować poziom realizacji
celów wyznaczanych w zarządzaniu biznesem. Z punktu widzenia public relations
może być zbudowana w taki sposób, by wyniki były określeniami typowymi dla
29

J. White, How to understand and manage public relations: a jargon-free guide to public relations management,
Business Book Limited, London 1991, s. 150-151.
30
W. J. Koschnick, Standard-Lexikon für Mediaplanung und Mediaforschung, Saur, München 1988, s. 105.
31 http://www.experto24.pl/firma/promocja-i-komunikacja/jak-mierzyc-skutecznosc-kampanii
marketingowej.html (17.08.2019).
32 B. Rozwadowska, Public relations…, op. cit., s. 306-307.
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klasycznych efektów public relations. Jednakże głównym problemem przy
korzystaniu z tej metody jest ustalenie, które wskaźniki jakości komunikowania
świadczą o określonych celach public relations33.
Kolejną metodą służącą do pomiaru efektów działań public relations jest macierz
celów wizerunkowych, przedstawiona na rysunku 4. Na podstawie macierzy określa
się kierunki działań z zakresu public relations.
Rys. 4. Macierz celów wizerunkowych

Źródło: D. Tworzydło, Pomiar efektywności działań public relations, [w:] Public relations: znaczenie
społeczne i kierunki rozwoju, J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2006, s. 134.

Metoda ta umożliwia również systematyzację badań w zakresie
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa. Dzięki macierzy celów
wizerunkowych firma porównuje otrzymane wyniki i wprowadza ewentualne
korekty w zakresie wizerunku34.
Każdy z kwadratów umieszczonych na macierzy celów wizerunkowych jest
odrębnie interpretowany. Symbolem A oznaczony jest kwadrat mocy. Podmiot,
który znajduje się w tym polu, charakteryzuje się silnym wizerunkiem i nie jest
zagrożony małymi kryzysami. Kwadraty B1 i B2 określają sytuację stabilną.
Przedsiębiorstwo opisane tymi kwadratami ma silny wizerunek, ale jest narażone
na osłabienie poprzez mocny kryzys. Kwadrat C rozumiany jest jako centrum
wizerunkowe. W tym przypadku istnieje zwiększone prawdopodobieństwo
odczucia skutków kryzysu. Pola D1, D2, D3 nazywane są kwadratami siły
33
34

K. Wojcik, Public relations…, op. cit., s. 831-832.
D. Tworzydło, Pomiar efektywności działań public relations, [w:] Public relations: znaczenie…, op. cit., s. 130-131.
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wewnętrznej. Przedsiębiorstwo ulokowane w jednym z wymienionych kwadratów
ma mocny wizerunek wewnętrzny, jednak jest narażone na konieczność zmierzenia
się z kryzysem zewnętrznym. Kwadraty F1, F2, F3 są obrazem siły zewnętrznej.
Wizerunek może zostać osłabiony problemami występującymi wewnątrz firmy.
Kwadraty G1, G2, G3 oznaczają osłabienie wewnętrzne. W tej sytuacji problemy
wewnętrzne przekładają się na wizerunek zewnętrzny. Trudną sytuację prezentują
pola E1, E2, E3, które odnoszą się do osłabienia zewnętrznego. Siła wizerunku
wewnętrznego może nie wystarczyć do umocnienia wizerunku całego
przedsiębiorstwa. Jeśli znajdzie się ono w kwadracie H, to możliwe jest wystąpienie
nie tylko komplikacji wizerunkowych, ale także trudności w dziale zarządzania
i finansów. Kwadraty I1, I2 świadczą o zagrożeniu wizerunkowym. Firma podlega
wtedy negatywnej presji całego otoczenia. Kwadratem kryzysu wizerunkowego jest
pole J. Sytuację tę zwykło nazywać się bankructwem wizerunkowym35.
O przestrzeni, jaka dzieli firmę od stanu oczekiwanego, informuje luka
wizerunkowa. Jest to różnica między stanem pożądanym a tym, jaki uzyskaliśmy.
Lukę można zaprezentować graficznie, ale również przyjmuje się prezentację
algebraiczną za pomocą wzoru:
LW = (WW ∙ WZ) – 16,
gdzie LW – luka wizerunkowa, WW – wartość uzyskana z badań nad wizerunkiem
wewnętrznym, WZ – wartość uzyskana z badań nad wizerunkiem zewnętrznym, 16
– to liczba optimum i maksimum wizerunkowego. Zatem punkt znajdujący się na
rysunku 4 w kwadracie E1/D1 (1,2; 2,5) ma wartość luki wizerunkowej36.
W przedstawionych modelach każdy etap powinien kończyć się odpowiedzią na
pytanie: co należy dalej zrobić? Jeśli zarząd nie poddaje przedsiębiorstwa ocenie
działań public relations, musi systematycznie odpowiadać na grupę pytań
kontrolnych na temat otoczenia, jego poglądów i interesów, odczuć pracowników
oraz stosowanych narzędzi. Jeżeli public relations traktowane jest jako funkcja
rozgłosu, efekty często mierzone są poprzez analizę ogólnej liczby ekspozycji
zamieszczonych w mediach. Jednak ta forma pomiaru ma wady, bowiem nie
jesteśmy w stanie określić, ile osób odebrało komunikat37. W celu ustalenia
poziomu efektywności działań public relations warto połączyć funkcję rozgłosu ze
wzrostem sprzedaży lub popularnością konkretnego przedsiębiorstwa38. Nie jest
odkrywczym fakt, iż ogół działań firmy oceniany jest przez pryzmat jej efektów
i wymiernych korzyści, jakie przynosi. Najogólniej mówiąc, za kryterium
efektywności można przyjąć utrzymanie pożądanego wizerunku marki w opinii
35

Ibidem, s. 132-133.
Ibidem, s. 133-134.
37 B. Nowik, Istota public relations i jego polskie uwarunkowania, „Handel Wewnętrzny”, 2000, nr 3, s. 20.
38 M. Kowalczyk, Public relations to nie tylko dbanie o rozgłos. Rozmowa z Jamesem Grunigiem, profesorem
University Marylad, światowym teoretykiem PR, „Gazeta Prawna” 11.07.2005, s. 14.
36
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konsumentów39. Należy przy tym pamiętać, że efektywność realizowanych
w ramach public relations koncepcji nie zależy wyłącznie od doświadczenia
osób panujących nad projektami, ale również, w przeważającym stopniu, od
umiejętności mierzenia i analizowania.
Sam Black twierdzi, że badania w public relations służą trzem funkcjom.
Wykorzystuje się je w celu potwierdzenia przypuszczeń na temat opinii publicznej.
Wyjaśniają zagadnienia, o których niewiele wiemy, lub takie, w odniesieniu do
których mamy sprzeczne informacje. Są pomocne w identyfikacji tego, co odbiorcy
naprawdę mają na myśli lub co czują. Trzecia funkcja to możliwość poznania
pozostałych aspektów public relations, dążąc przy tym do natury samego
problemu40.

Podsumowanie
Niniejszy przegląd metod pomiaru efektywności działań public relations ukazuje,
jak ważna jest analiza sytuacji wyjściowej firmy oraz staranne planowanie
aktywności. Zdaniem autorki kluczowe jest podejmowanie i zakładanie celów, jakie
przedsiębiorstwo chce uzyskać w niedalekiej przyszłości. Faktem jest, że public
relations to spectrum długofalowych przedsięwzięć, które zazwyczaj osiągane są na
przestrzeni czasu. Każda firma, która zmierza do osiągnięcia pozytywnego
wizerunku, zarówno w bliższym, jak i dalszym otoczeniu, powinna rozpocząć od
interpretacji swojego środowiska, w tym konkurencji. Czy wyniki działań public
relations są w istocie mierzalne? Narzędzia pomiaru muszą przede wszystkim
odpowiadać celom komunikacyjnym, które są obierane, dopiero wówczas można
mówić o ich powodzeniu. Nie istnieje jedna uniwersalna metoda. Wypracowanie
skuteczności pomiaru wiąże się z niemałą cierpliwością, skrupulatnością i dogłębną
analizą uzyskiwanych wyników. Warto również sprawdzać, czy realizowane
kampanie osiągają efekty behawioralne w stosunku do grup docelowych
przedsiębiorstwa. Dojrzałe podmioty powinny zdawać sobie sprawę z tego, iż nie
należy skupiać się wyłącznie na efektach wizerunkowych lub zasięgowych.
Ocena skuteczności public relations nie jest łatwa, wymaga weryfikacji wielu
wskaźników, jednakże nierzadko wnioski okazują się być bezcenne dla przyszłości
firmy. To także konfrontacja efektów przeprowadzonych działań z zamierzeniami
specjalistów ds. public relations. Oczywistym jest, że każda kampania podejmuje
inne wyzwania, stąd też i metodologia powinna być zdywersyfikowana, dobierana
pod kątem celów. Pomocna jest analiza stanu sprzed kampanii. Autorka wyraża
obawę względem poziomu świadomości firm na temat dostępnych narzędzi
39

T. Makaruk, Techniki public relations w działaniach promocyjnych marki produktu, „Marketing i Rynek”, 2000,
nr 5, s. 22.
40 S. Black, Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s. 138.
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pomiaru. Jednocześnie jest przekonana, że badanie efektywności to jedno
z podstawowych zadań nowoczesnego public relations, które jest nierozerwalnie
związane z potrzebą oceny, podobnie jak inne funkcje zarządzania. Podejmowanie
owych działań, bez perspektywy badawczej, może okazać się niekorzystne nie tylko
z punktu poniesionych nakładów finansowych na kampanię, ale również
pozytywnego wizerunku nadawcy komunikatu. Odpowiedzialne firmy nie finalizują
swoich przedsięwzięć na etapie realizacji koncepcji, ale każdy projekt doprowadzają
do końca, by móc wyciągnąć stosowne wnioski na przyszłość. Bez wątpienia pełna
i satysfakcjonująca wiedza badawcza powinna stanowić fundament profesjonalnej
branży public relations.
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Measurable or Unmeasurable? On the Essence of Evaluation of Public Relations Activities
Summary
Systematic measurement of public relations performance allows one to shape the image
corresponding to the company’s aspirations. It is crucial to make sure, before undertaking any
research, that the formulated strategic goals allow us to measure the degree of their implementation.
The evaluation of results is a necessary condition for effective communication. There is no single tool
that might contribute to measuring the public relations performance. However, there are many
techniques that are used to evaluate individual activities. It is advisable to constantly strive to find
a solution that may have a chance to contribute to strengthening the rank of public relations activities
initiated by the company.
Keywords: public relations performance, public relations research, public relations performance
measurement models, public relations measurement techniques
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Komunikacja w projektach unijnych

ABSTRAKT
Artykuł koncentruje się na prezentacji zasad i metod komunikacji w ramach polityki spójności Unii
Europejskiej, w kontekście realizacji projektów zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych.
Wskazuje się, że komunikacja nawet w przypadku regulacji UE ma również zastosowanie we
wdrażaniu licznych przedsięwzięć biznesowych, jak i naukowych.
SŁOWA KLUCZOWE: projekty, Unia Europejska, komunikacja

Wprowadzenie
Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian zarówno
o charakterze prawnym, gospodarczym, jak i społecznym. Możliwość czerpania
z korzyści integracji europejskiej przyniosła liczne pożytki, ale także wyzwania,
przed którymi stanęli beneficjenci.
Do zysków można zaliczyć np. możliwość korzystania z bezzwrotnych środków
finansowych, dystrybuowanych przez Unię Europejską na liczne obszary zarówno
o charakterze podmiotowym, jak i przedmiotowym. Łącznie w Polsce przeznaczono
prawie 83 mld euro na między innymi: badania naukowe, innowacje,
komercjalizację, powiązania pomiędzy B+R i MŚP, kluczowe połączenia drogowe,
cyfryzację kraju, zieloną energię, a także aktywizację zawodową2. Aby jednak
skorzystać ze środków bezzwrotnych, każdy beneficjent zobowiązany jest do
przygotowania projektu (wniosku o dofinansowanie).

1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 29.01.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 25.05.2020 r.
M. Hyra, Na co unijne pieniądze na lata 2014-2020, Strony lokalne, Częstochowa nr 106, z dn. 08/05/2015,
Gazeta Częstochowa, s. 6; M. Stysiak, Skok do elity za miliardy z Unii, Gazeta Wyborcza nr 146, z dn. 25/06/2015,
Gospodarka, s. 17.
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Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych, a zatem
niektórych
aspektów
komunikacyjnych
stosowanych
w
projektach
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zakładam następującą
hipotezę badawczą: komunikacja w projektach unijnych stała się na tyle
ważna, iż usankcjonowano ją prawnie. Miała ona dać jasny przekaz, iż to
Unia Europejska wspiera dany projekt, a tym samym wskazać partycypację
organizacji międzynarodowej w finansowaniu określonych dziedzin społecznych w
Polsce.
Skuteczność realizacji projektów unijnych, w tym wątki związane
z zarządzaniem, są determinowane przez postać sprawnej i efektywnej komunikacji
(modelu komunikacyjnego) w projekcie.
Omawiane aspekty komunikacyjne w przypadku projektów z dofinansowaniem
dotyczą strategii komunikacyjnej przyjętej przez Unię Europejską, a odnoszącej się
do przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich.

Pojęcie projektu
Problematykę projektów publicznych poruszono przede wszystkim dość
szeroko w literaturze ekonomicznej3, politologicznej, a także prawnej4. Metodyka
zarządzania projektami europejskimi nazywa projekt zbiorem czynności
podejmowanych do osiągnięcia określonych celów, w wyznaczonym czasie i za
pomocą przeznaczonego na nie budżetu5.
Analiza literatury naukowej podejmującej problematykę projektów
i zarządzania nimi prowadzi do wniosku, iż jest to określenie wieloznaczne i zarazem
odnoszące się do wielu dyscyplin naukowych. Dość szeroko występuje w literaturze
zagranicznej i polskiej, a także w praktyce. A. Stabryła uważa z kolei, że o projekcie
można mówić w wąskim i szerokim znaczeniu. W wąskim znaczeniu projekt jest
rozumiany jako praca analityczno-badawcza, koncepcja budowy i funkcjonowania
jakiegoś systemu, dokumentacja techniczna, plan czy program działania6. Projekt
to również pewien sposób organizacji i prowadzenia przedsięwzięć zespołów ludzi7.
Chcąc uściślić pojęcie projektu należy podkreślić, że angielskie słowo „projekt”
oznacza to samo, co polskie „przedsięwzięcie” i nie należy mylić tego pojęcia
z polskim słowem „projekt”, przez który Polacy rozumieli koncepcję, plan,
3

O. M. Beest, The risk management of construction project’s consent availability, Transactions of AACE
International, 20/2003, s. 1-6; J. D. Frame, Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG - Press, Warszawa 2001;
M. Pawlak, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007; R. Urbanelis, Sukces projektu:
kryteria pomiaru, definicje, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 1/2014, s. 18-26.
4 A. Gryzik, A. Knapińska, A. Tomczyńska (red.), Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze
przemysłu, Warszawa 2012, s. 24.
5 Aid Delivery Methods 1: Project Cycle Management Guidelines, Brussels 2004, s. 8.
6 A. Stabryła, Zarządzanie projektami, Warszawa 2006, s. 12.
7 J. Szych, Co o zarządzaniu projektami wiedzieć powinniśmy, „Oracle'owe PLOUG'tki”, marzec 2005, nr 33, s. 16.
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opracowanie, propozycję stworzenia czegoś nowego. Angielskie słowo „projekt”
oznacza coś zupełnie innego. „Przedsięwzięcie” oznacza działalność ludzi, zwykle
zespołową, podejmowaną w najrozmaitszych dziedzinach. Przedsięwzięcia są duże
i małe, udane i nieudane, prywatne i publiczne, komercyjne, ideowe i naukowe8.
Definicji projektu jest wiele, jednak wszystkie te różne sformułowania opisują
główne jego cechy. Projektem jest przedsięwzięcie o charakterze unikatowym
(jednorazowym, często pierwszym), prowadzone po zdefiniowaniu wyników
(PRODUKT), terminu wykonania (CZAS) i ram finansowych (BUDŻET). Te trzy
kategorie określa się jako wymiary projektu albo jego parametry9.
W szerokim znaczeniu projekt jest modelem będącym usprawnieniem
określonego obiektu lub systemu, bądź rozwiązaniem bazowym stanowiącym
wytwór o nowatorskiej formie i konstrukcji, który umożliwia realizację
zamierzonego przedsięwzięcia jako zadania inwestycyjnego, operacyjnego,
publicznego i innych.
W tym ujęciu projekt to przedsięwzięcie kompleksowe, którego częściami
składowymi są:
─ opracowania stadialne,
─ modele,
─ dokumentacja rozwiązań użytkowych,
─ efekty rzeczowe10.
Należy podkreślić, iż projekt to zbiór aktywności charakteryzujący się
następującymi cechami:
─ są ze sobą powiązane w złożony sposób,
─ zmierzają do osiągnięcia celu, często poprzez wytworzenie unikalnego
produktu, usługi bądź rezultatu,
─ posiadają zaplanowany z góry początek i koniec.
Upowszechnienie się w ostatnich kilkudziesięciu latach podejścia do
planowania, prezentowanego przez znaczne grono amerykańskich teoretyków
organizacji i zarządzania, wyeksponowało znaczenie projektu. W każdej organizacji
coraz większego znaczenia nabierają działania niepowtarzalne, zwane złożonymi
przedsięwzięciami, czyli inaczej projektami.
W ujęciu prakseologicznym projekt oznacza działanie złożone,
wielopodmiotowe, przeprowadzane zgodnie z planem, który ze względu na
skomplikowany charakter bywa sporządzany przy pomocy specjalnych metod11.
W inny sposób projekty można zdefiniować jako niepowtarzalne, złożone
przedsięwzięcia zawarte w określonym przedziale czasowym, realizowane
zespołowo, w sposób względnie niezależny od powtarzalnej działalności
8

Ibidem, s. 17.
Ibidem, s. 18.
10 A. Stabryła, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Warszawa 2006, s. 31.
11 M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003, s.17.
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przedsiębiorstwa, za pomocą specjalnych metod oraz technik12.
Przedsięwzięcia występują nie tylko w przedsiębiorstwach, lecz także w innych
instytucjach, np. administracji publicznej. Pierwszy „atak kultury projektowej” na
instytucje rządowe i samorządowe nastąpił wraz z początkiem przyznawania
pomocy przez Unię Europejską (najpierw fundusze przedakcesyjne, potem
strukturalne). Okazało się wówczas, że wydawanie pieniędzy unijnych odbywa się
niemal wyłącznie w wyniku realizacji projektów13.
Projekty te podlegają pewnym wspólnym cechom i regulacjom europejskim – są
realizowane w bardzo dużej ilości i angażują ogromne zasoby. Ponadto cechą tych
projektów jest włączenie do ich realizacji szerokich grup uczestników, często
stykających się po raz pierwszy z zarządzaniem w ogóle, a z zarządzaniem
projektami w szczególności14. W związku z tym, aby móc starać się o środki
pomocowe (unijne), osoba zainteresowana – beneficjent – zobligowana jest
przygotować wniosek o dofinansowanie, zwany projektem.
Ów wniosek wraz z dokumentacją projektu powinien spełniać wszelkie
wymagania formalne, jak i merytoryczne. Ponadto wnioskodawca musi
przestrzegać zapisów poczynionych w owym projekcie oraz umowie
o dofinansowanie. Bardzo istotną kwestią jest sprawa komunikacji projektu,
a zatem upowszechniania informacji o tym, że dany podmiot realizuje projekt
z dofinansowaniem unijnym.

Komunikacja i jej znaczenie
Termin komunikacja nie jest w pełni jednoznaczny. Może oznaczać i być
związany np. z transportem lub przemieszczaniem się ludzi. Natomiast komunikacja
międzyludzka to życie człowieka w społeczeństwie oraz komunikowanie się
z otoczeniem. Z etymologicznego punktu widzenia pojęcie komunikowania
wywodzi się z łacińskiego communicare (być w relacji z, być w związku z,
uczestniczyć w, zrzeszać się z). Łaciński rodowód słowa komunikacja wskazuje,
że pełnia porozumiewania w procesie komunikowania się zależy od swoistego
współistnienia nadawcy z odbiorcą, a także łączenia się oraz tworzenia wspólnoty
ludzi przy użyciu języka, gestów, znaków itp.15
W światowej i krajowej literaturze przedmiotu definicje dotyczące
komunikowania się są różne i wieloznacznie określane. Dla ilustracji ich wielości
i dla porównania T. Goban-Klas wyróżnia najbardziej typowe określenia16.

12

Ibidem, s. 18.
www.finanse-publiczne.pl (23.08.2012).
14 J. Szych, Co o zarządzaniu projektami wiedzieć powinniśmy…, op. cit., s. 21.
15 B. Ollivier, Nauki o komunikacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 368.
16 Ibidem, s. 42 i 43.
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Komunikowanie jako transmisja to przekazywanie informacji w bardzo szerokim
znaczeniu tego terminu; przekazywanie informacji, idei, emocji, umiejętności;
komunikowanie jako rozumienie, czyli proces, dzięki któremu rozumiemy;
komunikowanie jako oddziaływanie, czyli określenie wszystkich sposobów, którymi
ludzie oddziałują na siebie poprzez użycie znaków i symboli, a także komunikowanie
jako łączenie, czyli proces łączący nieciągłe części naszego żyjącego otoczenia17.
Wreszcie w literaturze przedstawia się komunikowanie jako składnik procesu
społecznego, czyli akt komunikatywny, przez który są wyrażane normy
grupowe, sprawowana kontrola społeczna itp. L. Kanarski twierdzi, iż komunikacja
to wzajemne oddziaływanie na siebie ludzi, którzy informują się, przekazując fakty,
własne poglądy i uczucia18.
W. Głodowski19 twierdzi, iż komunikowanie jest wszechobecnym ciągłym,
przewidywalnym, wielopoziomowym, dynamicznym procesem wymiany znaczeń
w celu bardziej efektywnego kierowania naszym życiem20. Nęcki i Awdiejew
zakładają, że głównym motywem i celem komunikowania interpersonalnego
jest koordynacja działań uczestników interakcji: komunikowanie interpersonalne
to podejmowana w określonym kontekście wymiana werbalnych, wokalnych
i niewerbalnych sygnałów (symboli) w celu osiągnięcia lepszego poziomu
współdziałania21.
Słowniki języka polskiego przypisują rzeczownikowi „komunikacja” dwa
znaczenia: pierwsze z nich to „utrzymywanie między dwoma miejscami połączenia
za pomocą środków transportu lub łączności za pomocą telefonu itp.”22; znaczenie
drugie to „porozumiewanie się”. Wśród użyć czasownika „komunikować” słownik
języka polskiego wyróżnia także formy zwrotne „komunikować się z kimś”, czyli
wymieniać z kimś jakieś informacje, a więc porozumiewać się z kimś oraz formy
tranzytywne „komunikować komuś coś” w znaczeniu „zawiadamiać kogoś
o czymś”.
Nie wchodząc w bliższe rozważania, można stwierdzić, że „komunikacja”
oznacza zarówno „komunikowanie”, jak i „komunikowanie się”. Formom tym
odpowiada jeden angielski rzeczownik communication, używany w znaczeniu
„przekazywanie” (np. informacji, idei) bądź w znaczeniu „utrzymywanie kontaktu
między kimś”. Communication to także „przedmiot komunikowania”23, a więc
informacja, komunikat, wiadomość. Ten sam rzeczownik w liczbie mnogiej
17

W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008,
s. 17.
18 L. Kanarski, Dowódca w sytuacjach społecznych, MON 2002, s. 85.
19 W. Głodowski, Komunikowanie interpersonalne, Hansa Communication, Warszawa 2001, s. 20-25.
20 Ibidem.
21
Ibidem, s. 26.
22 Słownik współczesnego języka polskiego, E. Wierzbicka (red.), Warszawa 1998, s. 45.
23 K. Serafin, Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, „Studia Ekonomiczne”, 2013, nr 141, s. 137-138.
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(communications) oznacza „środki łączności”24.
Brak równoległości między polskim a angielskim zasobem potocznych określeń
komunikacji, rzutujący także na terminologię medioznawczą, przysparza
tłumaczom literatury z tej dziedziny sporo kłopotów. Kiedy tłumacz napotyka
w tekście angielskie słowo communication, musi rozstrzygnąć, co w danym
kontekście oznacza, zanim zdecyduje, czy użyć tu wyrazu „komunikacja”,
„komunikowanie się”, czy „komunikowanie”, a może po prostu „informowanie”.
Proces komunikowania zakłada istnienie dwóch stron – nadawcy komunikatu
i jego odbiorcy, a rozpoczyna się w chwili, kiedy osoba (nadawca) chce przekazać
fakt, myśl bądź opinię (komunikat) innej osobie (odbiorcy). Komunikat zawsze ma
określone znaczenie dla nadawcy, a na przebieg komunikacji ma wpływ wiele
czynników, m.in. poziom wiedzy nadawcy, jego doświadczenie, pozycja społeczna
i zawodowa, uznawane przez niego wartości. Nadawca, jeśli chce być właściwie
zrozumiany przy formułowaniu swego komunikatu, powinien wziąć pod uwagę
cechy charakteryzujące odbiorcę i do nich dostosować komunikat.
Skuteczne komunikowanie zachodzi wtedy, gdy następuje zrozumienie
komunikatu przez odbiorcę (odkodowanie). Istotnym elementem procesu
komunikowania jest sprzężenie zwrotne, które jest reakcją odbiorcy na komunikat
nadawcy. Następuje ono wtedy, gdy odbiorca staje się nadawcą. W organizacjach
sprzężenie zwrotne może mieć postać ustnego potwierdzenia przyjęcia komunikatu
oraz konkretnego działania25.

Komunikacja w projektach unijnych
W projektach z dofinansowaniem unijnym kwestia komunikacji została
podniesiona do rangi aktu prawnego, za pomocą którego uregulowano zasady
informowania – komunikowania w realizowanym projekcie26. Środowisko
projektowe jest o tyle charakterystyczne, iż cechuje się licznymi zdarzeniami
ryzykownymi, a zatem odpowiedni projekt przepływu informacji w takim
przedsięwzięciu jest bardzo istotny. Można postawić tezę, że komunikacja jest
pewnego rodzaju systemem wczesnego ostrzegania, a zatem daje szansę na
identyfikację problemów mogących pojawić się w rzeczywistości projektowej.
Sprawnie działający system komunikacji w projekcie pozwala na
uporządkowanie działań związanych z zarządzaniem informacją. To z kolei
przyczynia się do kształtowania przebiegu projektu27. Cele komunikacji w projekcie
24

Oxford-popularny słownik angielsko-polski, E. Mizera, G. Mizera (red.), Warszawa 2000, s. 21.
L. Lis, Problematyka komunikacji wewnętrznej w systemie zarządzania jakością na przykładzie Komendy
Powiatowej Policji, [w:] Zarządzanie jakością w Policji Wielkopolskiej. Teoria i Praktyka, J. Łańcucki, Z. Rau (red.),
Poznań 2003, s. 269 -270.
26 A. Potocki, R. Winkler, A. Ż̇bikowska, Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Difin, 2011, s. 56- 62.
27 Ibidem, s. 65.
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przedstawia poniższy rysunek.
Rysunek 3. Cele komunikacji w projekcie
Cele komunikacji
w projekcie

Przestrzeganie zasad
planowania działań
informacyjnych

pozyskiwanie
odbiorców –
rezultatów projektu

Współpraca z innymi
beneficjentami
i instytucjami

Możliwość promocji siebie
jako lidera zmian w
społeczności wobec
odbiorców projektu

Rekrutacja uczestników
projektu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Informacja i promocja w projekcie, realizacja zasady
dostępności”, https://pl.plsn.eu/documents/19524/65440/Warsztaty%20IX-X%202017_Informacja%
20i%20promocja%20w%20projekcie,%20realizacja%20zasady%20dostępności.pdf/c49799d2-3846-4
171-98f4-bbd58ce078c5 (20.10.2018).

Jak można zauważyć, realizacja projektu jest pracą zespołową, a zatem
uczestniczą w niej bardzo różne podmioty, osoby czy partnerzy, którzy reprezentują
zróżnicowany poziom wiedzy dotyczącej projektu. Poszczególni interesariusze
posiadają też często odmienne cele, które mogą wpływać na działania i rezultaty
projektu. W związku z powyższym w każdym projekcie, w którym ma się
do czynienia z pracą zespołu, jednym z najważniejszych czynników sukcesu
przedsięwzięcia jest dobra, skuteczna komunikacja. Oznacza to, że powinna
być profesjonalnie zaplanowana, dystrybuowana, raportowana, a także
dokumentowana za pośrednictwem stosowanych narzędzi.
W przypadku projektów unijnych celami dobrej komunikacji są: wypełnianie
założeń informacyjnych wynikających z przepisów prawnych, informowanie
społeczności o przedsięwzięciu, informacja pomiędzy uczestnikami projektu,
rekrutacja w projekcie, współpraca z innymi jednostkami, a tym samym kreowanie
dobrych praktyk w projekcie28.

28

Por. S. Robbins, Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 129; B. Dobek-Ostrowska (red.),
Współczesne systemy komunikowania, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1997, s. 12.
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Aby móc skutecznie komunikować ważne informacje w projekcie, Instytucja
Zarządzająca (Ministerstwo Infrastruktury i Inwestycji) wydała Strategię
Komunikacji Polityki Spójności na lata 2014-2020. W dokumencie tym stwierdza się,
że dobra komunikacja jest konieczna, aby sprawnie realizować projekty
z dofinansowaniem unijnym, a tym samym przekazać grupom docelowym rzetelne
informacje o realizowanych przedsięwzięciach29.
Przekaz komunikacyjny dotyczący realizowanego projektu jest skierowany do
beneficjentów30, faktycznych i potencjalnych uczestników projektu, a także szeroko
pojętej opinii publicznej31. Zasadnicze segmenty grup odbiorców komunikacji
o projektach przedstawia poniższy rysunek.
Rysunek 4. Segmenty odbiorców komunikacji i przykładowe grupy docelowe komunikacji
odbiorcy
rezultatów

opinia publiczna
młodzież, studenci,
wykluczeni cyfrowo

liderzy zmian – organizacje
pozarządowe, organizacje kultury,
instytucje oświatowe, ośrodki
badawczo-rozwojowe

beneficjenci

bezrobotni, osoby 50+,
niepełnosprawni
uczestnicy
projektów

Źródło: Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020, Projekt z 12 marca 2015 r.,
Ministerstwo Infrastruktury i Inwestycji, Warszawa 2015, s. 20.

29

Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020, Projekt z 12 marca 2015 r., Ministerstwo
Infrastruktury i Inwestycji, Warszawa 2015, s. 5.
30 Należą do nich: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i związki
jednostek samorządu terytorialnego, administracja rządowa i jej jednostki podległe, organizacje pozarządowe i ich
związki i federacje, podmioty ekonomii społecznej i ich federacje lub związki, samorząd gospodarczy i zawodowy,
instytucje integracji i pomocy społecznej, instytucje rynku pracy (w tym Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce
Pracy, instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa
lokalnego), uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, jednostki naukowe, w tym
instytuty badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorcy, podmioty opieki zdrowotnej, podmioty
lecznicze.
31 Są to wszystkie osoby korzystające z rezultatów programu, media i opinia publiczna.
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Układ komunikacji określa, w jaki sposób informacja o realizowanym projekcie
będzie docierała do odpowiednich grup docelowych, a także składa się z czterech
etapów, do których zaliczono etap: zobacz, zainteresuj się, realizuj i korzystaj oraz
poleć32. Użyte w przekazie mechanizmy uzależniono od typu przekazu i grupy
docelowej. W niektórych przypadkach stosuje się kilka narzędzi jednocześnie.
Zastosowanie mechanizmów przedstawia poniższa tabela.
Tabela 6. Zastosowanie mechanizmu komunikacji w projektach unijnych
Segment
docelowych
odbiorców

Mechanizm komunikacji

ZOBACZ

POTENCJALNI
BENEFICJENCI/
POTENCJALNI
UCZESTNICY
PROJEKTÓW

ZAINTERESUJ SIĘ

Narzędzie komunikacji
Dotarcie pośrednie:
kampanie informacyjno-promocyjne w mediach
profilowanych i regionalnych,
kampanie w mediach społecznościowych,
mailingi,
działania PR w mediach,
reklama szeptana.
Dotarcie bezpośrednie:
strony internetowe,
marketing w wyszukiwarkach.
Dotarcie pośrednie:
kampanie informacyjno-promocyjne w mediach
profilowanych i regionalnych,
kampanie w mediach społecznościowych,
mailingi,
działania PR w mediach sprofilowanych,
reklama szeptana.
Dotarcie bezpośrednie:
portal internetowy
materiały informacyjne sieciowe (video prezentacje,
podcasty),
informacja udzielana bezpośrednio przez osoby
przewidziane do kontaktów,
konferencje, prezentacje i szkolenia,
drukowane lub elektroniczne materiały informacyjne
i promocyjne.
Działania edukacyjne:
przewodniki i instrukcje na stronach internetowych
instytucji,
szkolenia i konferencje,
publikacje/audycje edukacyjne w mediach
specjalistycznych,
otwarte prezentacje,
ulotki, przewodniki itp.
Dotarcie bezpośrednie:
informacja udzielana bezpośrednio przez osoby
przewidziane do kontaktów w IP oraz opiekunów
projektów,

32

Strategia komunikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Projekt z 20 kwietnia
2015, Warszawa 2015, s. 24.
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BENEFICJENCI /
UCZESTNICY
PROJEKTÓW/
OSTATECZNI
ODBIORCY
WSPARCIA

REALIZUJ - KORZYSTAJ

POLEĆ

ODBIORCY
REZULTATÓW

ZOBACZ

portal www.power.gov.pl i strony internetowe IP,
materiały informacyjne sieciowe (video prezentacje,
podcasty),
konferencje, prezentacje i szkolenia,
drukowane lub elektroniczne materiały promocyjne.
Działania edukacyjne:
przewodniki i instrukcje na stronach internetowych
instytucji,
szkolenia i konferencje, wizyty studyjne,
publikacje/audycje edukacyjne w mediach,
warsztaty i praktyki,
ulotki, przewodniki itp.
Dotarcie bezpośrednie:
portal www.power.gov.pl i strony internetowe IP,
publikacja rekomendacji innych beneficjentów,
organizacja dni otwartych w siedzibach
beneficjentów.
Dotarcie pośrednie:
kampanie informacyjne i promocyjne w mediach
masowych,
lokowanie idei/projektów w mediach,
kampanie w mediach społecznościowych,
gry i konkursy realizowane z mediami,
mailingi,
działania PR w mediach,
reklama szeptana.
Dotarcie bezpośrednie
imprezy i wydarzenia promocyjne,
Portal Funduszy Europejskich i system stron
internetowych FE,
własne konkursy,
marketing w wyszukiwarkach, aplikacje mobilne.
Działania edukacyjne:
wywiady z ekspertami,
otwarte prezentacje,
ulotki, przewodniki itp.,
gry i konkursy edukacyjne.

Źródło: Strategia komunikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Projekt z 20 kwietnia 2015, Warszawa 2015, s. 26-27.

Komunikacja w projektach unijnych ma dostarczyć informacji wszystkim
potencjalnym podmiotom, iż w dane przedsięwzięcie zaangażowane zostały środki
europejskie. Pierwszoplanową rolą komunikacji jest przekaz informacyjny.
Do rodzajów działań, przeprowadzanych w ramach komunikacji, należą:
przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej za pośrednictwem
mediów,opracowywanie, publikacja i dystrybucja materiałów informacyjnych,
promocyjnych i szkoleniowych, organizacja i prowadzenie imprez masowych, udział
w imprezach masowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, spotkań
informacyjno-promocyjnych, seminariów, dni otwartych, udział w tego typu
imprezach, udział w targach, stworzenie i aktualizacja strony internetowej na temat
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projektów, organizacja i współpraca z punktami informacyjnymi, zakup
i dystrybucja materiałów promocyjnych, organizacja konkursów dla mediów na
programy/publikacje, organizacja szkoleń i warsztatów33.
Aby przedmiotowa komunikacja była skuteczna, tworzy się tzw. strategię
komunikacji bądź plan komunikacji, który staje się częścią każdego projektu
z dofinansowaniem. Tworząc ten plan identyfikuje się role i zadania interesariuszy
wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ich cele, priorytety, a także zadania.
Przeprowadzona analiza daje podstawy do sformułowania określonych potrzeb
komunikacyjnych34. Na tej podstawie powstaje plan komunikacji, który opisuje
do kogo, w jakiej formie, w jakim celu oraz jakie kanały komunikacji zastosowano
w trakcie realizacji projektu35. Plan komunikacji zawiera również system
identyfikacji wizualnej36 oraz zasady stosowania oznaczeń obowiązujących
podmioty i beneficjentów zaangażowanych w realizację projektów. W księdze
znalazły się informacje dotyczące znaków, symboli oraz zasad komunikowania
społeczeństwu, iż dane przedsięwzięcie jest realizowane z zaangażowaniem
środków wspólnotowych.
Rysunek 5. Przykład oznaczenia projektu unijnego

Źródło: Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki
spójności na lata 2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10013/KIW_CMYK_
09102015 (2.11.2018).

33

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Warszawa 2011.
N. Mingus, Zarządzanie projektami, HELION, Gliwice 2002, s. 63.
35
Ibidem. Por. też. M. Wróbel, Rola komunikacji w zarządzaniu projektami, Zarządzanie Publiczne 3/2007,
Kraków 2007, s. 120-126.
36 Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata
2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10013/KIW_CMYK_09102015.pdf (2.11.2018).
34
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O ile komunikacja mająca na celu informować o realizacji danego projektu jest
istotna, o tyle również komunikacja wewnątrz zespołu projektowego jest znacząca.
W tym kontekście pojawia się pojęcie zarządzania komunikacją, a zatem
identyfikacja potrzeb wszystkich interesariuszy, dostarczanie jasnych informacji,
przekazywanie określonych raportów na zewnątrz37.
Pomiędzy osobami realizującymi projekt unijny zachodzi również swoisty proces
komunikacji składający się z komunikatu, kodu, kanału, luki informacyjnej,
zakłóceń, sprzężenia zwrotnego oraz określonego układu odniesienia38. Model
procesu komunikacji w projekcie przedstawia poniższy rysunek.
Rysunek 6. Model procesu komunikacji w projekcie
treść ---- kodowanie

komunikat

dekodowanie ------ treść
redundancja

zakłócenia

luka informacyjna

sprzężenie zwrotne

Źródło: U. Gros, Organizacyjne aspekty zachowań ludzi w procesach pracy, Katowice, 1994, s. 70.

Dwie podstawowe formy komunikowania w projekcie to komunikacja werbalna
i niewerbalna. Realizacja przedsięwzięć projektowych bazuje na komunikacji
werbalnej, a zatem ustnej i pisemnej. W projektach unijnych pragmatyka
wskazuje, że mamy do czynienia z cyklicznymi przeglądami, których celem jest
przedstawianie prac nad projektem, wprowadzanie zmian, korygowanie odchyleń
oraz dystrybuowanie odpowiednich raportów, których zamierzeniem jest
informowanie o postępie prac projektowych i ewentualnych konsekwencjach.
Dużą rolę przypisuje się zebraniom i spotkaniom, a także opiniom, ogłoszeniom,
plakatom, nieformalnym kanałom komunikacji39.
37

Z. Nasalski, T. Wierzejski, G. Szczubełek, Zarządzanie projektami innowacyjnymi, Olsztyn 2014, s. 13.
K. Drela, Rewolucja komunikacyjna i informatyczna w UE, [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego,
A. Szewczyk (red.), Szczecin 2007, s. 50-56.
39 A. Potocki, R. Winkler, A. Żbikowska, Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Warszawa 2003,
s. 24; Z. Szyjewski, Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Warszawa 2004, s. 177-190.
38
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Komunikacją wewnętrzną w projektach należy również odpowiednio zarządzać.
W tym celu bierze się pod uwagę takie zasadnicze elementy, jak: zakres informacji
– do kogo ma być ona przekazana, sposób przekazu, tak aby była jasna i czytelna,
wiarygodność informacji, czyli kto ją definiuje, cel, identyfikacja odbiorcy oraz
częstotliwość wysyłania informacji. Wszystkie te aspekty mają zasadniczy wpływ na
sukces projektu, minimalizację ryzyka wynikającego z niepewnych sytuacji
mogących znaleźć się w otoczeniu gospodarczym i mających wpływ na przebieg
projektu. W tym kontekście znacząco pomaga komunikacja pomiędzy uczestnikami
projektu, bowiem eliminuje wybrane aspekty związane z ryzykiem40.
Każdy projekt wymaga innego podejścia i zastosowania różnych instrumentów,
a zatem powinien posiadać dobrze przemyślaną i przygotowaną strategię
komunikacji zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Dodatkowo kiedy projekt
wymaga zaangażowania środowiska międzynarodowego, dochodzą dodatkowe
aspekty mające wpływ na sposób, formę, jakość i w efekcie skuteczność
komunikacji. Sztuka komunikacji w projektach unijnych polega nie tylko na
posiadaniu wiedzy stricte merytorycznej z danej dziedziny, ale także tej o relacjach
pomiędzy nadawcą a odbiorcą, medium komunikacji, stylu przekazu czy technikach
prowadzenia spotkań oraz prezentacji.

Podsumowanie
Komunikacja jest niezbędnym elementem życia każdego człowieka. Ma również
niebagatelne znaczenie w przypadku różnych przedsięwzięć społecznych czy
gospodarczych. Niestety w natłoku zdarzeń zapomina się o jej roli i znaczeniu. Tym
samym w proces komunikacji wkradają się zakłócenia, które powodują chaos
i niezrozumienie. O tym, że problematyka komunikacji jest ważna, świadczy
również fakt, że Unia Europejska będącą jedną z największych organizacji
gospodarczych, przykłada do niej szczególną wagę. Widać to w różnych projektach,
które mają różne cele, a ich wyniki są komunikowane opinii publicznej.
O tym, że jest to istotna kwestia, świadczyć może fakt, iż dokumenty opisujące,
jak należy komunikować sprawy związane z zarządzaniem projektem unijnym,
zostały podniesione do rangi licznych aktów prawnych, w tym między innymi
wytycznych czy strategii. Narzędzia, jakie stosowane są w procesie komunikacji,
mają różny charakter, a sprawność komunikacyjna zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz projektu determinuje proces zarządzania projektem.

40

B. Jałocha, Podstawy zarządzania projektami – materiały szkoleniowe, GT Mentor, Kraków 2011.
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Communication in EU Projects
Summary
The article focuses on the presentation of the principles and methods of communication within the
European Union's cohesion policy, in the context of the implementation of both investment and noninvestment projects. It is indicated that communication, even in the case of EU regulations, is also
applicable in the implementation of numerous business and scientific projects.
Keywords: communication, European project, publicity
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Porozumiewanie się w hierarchicznych zespołach IT
– wyniki badania pilotażowego o informacji zwrotnej

ABSTRAKT
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badania pilotażowego poświęconego
porozumiewaniu się w hierarchicznych zespołach IT. Uwaga skupiona została na informacji zwrotnej
jako jednym z kluczowych elementów procesu porozumiewania się. Głównym problemem było
zdiagnozowanie, na ile na podstawie wyników badań możliwe jest określenie zależności pomiędzy
zajmowanym stanowiskiem a przekazywaniem informacji zwrotnej. Na podstawie badania, w którym
narzędziem był kwestionariusz ankiety, przygotowano rekomendacje odnoszące się do przyszłych
kierunków badań.
SŁOWA KLUCZOWE: komunikowanie się, informacja zwrotna, zespoły hierarchiczne

Wprowadzenie
Porozumiewanie się jest jednym z kluczowych procesów w każdym zespole,
którego jakość w znaczny sposób wpływa na efektywność. Jednakże ze względu na
dynamiczny rozwój organizacji wynikający ze zmian techniczno-technologicznych
zmienia się sposób pracy, a także relacje pomiędzy ludźmi. Kontakty
interpersonalne coraz częściej oparte są nie tylko o rozmowy twarzą w twarz,
ale także wykorzystuje się w nich narzędzia komunikacji zdalnej. Najmocniej
widoczne jest to w branży informatycznej, gdzie normą staje się praca na odległość,
co niesie ze sobą nowe wyzwania w aspekcie zarządzania i porozumiewania się,
a w tym przekazywania informacji zwrotnej. W odniesieniu do problemów
zarządzania w branży informatycznej funkcjonują dwa główne podejścia. Pierwsze
z nich dotyczy zespołów samoorganizujących się. Charakterystyczna jest dla nich
niehierarchiczna struktura organizacyjna i często brak lidera. Podejście to próbuje
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 29.02.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 25.05.2020 r.
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się wprowadzać w większych organizacjach, jednakże najczęściej dotyczy ono
w naturalny sposób mniejszych zespołów. Zespoły samoorganizujące się
zakładają równość wszystkich członków zespołu oraz swobodny i otwarty proces
porozumiewania się. Większym wyzwaniem natomiast jest próba dostosowania
już funkcjonujących na rynku organizacji do zmieniającej się rzeczywistości. Drugie
podejście dotyczy angażowania w proces informacji zwrotnej pracowników na
wszystkich poziomach przy zachowaniu hierarchicznej struktury organizacyjnej,
która w pewien sposób porządkuje funkcjonowanie zespołów i organizacji.
Najczęściej struktura organizacyjna oparta o hierarchiczność narasta w sposób
naturalny poprzez zwiększanie zatrudnienia. Wzrost liczby pracowników oraz
w konsekwencji zmiana wielkości organizacji powoduje pojawianie się nowych
wyzwań z zakresu zarządzania oraz skutecznego porozumiewania się. Im większa
jest organizacja, tym trudniej o sprawny przepływ informacji.
W organizacji należy dbać nie tylko o przepływ informacji merytorycznych czy
biznesowych związanych z realizowanymi projektami, ale także informacji
na temat kultury organizacyjnej. Na poziomie mniejszych organizacji, np.
kilkunastoosobowych, przebiega to w naturalny sposób. Jednakże, gdy organizacja
zaczyna się rozrastać, można zaobserwować zjawisko tworzenia się podgrup,
co powoduje, że koordynowanie przepływu informacji jest znacznie trudniejsze.
Jest to szczególnie widoczne w organizacjach około stuosobowych. W związku z tym
niniejsze opracowanie prezentuje wyniki badań skupionych wokół informacji
zwrotnej w zespołach zorganizowanych w taki sposób, że nie są już w stanie
koordynować i monitorować przepływu informacji zwrotnej, a z drugiej strony
nie mają jeszcze wypracowanych tzw. mechanizmów korporacyjnych.
Podsumowując, kluczowym zagadnieniem niniejszego opracowania będzie
przekazywanie i odbieranie informacji zwrotnej w zespołach o hierarchicznej
strukturze organizacyjnej.

Istota procesu porozumiewania się i informacji zwrotnej
Rolę informacji zwrotnej podkreślano już wiele lat temu. Chociażby Ashord
i Cummings2 pisali, że już w latach pięćdziesiątych informację zwrotną uznawano za
kluczowe źródło motywacji pracowników i efektywności organizacji. W literaturze
przedmiotu na temat porozumiewania się istnieje spójne stanowisko wobec
twierdzenia, że proces ten wymaga zaangażowania dwóch stron. Informacja
zwrotna pracowników może być strategicznym elementem funkcjonowania
organizacji. Wpływa ona na sposób pracy, kreatywność, poziom satysfakcji, a także
efektywność działań. Również otwartość na słuchanie siebie nawzajem wpływa na
2

S. J. Ashford, L. L Cummings, Feedback as an Individual Resource: Personal Strategies of Creating Information,
„Organizational Behavior and Human Performance”, 1983, nr 32, s. 370-398.
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stan emocjonalny pracowników, intencję odejścia i zachowania wobec organizacji3.
Naukowcy4 w swoich analizach udowadniają, że zachowanie liderów w sprawie
słuchania podwładnych stwarza przyjazne środowisko do tego, aby pracownicy
dzielili się spostrzeżeniami. Ponadto liderzy powinni zwracać uwagę na rozwój
umiejętności związanych ze słuchaniem. W literaturze przedmiotu znajdują się
liczne rekomendacje, aby prowadzić badania związane z informacją zwrotną,
ponieważ na tej podstawie możliwe jest stworzenie odpowiedniego dla zespołu
i organizacji wsparcia w rozwoju umiejętności skutecznego porozumiewania się.
Istotne w tym procesie jest wsparcie organizacyjne, dzięki któremu pozytywny
wpływ liderów może zachęcać pracowników do większej aktywności w dzieleniu się
informacją zwrotną.
Informację zwrotną w literaturze definiuje się jako proces porozumiewania
się poprzez wymianę opinii, w której istotny jest indywidualny poziom otwartości.
Według badaczy5 orientacja na informację zwrotną ma kilka wymiarów.
Poszczególne wymiary orientacji na informację zwrotną to:
— defensywność – indywidualna skłonność do niechęci wobec otrzymywania
informacji zwrotnej i reagowanie na nią negatywnie;
— użyteczność – indywidualna skłonność do przekonania, że informacja
zwrotna jest pomocna w osiąganiu celów lub pożądanych rezultatów pracy;
— odpowiedzialność – indywidualna skłonność do odczuwania obowiązku
działania na podstawie informacji zwrotnej;
— świadomość społeczna – indywidualna tendencja do wykorzystywania
informacji zwrotnej w celu poznania opinii innych na temat siebie i do bycia
wrażliwym na te opinie;
— skuteczność informacji zwrotnej – indywidualna tendencja do pewności
siebie w radzeniu sobie z sytuacjami z informacją zwrotną;
— orientacja na informację zwrotną – ogólna wrażliwość osoby na sprzężenie
zwrotne.
Finalnie badacze w oparciu o studia przypadków zarekomendowali
uwzględnienie czterech wymiarów informacji zwrotnej, a mianowicie: użyteczność,
odpowiedzialność, świadomość społeczna i skuteczność informacji zwrotnej.
Warto uwzględnić także często używane pojęcie feedback, które jest istotnym
elementem modelu komunikowania się. W kontekście funkcjonowania danej
organizacji jest ono związane z osiąganymi wynikami, stąd zostało uznane za istotny
aspekt w badaniach nad organizacjami i zarządzaniem. Dzięki tej teorii możliwe jest
3

K. J. Lloyd, D. Boer, J. W. Keller, S. Voelpel, Is My Boss Really Listening to Me? The Impact of Perceived Supervisor
Listeningon Emotional Exhaustion, Turnover Intention, and Organizational Citizenship Behavior, Journal of Business
Ethics, 2015, nr 130(3), s. 509-524.
4
J. Qian, B. Wang, B. H. Song, X. Y Li, L. J. Wu, Y. Y. Fang, It Takes Two to Tango: the Impact of Leaders' Listening
Behavior on Employees' Feedback Seeking, „Current Psychology”, 2019, nr 38 (3), s. 803-810.
5 B. A. Linderbaum, P. E. Levy, The Development and Validation of the Feedback Orientation Scale (FOS), „Journal
of Management”, 2010, nr 36 (6), s. 1372-1405.
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wyjaśnianie: dlaczego, kiedy oraz w jaki sposób organizacje rozpoczynają lub
zaprzestają danych działań6. Jak wskazano w artykule Correlates and Consequences
of Feedback Orientation in Organizations7, orientacja na feedback jest związana
zarówno z indywidualnymi różnicami, jak i wykonywanymi zadaniami. Badacze
wskazują związki pomiędzy zadaniami realizowanymi przez pracowników
a informacjami ze strony przełożonego.
Jak już wspomniano, informacja zwrotna może wpływać na rezultaty biznesowe,
a w tym na poziom kreatywności i zaangażowania pracowników. Zgodnie
z wynikami badań, kluczowe determinanty w tym procesie to częstotliwość
informacji zwrotnej oraz poziom kompetencji nadawców i adresatów
komunikatu. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność uwzględnienia kontekstu
organizacyjnego, co w niniejszym opracowaniu jest zastosowane wprost, poprzez
odniesienie się do struktury organizacyjnej oraz zajmowanych przez respondentów
stanowisk. Jest to istotny aspekt, ponieważ poziom hierarchiczności struktury
organizacyjnej może w znaczny sposób wpływać na proces porozumiewania się.
Doskonale pokazały to badania skupione na porozumiewaniu się w organizacji
deklarującej, że jest organizacją sieciową8. Członkowie organizacji deklarowali
przywiązanie do zasad niehierarchicznych struktur komunikacyjnych. Jednakże
badania wykazały istotny rozdźwięk pomiędzy deklaracjami a faktycznymi
zachowaniami w komunikowaniu się członków organizacji. W codziennej
komunikacji odtwarzane były hierarchiczne struktury i oficjalne kanały
przekazywania informacji, co związane jest z organizacjami biurokratycznymi.
Nie bez znaczenia jest także typ kultury organizacyjnej, który poprzez artefakty
językowe czy behawioralne ujawnia doceniane w organizacji postawy. Jak twierdzą
badacze9, elementem łączącym kulturę organizacyjną, zarządzanie strategiczne
i komunikację strategiczną są wartości organizacji.
Kultura organizacyjna, sposób porozumiewania się i przekazywania
informacji zwrotnej często wynikają z aspektów historycznych oraz tego, kto jest
członkiem danej organizacji. Pokazują to m.in. badania w ramach zarządzania
międzypokoleniowego 10. Jest to szczególnie istotne w organizacjach, które
funkcjonują już jakiś czas. W literaturze wskazuje się, że proces informacji zwrotnej
dotyczy ogólnej wrażliwości danej osoby na opinię. Jak wskazują badacze11,
6

S. Kotiloglu, Y. Chen, T. Lechler, Organizational responses to performance feedback: A meta-analytic review,
„Strategic Organization”, 2019, 27.
7 J. J. Dahling, S. L. Chau, A. O’Malley, Correlates and Consequences of Feedback Orientation in Organizations.
„Journal of Management”, 2012, nr 38 (2), s. 531–546.
8 A. Oberg, P. Walgenbach, Hierarchical structures of communication in a network organization, „Scandinavian
Journal of Management”, 2008, nr 24(3), s. 183-198.
9 J. Allison, Values statements: The missing link between organizational culture, strategic management and
strategic communication. „International Journal of Organizational Analysis”, 2019, nr 27(3), s. 666-689.
10 J. Ratajczak, Zarządzanie międzypokoleniowe w wielkopolskich organizacjach, „Gospodarka. Technologia.
Społeczeństwo”, B. Borusiak (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2018, s. 317-329.
11 M. Wang, G. Burlacu, D. Truxillo, K. James, X. Yao, Age Differences in Feedback Reactions: The Roles of Employee
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zróżnicowanie pod względem wieku często jest związane z hierarchiczną strukturą
organizacyjną w wieloletnich organizacjach, może wpływać na sposób odbierania
informacji zwrotnej. Ponadto w procesie informacji zwrotnej istotne jest zarówno
to, w jaki sposób przekazuje się informację zwrotną, jak i to, jak jest ona
przyjmowana. Stąd prowadzone były także badania związane z reagowaniem na
informację zwrotną. Według badaczy odbiór informacji zwrotnej jest zależny od
trzech zmiennych: korzyści z informacji zwrotnej, dostarczenia informacji zwrotnej
i jakości informacji zwrotnej.
W oparciu o wnioski i rekomendacje umieszczone w literaturze stworzono kilka
kluczowych konkluzji. Po pierwsze, informacja zwrotna jest ważnym źródłem
wiedzy o dobrze lub źle wykonywanej pracy oraz możliwości jej udoskonalania.
Po drugie, w literaturze wskazuje się, że istotna jest zarówno umiejętność
przekazywania, jak i odbierania informacji zwrotnej. Po trzecie, uczestnicy
tego procesu mogą nie mieć wystarczająco dużo kompetencji, aby skutecznie
odbierać i przekazywać informację zwrotną. Może to powodować konflikty,
nieporozumienia, stawiać pracowników w kłopotliwej sytuacji, a w konsekwencji
ograniczać skuteczny przepływ informacji zwrotnej. Po czwarte, istotna w tym
procesie jest częstotliwość informacji zwrotnej. Po piąte, prowadząc badania z tego
zakresu należy uwzględnić kontekst organizacyjny. Bazując na tych wnioskach,
przeprowadzone badania zostały skoncentrowane wokół aspektu struktury
organizacyjnej. Wszystkie wskazane wnioski stanowiły punkt wyjścia do
sformułowania hipotez, które brzmiały w następujący sposób:
H1: Częstotliwość otrzymywania informacji zwrotnej jest uzależniona od
stanowiska zajmowanego w organizacji.
H2: Pracownicy przekazują informację zwrotną równie często bez względu na
to, na jakim stanowisku są zatrudnieni.
H3: Otrzymanie informacji zwrotnej powoduje, że pracownicy wiedzą, co robią
dobrze.
H4: Otrzymanie informacji zwrotnej powoduje, że pracownicy wiedzą, co
poprawić.
H5: Przekazywanie informacji zwrotnej jest dla pracowników bardziej kłopotliwe
niż jej przyjmowanie.
Oczywiście informacja zwrotna jest szerokim zagadnieniem i należy zaznaczyć,
że powyższe hipotezy dotyczą tylko kilku aspektów tego zagadnienia.

Feedback Orientation on Social Awareness and Utility, „Journal of Applied Psychology”, 2015, nr 100 (4), s. 12961308.
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Rys metodologiczny
Celem głównym badania pilotażowego było pogłębienie wiedzy na temat
procesu porozumiewania się skupionego wokół przekazywania informacji zwrotnej
pomiędzy osobami na różnych szczeblach struktury organizacyjnej oraz
przygotowanie rekomendacji w kierunku dalszych badań. Realizując prace
badawcze uwzględniono cele teoriopoznawcze, empiryczne oraz utylitarne. Cele
teoriopoznawcze dotyczyły odniesienia do literatury zagranicznej umieszczonej
w bazie Web of Science oraz Ebsco Host12. W oparciu o narracyjny przegląd
literatury przeprowadzono analizę, na podstawie której sformułowano hipotezy
na temat informacji zwrotnej. Cele empiryczne zrealizowano w oparciu o dane
uzyskane poprzez kwestionariusz badawczy, co jest pogłębieniem wiedzy na temat
przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnej. Cele praktyczne to określenie
przyszłych kierunków badań oraz rekomendacji wobec narzędzia badawczego.
Przedmiot badań opisano poniżej w ujęciu przedmiotowym, podmiotowym,
przestrzennym i czasowym. Zakres przedmiotowy badań obejmuje problematykę
związaną z porozumiewaniem się w zespołach, a konkretnie otrzymywania
i przekazywania informacji zwrotnej. Zakres podmiotowy obejmuje badania wśród
członków zespołów informatycznych, kierowników i dyrektorów, którzy realizują
swoje zadania w oparciu o narzędzia komunikacji elektronicznej. Osoby te zajmują
stanowiska: wdrożeniowiec, programista, analityk, scrum master, product owner,
kierownik, dyrektor. W narzędziu badawczym wyróżniono trzy poziomy stanowisk:
specjalista, kierownik, dyrektor. Ze względu na brak deklaracji ze strony części
respondentów o zajmowanym stanowisku, a w konsekwencji brak możliwości
rozróżnienia na etapie analizy informacji od dyrektorów i kierowników, ich
odpowiedzi połączono w jedną grupę jako odpowiedzi respondentów ze stanowisk
kierowniczych.
Zakres przestrzenny dotyczy realizacji badań osadzonych w konkretnym
środowisku, czyli w branży informatycznej, która jest jedną z najbardziej
dynamicznie rozwijających się branż, co powoduje szybki wzrost liczby
pracowników i liczne zmiany w strukturze organizacyjnej. Zakres czasowy części
teoretycznej związanej z informacją zwrotną obejmuje głównie literaturę
zagraniczną opublikowaną w latach 2010-2020. Zakres czasowy części empirycznej
to przełom roku 2019 i 2020. Kwestionariusz został przygotowany w IV kwartale
2019 roku, a badania empiryczne prowadzono w I kwartale 2020 roku.
Badania pilotażowe przeprowadzono metodą badań ilościowych. Narzędziem
badawczym był kwestionariusz ankiety. Respondenci udzielali odpowiedzi
12

W części teoretycznej uwzględniono artykuły naukowe opublikowane w uznanych czasopismach naukowych,
m.in. takich jak Journal of Applied Psychology, Journal of Management, Journal of Business Ethics, Current
Psychology oraz Organizational Behavior and Human Performance, a także Strategic Organization.
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w kwestionariuszu dostępnym online. Kwestionariusz przygotowany był w języku
polskim, a jego wypełnienie było dobrowolne. Narzędzie składało się z trzech części.
Pierwszą część tworzyły 4 pytania odnoszące się do hipotezy pierwszej i drugiej.
Dotyczyła ona częstotliwości informacji zwrotnej na trzech poziomach stanowisk:
przełożonych, współpracowników i podwładnych. W tych pytaniach respondenci
zaznaczali odpowiedź na pięciostopniowej skali porządkowej (1–nigdy, 2–rzadko,
3–od czasu do czasu, 4–często, 5–regularnie). Ponadto w trosce o rzetelność
i trafność rezultatów możliwe było zaznaczenie odpowiedzi „trudno powiedzieć”.
Odpowiedzi respondentów skumulowano w taki sposób, aby otrzymać średnie
arytmetyczne dla danej grupy (grupy specjalistów i grupy kierowników). Druga
część narzędzia to pytania związane z hipotezą trzecią, czwartą i piątą. Dotyczyły
one odczuć pracowników wobec otrzymywania i przekazywania informacji
zwrotnej oraz kompetencji w tym zakresie. Respondenci zaznaczali odpowiedzi
w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało wartość najniższą, a 5 wartość najwyższą.
W trzeciej części respondenci mogli umieszczać własne komentarze na temat
procesu przekazywania informacji zwrotnej.
Prośbę o udział w badaniach pilotażowych skierowano do grupy 120 osób, które
pracują w 7 działach i 21 zespołach informatycznych. Struktura organizacyjna jest
więc hierarchiczna. W odpowiedzi na prośbę uzyskano kwestionariusze od 31
respondentów, co stanowi 25,83% wyjściowej grupy. Struktura grupy
respondentów to 81% mężczyzn i 19% kobiet. Osoby zatrudnione na stanowisku
programisty to 12 osób, na stanowisku wdrożeniowca to 6 osób, natomiast
3 respondentów zaznaczyło odpowiedź „nie chcę podawać”, a pozostali
respondenci pozostawili to pytanie bez odpowiedzi. Z deklaracji respondentów
wynika, że osoby zatrudnione na stanowisku poziomu pierwszego, czyli specjalisty,
to 11 osób, 10 osób zaznaczyło odpowiedź „nie chcę podawać”, a pozostałe osoby
pozostawiły to pole bez odpowiedzi. Na podstawie odpowiedzi udzielanych
w kwestionariuszu możliwe było doprecyzowanie, którzy respondenci zajmowali
stanowiska poziomu specjalisty, a którzy respondenci stanowiska poziomu
dyrektorskiego. Finalnie określono, że w badaniu pilotażowym wzięło udział 31
osób, gdzie 12 spośród nich było zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub
dyrektorskich (39% respondentów) i 19 osób na stanowisku specjalisty (61%
respondentów). Jest to relatywnie wysoki wskaźnik udziału osób, które są
odpowiedzialne za przekazywanie informacji zwrotnej podległym pracownikom.

Porozumiewanie się w zespołach hierarchicznych IT - rezultaty
badań ilościowych
Pierwsza część badania pilotażowego związana była z częstotliwością
otrzymywania informacji zwrotnej względem trzech poziomów struktury
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organizacyjnej, tzn. informacji: od przełożonych, od współpracowników i od
podwładnych. Rezultaty tej części badań zostały przedstawione w Tabeli 1.
Tabela 1. Częstotliwość otrzymywania informacji zwrotnej
od
przełożonych

od współpracowników

od
podwładnych

średnia
dla grupy

Specjaliści

3,00

3,00

-

3,00

Kierownicy

3,42

3,25

2,67

3,11

Źródło: opracowanie własne (skala 1-5)

Wnioski, jakie można wyciągnąć na podstawie danych wskazują, że osoby
zatrudnione na stanowisku specjalisty otrzymują informację zwrotną z taką samą
częstotliwością ze strony przełożonych (3,0), jak i współpracowników (3,0).
Natomiast dla grupy osób, które zajmują stanowiska kierownicze, rezultaty są
zróżnicowane. Te osoby najczęściej otrzymują informację zwrotną od swoich
przełożonych (3,42), co może wynikać ze ścisłej współpracy kierowników
z dyrektorami oraz dyrektorów bezpośrednio z zarządem. Z nieco mniejszą
częstotliwością osoby na stanowiskach kierowniczych otrzymują informację
zwrotną od współpracowników zatrudnionych na tym samym poziomie (3,25).
Znacznie niższy rezultat (2,67) uzyskano w pytaniu o częstotliwość informacji
zwrotnej od podwładnych.
W odniesieniu do otrzymanych rezultatów nie jest możliwe jednoznaczne
obalenie lub potwierdzenie hipotezy H1: Częstotliwość otrzymywania informacji
zwrotnej jest uzależniona od stanowiska zajmowanego w organizacji. Analizując
jedynie średnie dla danej grupy, należy stwierdzić, że rezultaty są bardzo zbliżone
(3,00 oraz 3,11). Natomiast analizując wyniki bardziej szczegółowo, można określić,
że hipoteza została potwierdzona, przy czym zdecydowanie należałoby
doprecyzować wnioski, które powinny być sformułowane następująco:
częstotliwość otrzymywania informacji zwrotnej dla grupy specjalistów i grupy
kierowników jest zróżnicowana w taki sposób, że specjaliści równie często
otrzymują informację zwrotną od przełożonych i współpracowników, natomiast
kierownicy otrzymują informację zwrotną najczęściej od swoich przełożonych,
nieco rzadziej od współpracowników, a najrzadziej od osób im podległych. Kolejna
część badań dotyczyła przekazywania informacji zwrotnej, a rezultaty tej części
przedstawiono w Tabeli 2.
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Tabela 2. Częstotliwość przekazywania informacji zwrotnej
przełożonym

współpracownikom

podwładnym

średnia
dla grupy

Specjaliści

3,63

3,58

-

3,61

Kierownicy

3,83

3,83

3,25

3,64

Źródło: opracowanie własne

Tak jak widoczne jest to w Tabeli 2, częstotliwość przekazywania informacji
zwrotnej średnio jest na bardzo podobnym poziomie zarówno w grupie
specjalistów (3,61), jak i kierowników (3,64). Różnice natomiast możliwe są do
zaobserwowania podczas bardziej szczegółowej analizy. Przekazywanie informacji
zwrotnej przez osoby zatrudnione na stanowisku specjalisty ma miejsce podobnie
często wobec przełożonych (3,63), jak i wobec współpracowników (3,58). Podobnie
osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych przekazują równie często
informację zwrotną przełożonym (3,83) i współpracownikom (3,83). Znacznie
mniejsza natomiast jest częstotliwość przekazywania informacji zwrotnej na linii
kierownik – specjalista (3,52).
W oparciu o wyniki, na poziomie ogólnym hipoteza H2: Pracownicy przekazują
informację zwrotną równie często bez względu na to, na jakim stanowisku są
zatrudnieni, została potwierdzona, ponieważ średnie wyniki dla grupy specjalistów
i kierowników są bardzo zbliżone. W oparciu o szczegółowe wyniki rekomenduje
się poszerzenie wniosków w następujący sposób: pracownicy przekazują
informację zwrotną równie często bez względu na to, na jakim stanowisku
są zatrudnieni, natomiast częstotliwość komunikatów ze strony kierownictwa jest
zdywersyfikowana w zależności od tego, do jakiej grupy są one kierowane.
Kolejny obszar badań dotyczył tego, w jak dużym stopniu otrzymywana
informacja zwrotna wskazuje, czy wykonywana praca jest dobrze realizowana.
Rezultaty tej części badań zostały ujęte w Tabeli 3. Otrzymywanie informacji
zwrotnej na temat wykonywanej pracy. Respondenci określali w 5-stopniowej skali,
na ile otrzymują informację zwrotną, dzięki której wiedzą, co robią dobrze.
Tabela 3. Otrzymywanie informacji zwrotnej na temat wykonywanej pracy
od
przełożonych

od współpracowników

od
podwładnych

średnia
dla grupy

Specjaliści

3,26

3,42

-

3,34

Kierownicy

3,58

3,58

2,50

3,22

Źródło: opracowanie własne
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Jasna informacja, czy zadania są realizowane zgodnie z technologią, założeniami
i oczekiwaniami to kluczowe elementy efektywnej działalności zespołów
i organizacji. Zaprezentowane powyżej wyniki pokazują, że zarówno dla grupy
specjalistów (3,34), jak i kierowników (3,22) informacja zwrotna stanowi istotną
wskazówkę podczas pracy. Przekładając średnie wyniki na udział procentowy,
można byłoby określić, że w ponad 50% informacja zwrotna pomaga badanym
w budowaniu przekonania, że wykonują dobrze swoją pracę. W grupie specjalistów
ciekawe wyniki pojawiły się na poziomie danych szczegółowych. W tej grupie
informacja zwrotna od współpracowników (3,42) okazuje się być bardziej
pomocna niż informacja zwrotna od przełożonych (3,26). Różnicy takiej nie
wykazano w grupie kierowników. W grupie kierowników informacja zwrotna od
współpracowników i przełożonych w dokładnie takim samym stopniu pomaga im
w określeniu, na ile realizują dobrze swoje zadania. W tej grupie spora dysproporcja
pojawia się przy porównaniu informacji zwrotnych otrzymywanych od kierowników
(3,58) oraz od podwładnych (2,50).
W odniesieniu do sformułowanej hipotezy H3: Otrzymanie informacji zwrotnej
powoduje, że pracownicy wiedzą, co robią dobrze, można określić, iż została
ona częściowo potwierdzona. Jednakże w głębszych badaniach należałoby ją
doprecyzować. W oparciu o wyniki badania pilotażowego można wyciągnąć
wstępny wniosek, że osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych bardziej
cenią informację zwrotną otrzymaną od współpracowników i swoich przełożonych
niż pracownicy zatrudnieni na stanowisku specjalistów, dla których istotne są także
informacje od współpracowników. Ze względu na małą próbę badawczą ten
wniosek należałoby zweryfikować w kolejnych badaniach.
Idea przyświecająca informacji zwrotnej polega na tym, aby pracownicy
wiedzieli, co robią dobrze. Powinna ona zawierać także informację, co poprawić,
aby działania były efektywniejsze. Kolejna część badań skupiona została właśnie
wokół tego aspektu, a rezultaty tej części badań zaprezentowano w Tabeli 4.
Tabela 4. Otrzymywanie informacji zwrotnej w celu poprawy wykonywanych zadań
od
przełożonych

od współpracowników

od
podwładnych

średnia
dla grupy

Specjaliści

3,00

3,37

-

3,18

Kierownicy

3,92

3,58

2,92

3,47

Źródło: opracowanie własne

Wyniki ujęte w Tabeli 4 pokazują, że informacja zwrotna jest wartościowym
źródłem wiedzy zarówno dla grupy specjalistów (3,18), jak i kierowników (3,47).
Interesujące może być to, że specjaliści wyżej oceniają sugestie współpracowników
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(3,37) niż przełożonych (3,00) na temat tego, co mogliby poprawić. W grupie
kierowników natomiast bardzo wyraźnie widoczne jest zróżnicowanie wyników
w zależności od tego, kto jest autorem informacji. Dla grupy kierowników
informacja zwrotna w tym zakresie jest najmniej wartościowa od podwładnych
(2,92), natomiast od współpracowników jest już na znacznie wyższym poziomie
(3,58). Ponadto informacja zwrotna od przełożonych dla kierowników jest
zdecydowanie najcenniejszym źródłem wiedzy o możliwości udoskonaleń (3,92), co
jest najwyższym wynikiem w całym badaniu.
W związku z powyższym hipotezę H4: Otrzymanie informacji zwrotnej powoduje,
że pracownicy wiedzą, co poprawić, można uznać za potwierdzoną, przy czym
również należałoby doprecyzować wnioski w następujący sposób: otrzymywana
informacja zwrotna jest przydatna, aby udoskonalać realizację zadań, przy czym
w grupie specjalistów najbardziej wartościowe są wskazówki współpracowników,
a w grupie kierowników najcenniejsze są sugestie przełożonych.
Przekazywanie informacji zwrotnej jest trudnym zadaniem uzależnionym od
wielu czynników, między innymi od kultury organizacyjnej czy otwartości na
dzielenie się wiedzą. Przekazywanie informacji zwrotnej wymaga również zestawu
kompetencji.
Tabela 5. Odczucia wobec przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnej
Na ile otrzymywanie
informacji zwrotnej jest
kłopotliwe

Na ile przekazywanie
informacji zwrotnej jest
kłopotliwe

Samoocena kompetencji
w przekazywaniu i
otrzymywaniu informacji
zwrotnej

Specjaliści

1,79

2,26

3,37

Kierownicy

1,67

2,17

3,42

Źródło: opracowanie własne

Jak przedstawiono w Tabeli 5, otrzymywanie informacji zwrotnej nie jest zbyt
kłopotliwe zarówno w opinii osób zatrudnionych na stanowiskach specjalistów
(1,79, jak i kierowników (1,67). Bardziej kłopotliwe od otrzymywania jest
przekazywanie informacji zwrotnej, jednakże uzyskane wyniki zarówno w grupie
specjalistów (2,26), jak i w grupie kierowników (2,17) wskazują, że pracownicy
są otwarci na porozumiewanie się w tym zakresie. Obie grupy w samoocenie
określiły swoje kompetencje w przekazywaniu i otrzymywaniu informacji zwrotnej
na porównywalnym średnim poziomie. W grupie specjalistów średnia samoocena
wyniosła 3,37, natomiast w grupie kierowników była nieco wyższa i wyniosła 3,37.
Na podstawie uzyskanych rezultatów badań należy odnieść się do
sformułowanej hipotezy H5: Przekazywanie informacji zwrotnej jest dla
pracowników bardziej kłopotliwe niż jej przyjmowanie. Powyższa hipoteza została
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w pełni potwierdzona. Uzyskane rezultaty nie wskazują na to, aby ten proces
stwarzał pracownikom trudności. Istnieje więc klimat sprzyjający informacji
zwrotnej, a w działaniach praktycznych warto byłoby się skupić na zwiększaniu
kompetencji w przekazywaniu i otrzymywaniu informacji zwrotnej, tak aby na tej
podstawie można było udoskonalać realizowane działania i współpracę.
Poszukując przyczyn takich rezultatów dla badań ilościowych, warto powrócić
do literatury uwzględnionej w części teoretycznej. Badania wykazały m. in., że
pracownicy przekazują informację zwrotną równie często bez względu na to, na
jakim stanowisku są zatrudnieni. Przyczyny i uwarunkowania takich rezultatów
mogą być zakorzenione w kulturze i strukturze organizacyjnej czy sposobie
zarządzania różnorodnością pokoleniową. Nie bez znaczenia są także postawy, takie
jak wysoka świadomość społeczna czy odpowiedzialność, które, jak wskazuje
literatura, są istotnymi wymiarami orientacji na informację zwrotną.

Porozumiewanie się w zespołach hierarchicznych IT - rezultaty
badań jakościowych
Ostatnia część kwestionariusza dawała respondentom możliwość udzielenia
swobodnych wypowiedzi na temat informacji zwrotnej. Wypowiedzi respondentów
w wyniku analizy podzielono na cztery główne obszary tematyczne: źródła
informacji zwrotnej, podejście do informacji zwrotnej, informacja zwrotna
w aspekcie hierarchii, kompetencje w przekazywaniu informacji zwrotnej.
Po pierwsze, respondenci w tej części badania zwrócili uwagę na źródła
informacji zwrotnej. Badanie uwzględniało relacje wewnętrzne, natomiast
respondenci podkreślili, że cennym źródłem wiedzy mogą być nie tylko
współpracownicy i przełożeni.
„Przekazywanie informacji zwrotnej jest uzależnione od wiedzy, jaką się posiada na temat tego,
co realizują pracownicy. Wiedza ta może pochodzić także od klientów (lecz chyba dość rzadko jest
zbierana informacja od tej grupy osób) bądź z informacji wewnętrznych, o ile są przekazywane”.

Zgodnie z tą wypowiedzią być może kolejne badania, a także działania
zastosowane w praktyce powinny uwzględniać również aspekt porozumiewania się
nie tylko wewnątrz organizacji, ale także poza nią. Ta wypowiedź respondenta może
świadczyć o dużej świadomości oraz zrozumieniu, w jaki sposób działają
organizacje, które mocno uzależnione są od swoich klientów.
Drugi obszar tematyczny dotyczy podejścia do przekazywania informacji
zwrotnej. Przytoczone wypowiedzi wskazują, że uczestnicy tego procesu mogą mieć
postawę bardziej aktywną lub postawę reaktywną. Świadczą o tym poniższe
wypowiedzi:
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„Informację zwrotną od przełożonych dostaję właściwie tylko, gdy sam się o to upomnę
(rozmawiamy o jakimś problemie, który mnie dotyczy i przy okazji czegoś się dowiem). Już kiedyś
zwracałem uwagę na to, że podwyżka bez rozmowy (z feedbackiem) dla mnie nie ma sensu
motywacyjnego (jest tylko czymś w rodzaju waloryzacji)”.
„Nie istnieje informacja zwrotna od podwładnych. Jako przełożony nie wiem, co robię źle. Być
może wynika to ze strachu. Dobrze, aby była możliwość anonimowego przekazania informacji na
temat mojego zarządzania, co dałoby większą swobodę wypowiedzi. Ze strony przełożonego
(dyrektora) otrzymuję informację zwrotną, ale jest ona raczej wymuszona koniecznością oceny lub
sytuacją – podsumowując, nie ma regularnej oceny podejmowanych działań”.

W związku z powyższym można wskazać, że jednym z elementów potrzebnych
do udoskonalenia procesu porozumiewania się jest stworzenie warunków do
postawy bardziej aktywnej zamiast reaktywnej. Ponadto w wypowiedzi jednego
z respondentów wyraźnie odczuwa się, że informacja ze strony przełożonego może
wpływać na poziom jego motywacji. Pozytywnie wpłynęłoby na respondenta
przyjęcie przez kierownictwo formy bardziej proaktywnej i dostrzeżenie, że
mogłaby ona pomóc w rozwiązywaniu problemów.
Trzeci obszar, na który zwrócili uwagę respondenci, był związany z informacją
zwrotną w aspekcie hierarchiczności. Widoczne jest to w kilku przykładowych
wypowiedziach na temat komunikatów zwrotnych:
„Albo nie jest on w ogóle przekazywany zainteresowanym osobom (wszyscy dookoła o tym
rozmawiają, ale ta osoba jest dyrektorem i mało kto ma odwagę coś powiedzieć)”.
„Bardzo często przełożeni mają czas, żeby porozmawiać o bieżących zadaniach – co jest dobrze,
co można poprawić. Dość często słyszę pochlebne opinie odnośnie swojej pracy. Czasami wizje
paru osób nt. jednego zadania są niespójne”.
„Wewnątrz działu jest w miarę dobrze, ale można to usprawnić, natomiast między działami jest
brak chęci współpracy; Ciężko przekazać informację zwrotną osobom, które pracują dłużej na
stanowiskach, tzn. więcej niż 10 lat”.

W przytoczonych wypowiedziach dostrzec można, że dla części respondentów
istnieją bariery związane z przekazywaniem informacji zwrotnej ze względu
na zajmowane przez odbiorcę stanowisko wyższe w strukturze organizacyjnej.
Wypowiedzi wskazują także, że przekazywanie informacji zwrotnej na temat tego,
co należy poprawić, jest znacznie trudniejsze. Ostatni komentarz potwierdza, że
hierarchiczna i rozbudowana struktura organizacyjna powoduje trudności
w porozumiewaniu się pomiędzy zespołami lub działami.
Największa liczba komentarzy dotyczyła umiejętności przyjmowania oraz
przekazywania informacji zwrotnej, czego przykładem są poniższe fragmenty
wypowiedzi:
„Do wypracowania jest to u przełożonych, aby wiedzieli, jak zdobywać informacje zwrotną. Za to
u podwładnych, do wypracowania jest to, aby chcieli się nią dzielić”.
„Forma przekazywania informacji zwrotnej pozostawia wiele do życzenia. Uważam, że przepływ
komunikacji wymaga poprawy. Oczekiwania osób decyzyjnych są nieraz trudne do odszyfrowania;
Informacje wymieniamy zbyt nerwowo/emocjonalnie”.
„Zwykle nie warto nic mówić, bo ludzie biorą wszystko osobiście, obrażają się i potem długo
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wypominają (w ten czy inny sposób)”.
„Całkiem fajnie działa przekazywanie feedbacku: <co działa dobrze>, widać to często na co dzień
lub przy okazji świętowania różnych sukcesów. Gorzej jest z feedbackiem <co poprawić>".
„Mam wrażenie, że na poziomie firmy prawie nie wymieniamy się informacją zwrotną. Mnie
samemu brakuje umiejętności – nigdy nie miałem możliwości potrenowania tego, a jestem
introwertykiem i tego typu rozmowy przychodzą mi z dużą trudnością; Feedback często jest
przekazywany nieumiejętnie – jako krytyka tej osoby, szukanie winnego”.

W powyżej przytoczonych fragmentach wypowiedzi respondentów wyraźnie
widoczne jest, że istnieją potrzeby związane z udoskonalaniem tego, w jaki sposób
jest przekazywana informacja zwrotna. Część respondentów zaznaczyła, że widzi
u siebie potrzebę podwyższania umiejętności w tym zakresie. Największym
wyzwaniem jest odpowiednia forma komunikatu, tak aby przekazać pewne sugestie
w taki sposób, aby nie urazić odbiorcy.

Wnioski końcowe
Na podstawie wyników badania pilotażowego sformułować można kilka
wniosków końcowych. Częstotliwość otrzymywania informacji zwrotnej jest
zróżnicowania w taki sposób, że zajmowane stanowisko może determinować
proporcję tego, od której grupy odbiorców informację zwrotną otrzymuje się
najczęściej. Podobnie zależność występuje wobec przekazywania informacji
zwrotnej. Generalnie częstotliwość informacji zwrotnej jest na porównywalnym
poziomie, jednakże jest zróżnicowana wobec danych grup odbiorców.
Otrzymywana informacja zwrotna jest pomocna w określaniu, czy praca jest
realizowana dobrze oraz co należy udoskonalić. Dla osób zatrudnionych na
stanowiskach
specjalistów
najbardziej
wartościowe
są
wskazówki
współpracowników, a w grupie kierowników najcenniejsze są sugestie
przełożonych. Ponadto przekazywanie informacji zwrotnej jest dla pracowników
bardziej kłopotliwe niż jej przyjmowanie. W związku z tym, w ujęciu utylitarnym,
rekomenduje się skupienie działań w zespołach hierarchicznych na podwyższeniu
kompetencji i umiejętności związanych z informacją zwrotną, a szczególnie jej
formułowaniem. Kolejny wniosek odnoszący się do praktyki to zwrócenie uwagi nie
tylko na informację zwrotną wewnątrz zespołu, ale także pomiędzy poszczególnymi
zespołami w organizacji. Ponadto dodatkowym źródłem informacji zwrotnej mogą
być osoby spoza zespołu oraz organizacji.
Należy mieć świadomość, że niniejsze badania są obciążone ograniczeniami.
Najbardziej oczywistym ograniczeniem jest wielkość próby badawczej. W kolejnych
badaniach, które już nie będą miały charakteru pilotażowego, planuje się jej
znaczne powiększenie. Drugim ograniczeniem jest zastosowana metodologia, czyli
narracyjny przegląd literatury. Zastosowanie przeglądu literatury innego typu
mogłoby prowadzić do nieco odmiennych wniosków oraz hipotez badawczych.
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Możliwe byłoby więc skupienie się na innych aspektach informacji zwrotnej.
Bardziej głębokimi ograniczeniami są założenia leżące u podstaw tych badań.
Przeprowadzono je opierając się o wyniki badań, które potwierdzają zasadność
stosowania informacji zwrotnej jako istotnego źródła wiedzy. Jednakże
rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona. Po pierwsze, zebrane w badaniu
informacje mają charakter deklaratywny. Po drugie, należy wziąć pod uwagę
kontekst organizacyjny – być może te same badania przeprowadzone za 6 miesięcy
mogłyby ujawnić inne aspekty funkcjonowania informacji zwrotnej. Po trzecie,
badania dotyczą zespołów informatycznych o hierarchicznej strukturze
organizacyjnej, co wiąże się z zastosowaniem zawężenia grupy badawczej
do konkretnego środowiska. Przyszłe badania mogłyby być związane
z wykazaniem różnic na temat informacji zwrotnej w zespołach hierarchicznych
i niehierarchicznych. Wartościowe byłoby także poszerzenie badań o grupy
badawcze z innych środowisk. Jeśli chodzi o narzędzie badawcze, w kolejnych
badaniach warto rozbudować je o zmienne takie, jak wiek, płeć czy staż pracy,
rozmiar zespołu, wymiar relacji (tylko zawodowe, zawodowe i pozazawodowe),
co przy większej liczbie respondentów może być podstawą do wysunięcia kolejnych
wniosków.
Aspekty, które wiążą się z zagadnieniem informacji zwrotnej, to również
budowanie zaufania, spójności zespołu, stąd wartościowe byłoby także
pogłębienie badań wykazujących zależność pomiędzy jakością informacji zwrotnej
a efektywnością biznesową. Interesujące badania mogłyby być związane
z kompetencjami i podejściem kadry kierowniczej w odniesieniu do otwartości na
informację zwrotną z perspektywy pracowników. W kolejnych badaniach
wartościowe byłoby uwzględnienie stopnia, w jakim członkowie zespołów
korzystają z narzędzi komunikacji elektronicznej oraz określenie zależności
pomiędzy poziomem zwirtualizowania i przekazywaniem informacji zwrotnej.
Pomimo wielu wniosków końcowych należy mieć świadomość, że w niniejszym
opracowaniu uwzględniono jedynie fragment rzeczywistości, który jednak może
przyczynić się do poszerzenia wiedzy na temat informacji zwrotnej jako kluczowego
elementu w procesie porozumiewania się.
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Communication in Hierarchical IT Teams- Results of a Pilot Study on Feedback
Summary
The purpose of this article is to present the results of a pilot study on communication in hierarchical
IT teams. In approaching the topic of the communication process, the article focuses on the issue of
feedback. The key purpose of this study was to diagnose to what extent it is possible to determine the
relationship between the organizational position and the feedback. The tool was an online
questionnaire. Based on this pilot study, recommendations for future research were prepared.
Keywords: communication, feedback, hierarchical teams
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YouTube – stan badań. Przegląd literatury przedmiotu

ABSTRAKT
W artykule przedstawiono analizę badań własnych dotyczących występowania publikacji naukowych
na temat platformy YouTube w Polsce w przeciągu dekady (2009 – 1 X 2019), uwzględniając przy tym
szczególnie medioznawstwo. Celem pracy jest nie tylko wykazanie niewielkiego zainteresowania
YouTube’em w Polsce, lecz także pokazanie interdyscyplinarnego charakteru tego medium.
Wykorzystanie metod badań ilościowych oraz jakościowych pozwoliło na przedstawienie problemu
w szerszym kontekście.
SŁOWA KLUCZOWE: YouTube, badanie mediów, czasopisma medioznawcze, Web 2.0

Wstęp
Media społecznościowe przyniosły badaczom mediów nowe problemy.
Przed pojawieniem się „nowych nowych mediów”2 medioznawstwo skupiało
się na zagadnieniach dotyczących telewizji, radia i prasy. Rozwój technologii
sprawił, że świat mediów przyśpieszył, a internet zrewolucjonizował nadawanie
i odbiór treści, stając się jednocześnie „tkanką naszego życia”3. Początek XXI
wieku to pojawienie się dwóch największych mediów społecznościowych: 2004 r. –
Facebooka (zamiennie: FB) i 2005 – YouTube’a (zamiennie: YT). Wówczas,
zdaniem Henry’ego Jenkinsa, „ludzie wzięli media we własne ręce”4. Rynek
nowych mediów został przez FB i YT nasycony słowem, obrazem, dźwiękiem
i treściami audiowizualnymi. Treści tych dwóch mediów społecznościowych,
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 09.10.2019 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 15.12.2019.
P. Levinson, Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
3
M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, tłum. T. Hornowski,
Wyd. Rebis, Poznań 2003, s. 11.
4 H. Jenkis, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernartowicz, M. Filiciak,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. VII.
2
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w przeciwieństwie do mediów tradycyjnych, były i nadal pozostają cały czas
dostępne. Nie trzeba czekać na program MTV, aby obejrzeć teledysk ulubionego
wykonawcy, ponieważ jest już on opublikowany na YT.
Serwis YouTube u progu swojej działalności jawił się jako obiecujący potentat
generowania treści audiowizualnych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że trzej
koledzy-założyciele YT: Chad Hurley, Steve Chen i Jawed Karim już w niecały rok po
zarejestrowaniu domeny sprzedali witrynę portalowi Google za 1,65 miliarda
dolarów5. Obecnie YT to bezkonkurencyjna platforma obiegu treści audiowizualnej,
z której korzysta ponad 90 proc. użytkowników sieci na świecie6.

Początki badań nad YouTubem
Pierwsze medioznawcze badania nad YouTubem były wynikiem nie tyle
zainteresowania samą witryną, ile ówczesną zmianą, która wynikała z ogromnej
popularności mediów społecznościowych. Social media to przejście ze „starego
internetu” (Web 1.0) na rzecz „nowego” (Web 2.0)7. Zmiany, jakie wówczas zaszły
w systemie mediów, nie mogły pozostać niezauważone przez medioznawców.
Zatem częściej spotyka się rozdziałowe, wyimkowe omówienie poszczególnych
serwisów społecznościowych niż monograficzny, holistyczny obraz konkretnej
witryny8. Do jednych z pierwszych zwartych naukowych opracowań YT należy
publikacja Jeana Burgessa i Joshuy Greena pt. YouTube. Online Video and
Participatory Culture. Do dziś to opracowanie pozostaje jedną z najważniejszych
prac dotyczących serwisu, a dla badaczy YT stanowi ono swego rodzaju podręcznik
i punkt wyjścia9.
Kolejna monografia to The YouTube Reader – praca zbiorowa szwedzkich
badaczy, która podejmuje m.in. problemy polityki, ekonomii serwisu, czy zawiera
5

J. Burgess, J. Green, YouTube.Wideo online a kultura uczestnictwa, tłum. T. Płudowski, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2011, s. 24.
6 Jd, YouTube używany najczęściej, Facebook najintensywniej spośród social mediów, „Wirtualne media”
07.04.2018, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/konsumpcja-mediow-spolecznosciowych-wspolkorzystanieraport-ircenter_1 (04.09.2019).
7
O dynamice i rozwoju Sieci zob. m.in.: M. Szpunar, Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa, [w:] Teorie
komunikacji i mediów 2, M. Graszewicz i J. Jastrzębski (red.), Wyd. ATUT, Wrocław 2010, s. 251-262, L. G. Aretio,
Web 2.0 vs web 1.0, „Contextos universitarios mediados” 2014, https://aretio.hypotheses.org/1091 (04.09.2019),
Ch. Fuchs, W. Hofkirchner, M. Schafranek i in., Theoretical Foundations of the Web: Cognition, Communication, and
Co-Operation. Towards an Understanding of Web 1.0, 2.0, 3.0, „Future Internet” 2010, nr 2, s. 41-59.
8 Np. Paul Levinos opracowując temat mediów społecznościowych dokonał analizy kilku witryn z osobna. Każde
medium społecznościowe miało swój autonomiczny rozdział. Podobnie jak i Christian Funchs. Por. P. Levinson,
Nowe nowe media…, op. cit. oraz Ch. Funchs, Social Media. A Critical Introductions, wyd. SAGE, Los Angeles –
London – New Delhi – Singapore – Washington DC 2014.
9
Por. J. Burgess i J. Green, YouTube. Online Video and Participatory Culture, wyd. Polity, Cambrigde 2009.
Publikacja po dwóch latach została przełożona przez T. Płudowskiego na język polski pod tytułem YouTube, Wideo
online a kultura uczestnictwa…, op. cit. Zarówno J. Burgess, jak i J. Green pozostają jednymi z czołowych badaczy
YT na arenie międzynarodowej.
178

YouTube – stan badań. Przegląd literatury przedmiotu…

dyskurs między telewizją a YT10. Choć pierwsze opracowania powstały w 2009 r.,
to należy zasygnalizować, że już wcześniej w zagranicznych czasopismach
naukowych pojawiały się artykuły poświęcone idiograficznym aspektom witryny11.
Warto jeszcze wspomnieć o publikacji autorstwa Micheala Strangelove’a z 2010 r.
pt. Watching YouTube. Extraordinary Videos by Ordinary People, w którym YT został
przedstawiony jako „dom dla milionów amatorskich filmów”12. Wymienione trzy
prace, które jako jedne z pierwszych poruszały problematykę wówczas nowego YT,
stanowią dla medioznawców ważny punkt odniesienia, a przede wszystkim dają
obecnie możliwość dokonania rewizji pewnych pojęć, działań, problemów
związanych z tą platformą wideo.

Publikacje zwarte
Pierwszą monografię dotyczącą serwisu YT na polskim rynku opracowała Marta
Majorek w 2015 r. Praca zatytułowana Kod YouTube. Od kultury partycypacji do
kultury kreatywności stanowi obszerne studium z działalności platformy YT.
Badaczka porusza takie kwestie, jak: m.in. relacja pomiędzy witryną a polityką,
edukacją, marketingiem, a także podejmuje dyskurs na temat kreatywności
użytkowników. Opracowanie Majorek zamyka dyskusja na temat wzajemnych
relacji telewizji i YouTube’a, w której autorka dowodzi, iż YT „jako medium
odznaczające się niezwykłą popularnością przyczynił się do inicjowania istotnych
zmian”13, które zostały szczegółowo omówione na kartach Kodu YouTube.
Rok później – w 2016 pojawiła się książka Piotra Jaworowicza
Wideokomunikowanie polityczne w internecie. YouTube i polskie partie polityczne
w latach 2011-201414. Publikacja stanowi połączenie medioznawstwa
(szczególnie dwa pierwsze rozdziały: „Audiowizualność internetu i uwarunkowania
komunikowania w sieci” oraz „Internet jako środowisko komunikowania
politycznego”) oraz politologii (rozdział „Przekaz wideo – ważne narzędzie
komunikowania politycznego w telewizji i internecie” oraz przedstawienie swoich
wyników badań – „Analiza kanałów i wybranych przekazów partii parlamentarnych
10

P. Snickars, P. Vonderau (red.), The YouTube Reader, wyd. National Library of Sweden Stockholm 2009. Publikacja
nie została przetłumaczona na język polski.
11 Np. R. J. Chenail. YouTube as a qualitative research asset: reviewing user generated videos as learning resources,
„The Weekly Qualitative Reports” 2008, nr 1(4), s. 18-24; J. Keelan, V. Pavri-Garcia, G. Tomlison, YouTube as a Source
of Information on Immunization: A Content Analysis, „JAMA” 2007, nr 21(298), s. 2482-2484; P. G. Lange, Publicly
Private and Privately Public: Social Networking on YouTube, „Journal of Computer-Mediated Communication”
2007,t. 13, nr. 1, s. 361-380.
12 M. Strangelove, Watching YouTube. Extraordinary Videos by Ordinary People, wyd. University of Toronto Press,
Toronto - Buffalo - London 2010, s. 22. Publikacja nie została przełożona na język polski.
13
M. Majorek, Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Universitas, Kraków 2015, s. 218.
14 Jest to opublikowana praca doktorska Piotra Jaworowicza obroniona w 2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim
na ówczesnym Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Obecnie to Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych UW.
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w portalu YouTube w latach 2011-2014”). Znacząca ranga tego serwisu, zdaniem
autora, ma również wpływ na działania polityczne. Według Jaworowicza
„popularyzowanie się portalu YouTube dotyczy również w naturalny sposób
komunikacji politycznej, która chętnie wykorzystuje nowe kanały docierania do
odbiorców”15.
Kolejne opracowanie to praca zbiorowa pt. KulTube. Kultura wobec YouTube.
Publikacja powstała pod redakcją Radosława Bomby, Pauliny Olszewskiej oraz Anny
Wuls. Warto w tym miejscu zasygnalizować, iż Radosław Bomba należy
do czołowych polskich badaczy zajmujących się humanistyką cyfrową16. KulTube
wydany w 2017 r. to osiem artykułów dotyczących serwisu YouTube w różnych jego
aspektach. Autorzy pochylają się nad problemem wpływu YT na branżę gier
elektronicznych, kreowaniu wizerunku przez youtuberów, ekspansji portalu,
czy edukacji poprzez YT. Potrzebę badania tego serwisu zauważył, przytoczony
wcześniej, Radosław Bomba. W otwierającym opracowanie artykule badacz
stwierdził, że: „fenomen serwisu YouTube dotyka obecnie wielu zjawisk i praktyk
społeczno-kulturowych. W istotny sposób YT wpłynął na kształt i charakter
współczesnych mediów, rozrywki, marketingu, ale również działań naukowych
i badawczych”17.
Jedną z ostatnich monografii dotyczących YT jest praca Katarzyny Maciejak
YouTube w edukacji. Strategie nadawcze wideoblogerów18. Publikacja z 2018 r.
podejmuje problem popularyzacji wiedzy na YT. Autorka skupiając się na czołowych
sześciu polskich kanałach edukacyjnych (SciFun, Polimaty, Nauka. To lubię, Mówiąc
Inaczej, Historia bez cenzury, Uwaga! Naukowy bełkot), dokonała analizy nie tylko
materiału audiowizualnego pod kątem filologicznym, ile raczej elementów mu
towarzyszących, tła. K. Maciejak w swoich badaniach zwróciła uwagę na nadawanie
tytułów, metatekst, kategorię osoby, autoprezentację oraz odmianę potoczną
wypowiedzi „ekspertów”. Wszystkie wymienione elementy przesądzają o tym,
dlaczego użytkownicy YT wybierają właśnie tych popularyzatorów wiedzy, którzy,
według Maciejak, „potrafią przekazywać (często skomplikowaną) wiedzę naukową
w atrakcyjnej formie, zachowując odpowiednie proporcje między edukacją
i rozrywką”19.

15

P. Jaworowicz, Wideokomunikowanie polityczne w internecie. Youtube i polskie partie polityczne w latach 20112014, wyd. Difin, Warszawa 2016, s. 9.
16 Por m.in. R. Bomba i A. Radomski (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce, wyd. E-naukowiec, Lublin 2013, R. Bomba,
Wizualizacja sieci w badaniach cyfrowej humanistyki, „Czas kultury” 2015 , nr (2)185, s. 34-41, Tenże, Antropologia
cyberprzestrzeni, „Kultura współczesna” 2007, nr 1 (51), s.120–130.
17 R. Bomba, Formy reprezentacji teorii kultury w serwisie YouTube, [w:] KulTube. Kultura wobec YouTube, Tenże,
P. Olszewska, A. Wuls (red.), wyd. Centrum Badań Gier i Biznesu, Lublin 2017, s. 10.
18
Jest to opublikowana praca doktorska autorki. Dysertacja K. Maciejak pt. Strategie nadawcze wideoblogerów
prowadzących kanały popularnonaukowe w serwisie YouTube.pl została obroniona w 2017 roku w Instytucie
Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
19 K. Maciejak, YouTube w edukacji. Strategie nadawcze wideoblogerów, Universitas, Kraków 2018, s. 384.
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Doktoraty
Istotnym elementem w nauce są niewątpliwie prace doktorskie, które winna
cechować oryginalność w rozwiązywaniu problemów badawczych. Szczególnie
ważne są one dla medioznawców, ze względu na niestabilność mediów, która
wynika z ciągłego postępu technologicznego, labilności oraz ze zmian preferencji
odbiorczych.
Internet, który jest obecny w Polsce od ponad dwudziestu lat, doczekał się wielu
opracowań. Na bazie nowego medium powstały publikacje, monografie, artykuły,
doktoraty, habilitacje. YouTube, który funkcjonuje od prawie piętnastu lat, nie jest
częstym tematem doktoratów w naszym kraju. Według portalu „nauka-polska”
o YT sensu stricto powstały jedynie trzy dysertacje, co pełniej przedstawia Tab.120.
Tab. 1. Polskie prace doktorskie dotyczące serwisu YT
Lp.
1

Autor
Piotr
Jaworowicz

2

Mateusz
Grzesiak

3

Katarzyna
Maciejak

Tytuł pracy doktorskiej
Rola internetowych przekazów
wideo w komunikowaniu
politycznym polskich partii
parlamentarnych. Analiza treści
wideo publikowanych w serwisie
YouTube w latach 2011-2014
Kształtowanie marki osobistej
z wykorzystaniem serwisu YouTube
na przykładzie Polski i USA
Strategie nadawcze
wideoblogerów prowadzących
kanały popularnonaukowe
w serwisie YouTube.pl

Wydział / Uczelnia
Wydział Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych,
Uniwersytet Warszawski

Data zakończenia
16 grudnia 2015

Kolegium Zarządzania
i Finansów, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie
Wydział Polonistyki,
Uniwersytet Warszawski

20 marca 2017

12 grudnia 2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.nauka-polska.opi.org.pl

Na podstawie Tab. 1. można sformułować trzy uogólniające wnioski. Po
pierwsze, YouTube nie jest częstym tematem rozpraw doktorskich. Trzeba
tu odróżnić podejmowanie w dysertacjach tematu nowych mediów lub mediów
społecznościowych (do których ta platforma należy) a samym YT. Po drugie,
tematyka podejmowana w doktoratach jest bardzo zróżnicowana. Zainteresowanie
tą platformą wykazało językoznawstwo, politologia oraz zarządzenie. Wobec tego
można sformułować trzeci wniosek: YT stanowi ogromne pole badawcze – nie tylko
dla medioznawców.

20

Tabela powstała w oparciu o informacje z witryny „nauka-polska” – kategoria „prace badawcze”. Dla precyzyjnego
wyszukania zastosowano kategorię wyszukiwania w tytule pracy słowa: „YouTube”. Wyszukiwanie prac poprzez
słowa kluczowe przyniosłoby jedynie niepełny obraz, ze względu na fragmentaryczne ujęcie YT.
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YouTube w czasopismach medioznawczych
Funkcjonowanie czasopism naukowych pozwala na bieżąco monitorować
rozwój nauki w danych dziedzinach wiedzy. Dla nauk o mediach takie czasopisma
stanowią punkt wymiany spostrzeżeń, doświadczeń, czy prezentowania wyników
badań. Istotną zatem kwestią jest, aby także i aktualne problemy mediów
społecznościowych były podejmowane na łamach takich czasopism i doczekiwały
się naukowych wniosków.
Dla prześledzenia obecności serwisu YT w polskich czasopismach
medioznawczych wyznaczono obecność tej witryny na podstawie umieszczenia
słowa „YouTube” w tytule artykułu. Zbadano zawartość czterech czasopism: „Studia
Medioznawcze”, „Zeszyty Prasoznawcze”, „Media i Społeczeństwo” oraz „Media
Biznes Kultura”, przyjmując zakres ostatnich dziesięciu lat (2009-2019)21.
Tab. 2. Artykuły dotyczące YT w polskich czasopismach medioznawczych w latach 2009-2019
Rok

„Studia
Medioznawcze”

„Zeszyty
Prasoznawcze”

„Media i Społeczeństwo”22

„Media Biznes Kultura”23

2009

0

0

-

-

2010

0

0

-

-

2011

0

124

0

-

2012

0

0

0

-

2013

0

25

0

-

2014

0

0

126

-

2015

0

0

0

-

2016

0

0

0

0

2017

0

0

0

127

2018

0

0

0

228

1

21

Przedział czasowy 2009-2019 został dobrany ze względu na fakt, iż pierwsze publikacje zwarte dotyczące YT
powstawały od 2009 r.
22 Czasopismo „Media i Społeczeństwo” ukazuje się od 2011 r.
23 Periodyk „Media Biznes Kultura” funkcjonuje od 2016 r.
24 J. Ślusarczyk, Wykorzystanie YouTube’a jako narzędzia perswazji politycznej w kampanii Baracka Obamy, „Zeszyty
Prasoznawcze” 2011, z. 3-4, s. 145-161.
25 M. Majorek, Od kultury ‘tylko do odczytu’ do kultury kreatywności. YouTube jako medium demokratyzujące
przestrzeń współczesnej twórczości audiowizualnej, „Zeszyty Prasoznawcze” 2013, t. 56, nr 3 (215), s. 364-379.
26 P. Szews, Facebook, Twitter i YouTube w mediach tradycyjnych. Jak prasa, radio i telewizja wykorzystują serwisy
społecznościowe?, „Media i Społeczeństwo” 2014, nr 4, s. 56-73.
27
M. Iwanowska, J. Bitowt, S. Czarnowska i in., Stereotypy płci na polskim YouTube, „Media Biznes Kultura” 2017,
nr 2(3), s. 127-135.
28 P. Mazur, Promocja marek na Snapchacie, Instagramie i YouTubie, „Media Biznes Kultura” 2018, nr 2(5), s. 117126 oraz N. Rędzia, Komunikacja Grupy Filmowej Darwin w serwisie społecznościowym YouTube, Ibidem, s. 127182
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201929

0

0

0

0

suma

0

2

1

3

ogółem wszystkich

6

Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z Tab. 2 w przeciągu dziesięciu lat powstało o YT sześć artykułów. Można
przyjąć, że powodem takiego niedostatku w polskim medioznawstwie jest brak
opracowań i przekładów na język polski oraz brak zainteresowania tą witryną przez
polskich medioznawców. Warto odnotować, iż czasopismo „Media Biznes Kultura”,
które na swoich łamach opublikowało aż trzy (połowa uzyskanego wyniku badań)
artykuły bazujące na działalności platformy YT, jest jednocześnie najmłodszym
analizowanym periodykiem naukowym.
Tematyka podejmowana w przywołanych sześciu artykułach naukowych
traktowała YouTube niekiedy jako punkt odniesienia. W publikacjach Julity
Ślusarczyk oraz Przemysława Szewsa celem badania było zwrócenie uwagi na
konsekwencje wynikające z działalności portalu. Serwis został przedstawiony jako
narzędzie kampanii wyborczej (politologia) oraz miejsce tworzenia oryginalnych
treści w odniesieniu do mediów tradycyjnych (prasy, radia i telewizji). Praca
zbiorowa Magdaleny Iwanowskiej, Joanny Bitowt, Sandry Czarnowskiej i in., to
studium korespondujące z socjologią i psychologią, ponieważ jej głównym tematem
była kwestia związana ze stereotypami, w tym przypadku stereotypem płci. Artykuł
Patrycji Mazur dotyczący promocji marek na różnych serwisach społecznościowych
(w tym także YT) stanowi połączenie elementów PR, marketingu z naukami
o mediach. Natomiast Magdalena Majorek i Norbert Rędzia w swoich artykułach
skupili się tylko na YT, czyniąc z niego autonomiczny, odrębny przedmiot badań.

YouTube poza medioznawstwem
Pomimo braku zainteresowania tematyką YT na łamach polskich czasopism
medioznawczych artykuły naukowe dotyczące tej platformy powstają w innych
periodykach. Publikacje odnoszące się do YT wykorzystywane są w takich
obszarach jak np. zarządzenie30, marketing31, bibliotekoznawstwo32, film i sztuki
143.
29 Ostatnimi analizowanymi numerami były: „Studia Medioznawcze” 2019, t. 20, nr 3, „Zeszyty Prasoznawcze” 2019,
t. 62, nr 2, „Media i Społeczeństwo” 2019, nr 9 oraz „Media Biznes Kultura” 2019, nr 1(6).
30 Np. S. Kopera i in., Kanał YouTube jako przykład wykorzystania mediów społecznościowych w procesie transferu
wiedzy do biznesu turystycznego, „Folia Turistica” 2014, nr 32, s. 55-72.
31 Np. A. Kwaśniewski, YouTube marketing, „Marketing w praktyce” 2010, nr 1, s. 22-24.
32 Np. B. Langer, YouTube jako archiwum wideo oraz kanał masowej komunikacji polskich bibliotek akademickich,
„Elektroniczne czasopismo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” 2014, nr 5, s. 1-10.
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audiowizualne33, szkolnictwo34, czy dydaktyka35. Podejmowanie w czasopismach
‘niemedioznawczych’ problematyki zarówno YT, jak i mediów społecznościowych
w szerszym znaczeniu, uwarunkowane jest faktem, iż media wpływają na wiele
obszarów ludzkiej działalności, ponieważ zawierają w sobie elementy socjologii,
psychologii, politologii, historii, prawa, ekonomii itp.36 Owa integracja różnych
dziedzin nauki z medioznawstwem (naukami o mediach) przynosi różne i szersze
perspektywy badawcze, zważywszy, że „otwartość na uczonych reprezentujących
dyscypliny pokrewne zawsze była mocną stroną polskiego medioznawstwa”37.
Problematyka związana z YouTube’em opracowywana na łamach ‘niemedioznawczych’ periodyków naukowych częściej przybiera charakter eklektyczny,
idiograficzny niż monograficzny, a sama korelacja mediów z innymi dziedzinami
wiedzy świadczy najlepiej o interdyscyplinarności nauk o komunikacji społecznej
i mediach.

Wnioski
Media społecznościowe stanowią ważny przedmiot badań. Ich „wartki nurt”38:
pojawianie się nowych (Snapchat, Instagram), a zanikanie starych platform (jak
np. Nasza-klasa oraz komunikator Gadu-Gadu), wprowadzanie nowych funkcji do
użytkowania (np. relacje użytkowników, monetyzacja filmów) wymagają od
badaczy nowych mediów odpowiednich reakcji, przy jednoczesnym zachowaniu
dystansu. YouTube będący „domem dla milionów amatorskich filmów”39, nie jest
często traktowany jako przedmiot badań w czołowych polskich czasopismach
medioznawczych. Znacznie gorzej wypadają tu nowsze serwisy społecznościowe,
takie jak: Snapchat, Instagram czy Tinder. Brak zainteresowania polskich
medioznawców problematyką YT oraz mediów społecznościowych sensu largo,
będzie mógł w konsekwencji oznaczać niską rangę polskiego medioznawstwa na
arenie międzynarodowej. O tej nieco smutnej diagnozie pisali m.in. Marek Kwiek40,
33

Np. M. K. Kaźmierczak, Małe formy, wielkie sprawy. Deontologia a potoczność w przekazach audiowizualnych
dostępnych na YouTube, „Images” 2012,vol. X, no 19, p. 43-56.
34
Np. R. Maćkowiak, YouTube na lekcji języka polskiego jako obcego, [w:] Bogactwo językowe i kulturowe Europy
w oczach Polaków i cudzoziemców, t. 4,Tenże i E. Wojtczak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017,
s. 92-103.
35 Np. R. Jawniak, Propozycja praktycznego wykorzystania krótkiego filmu na lekcji języka obcego na przykładzie
filmu z YouTube, „Zeszyty Glottodydaktyczne” 2011, z. 3, s. 89-110.
36 Więcej w: T. Goban-Klas, Od wielo- do interdyscyplinarności (Z dziejów wiedzy o komunikowaniu), „Studia
Medioznawcze” 2013, nr 3, s. 11-20.
37 M. Jabłonowski, T. Mielczarek, Komunikowanie społeczne i media – federacja, a nie inkorporacja, „Studia
Medioznawcze” 2018, nr 4, s. 24.
38
T. Goban-Klas, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji, Universitas, Kraków 2011.
39 M. Strangelove, Watching YouTube…, op. cit.,s. 22.
40 M. Kwiek, Structural Changes in the Polish Higher Education System (1990–2010), „A Synthetic View. European
Journal of Higher Education” 2014, nr 4(3), s. 266-280.
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Jerzy Wilkin41, czy ostatnio Małgorzata Lisowska-Magdziarz, która stwierdziła, że:
„przed rokiem 1989 międzynarodowy status i zauważalność polskich nauk
społecznych na świecie były wyższe niż obecnie, mimo że polscy badacze działali
w warunkach ograniczonego kontaktu ze światem, niedoﬁnansowania i cenzury”42.
Choć z drugiej zaś strony „wypada jednak pamiętać, że o rzeczywistym miejscu
narodowego medioznawstwa na arenie międzynarodowej przesądza nie tylko
pomysłowość i pracowitość uczonych, ale potencjał społeczno-gospodarczy danego
państwa, czy też wielkość środków kierowanych na naukę”43.
Należy w tym miejscu stwierdzić, że większość mediów społecznościowych
(w tym YouTube, Facebook czy Instagram) jest tworzona w Stanach Zjednoczonych.
Dlatego to, siłą rzeczy, tamtejsze ośrodki badawcze przodują w medioznawczych
analizach.
YouTube na bieżąco przynosi naukowcom wiele problemów badawczych. Nauka
wciąż czeka na opracowanie takich kwestii związanych z tą witryną, jak np.
zjawisko patostreamingu, „donejtów”, funkcjonowanie influencerów i youtuberów,
działania youtubowych algorytmów, profesjonalizm, monetyzacja filmów czy
cenzurowanie materiałów przez administratorów. O konieczności badań nowych
mediów Tomasz Goban-Klas mówił, iż: „bez supermedium sieciowego, jakim jest
internet, nie sposób ani zrozumieć, ani zbadać natury współczesnego
społeczeństwa”44. Trawestując nieco tę wypowiedź, można rzec, że badanie
YouTube’a to analiza współczesności.
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YouTube – the State of Research. Literature Review
Summary
The article presents an analysis of the author's own research on the occurrence of scientific
publications on this platform in Poland over the decade (2009-1.X.2019), in particular media studies.
The aim of the work is not only to show little interest in YouTube in Poland, but also to show the
interdisciplinary nature of this medium. The use of quantitative and qualitative research methods has
allowed the problem to be presented in a wide context.
Keywords: YouTube, media resaerch, media papers, Web 2
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Polityk aktywny – polityk interaktywny. Obecność
liderów politycznych w mediach społecznościowych
na przykładzie polskiej kampanii parlamentarnej 2019

ABSTRAKT
Obecnie proces komunikowania politycznego należy postrzegać nie tylko jako dialog aktorów
politycznych ze społeczeństwem, ale również jako swoistą formę interaktywnej wymiany myśli
i dokumentowania aktywności. Widoczne jest to zwłaszcza od 2008 roku, kiedy to podczas kampanii
poprzedzającej amerykańskie wybory prezydenckie w pełni dostrzeżono potencjał, jaki w kontekście
komunikacji politycznej mają media społecznościowe. W niniejszym artykule przeanalizowana
zostanie aktywność liderów politycznych (pięciu ‘jedynek’ z ogólnopolskich komitetów wyborczych:
Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Lewicy, Konfederacji
Wolność i Niepodległość oraz Koalicji Obywatelskiej) w social mediach w trakcie kampanii
parlamentarnej 2019 roku. Analiza ta będzie dotyczyła zarówno kwestii ilościowych, jak
i jakościowych, np. sumarycznej liczby postów w poszczególnych mediach społecznościowych
(Facebook, Instagram, Twitter) czy kategorii treści, które były w nich publikowane. We wnioskach
autorka przedstawi zarys strategii, które za pośrednictwem tego medium realizowali wymienieni
wyżej liderzy polityczni.
SŁOWA KLUCZOWE: komunikowanie polityczne, komunikowanie wyborcze, media społecznościowe,
wybory parlamentarne, strategie komunikacyjne, nowe media

Piąta władza w służbie polityki
Media społecznościowe i ich możliwości komunikacyjno-perswazyjne są
istotnym narzędziem, służącym oddziaływaniu na społeczeństwo i scenę polityczną.
Dotychczas określane czwartą władzą prasa czy telewizja powoli ustępują pola
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‘piątej władzy’, którą stanowią social media2.
Regularne korzystanie z portali społecznościowych przez aktorów politycznych
jest niezbędne do profesjonalnego prowadzenia kampanii permanentnej.
Kampania ta sprowadza się do działań, które mają na celu budowanie i utrzymanie
korzystnego wizerunku polityka lub partii politycznej właściwie nieustannie, na co
wpływ ma utrata znaczenia przy podziale na czas kampanii wyborczej,
bezpośrednio poprzedzającej wybory, i kampanii politycznej, prowadzonej
w trakcie kadencji3.
Sieć Web 2.0, którą stanowią media społecznościowe, otworzyła przed jej
użytkownikami niespotykane dotąd możliwości partycypacji politycznej, przede
wszystkim w kontekście interakcyjnym. Obywatele/wyborcy nie muszą już biernie
odbierać komunikatów politycznych publikowanych w prasie czy emitowanych za
pośrednictwem radia i telewizji, ale – za pomocą social mediów – kwestionować
dyskursy, dzielić alternatywne perspektywy i publikować własne opinie4.
Wspomniane już serwisy społecznościowe można zdefiniować jako „platformy
służące tworzeniu, dzieleniu się oraz pozyskiwaniu treści stworzonych przez ich
użytkowników”5. Istotny w tym przypadku jest zatem aspekt społeczny, czyli
tworzenie w świecie wirtualnym połączeń na kształt tych ze świata realnego.
To właśnie ów aspekt społeczny, czyli dialog, wymiana myśli i dyskusja,
uznawane są za najważniejszą, w odniesieniu do komunikowania politycznego,
cechę nowych mediów. Przełomem w myśleniu o komunikacji politycznej był
rok 2004, kiedy kandydat w prawyborach Partii Demokratycznej Howard Dean
jako pierwszy dostrzegł możliwość zastosowania mediów społecznościowych
w kampanii wyborczej – szansę na permanentny dialog pomiędzy aktorami
politycznymi i wyborcami. Z drugiej strony social media są platformą umożliwiającą
obywatelom prowadzenie samodzielnej i niezależnej agitacji na rzecz konkretnego
polityka czy partii, co z kolei było jednym z wyróżników kolejnej amerykańskiej
kampanii prezydenckiej w 2008 roku6.
Aktywność sztabu Baracka Obamy na Facebooku w 2008 roku zaowocowała
powstaniem około pięciuset grup poparcia dla kandydata Demokratów tylko
na tym portalu. Między innymi dzięki temu serwisowi Obamie udało się
pozyskać niebagatelne środki na prowadzenie kampanii, które szacowane są na
2

Por. K. Stefanowicz, Portale społecznościowe jako narzędzie wpływu politycznego, „Nowe Media”, 2011, nr 2,
s. 55.
3 Por. J. Garlicki, D. Mider, Wykorzystanie Internetu w komunikowaniu politycznym elit z wyborcami, „Studia
Politologiczne”, 2012, nr 25, s. 177.
4 Por. K. Mazurek, Facebook. Od portalu społecznościowego do narzędzia polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, s. 81.
5
I. Dąbrowska, Polscy politycy w serwisach społecznościowych, [w:] Media i polityka. Relacje i współzależności,
M. Adamik-Szysiak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 249.
6 Por. I. Grzywińska, Zastosowanie nowych mediów w procesie komunikacji politycznej na przykładzie kampanii
prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych w 2008 r., „Studia Politologiczne”, 2010, nr 16, s. 135-137.
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sześćset milionów dolarów, oraz zbudować uniwersalny wizerunek kandydata
akceptowanego przez starsze grono wyborców i równocześnie przystępnego dla ich
młodszej części7.
Wprawdzie proces komunikowania politycznego za pomocą mediów
społecznościowych może wydawać się podobny do modelu komunikowania
masowego (jeden ośrodek nadawczy – aktor polityczny, komunikat, przesyłanie go
do odbiorców), jednakże poziom partycypacji wyborców jest zdecydowanie wyższy.
Za pośrednictwem social mediów mogą oni na bieżąco komentować wypowiedzi
polityków, wyrażać własne opinie na tematy społeczno-polityczne oraz włączać się
w dyskusje – zazwyczaj z innymi użytkownikami, chociaż coraz częściej również
z moderatorami profili czy samymi aktorami politycznymi. Odejście od modelu
komunikacji jednostronnej na rzecz interaktywnych dyskusji przyczynia się nie tylko
do ożywienia dyskursu politycznego z punktu widzenia obywateli, ale też przynosi
wymierne korzyści marketingowe dla polityków8.
Mając na względzie rosnące znaczenie komunikacji za pomocą mediów
społecznościowych w kształtowaniu dyskursu politycznego, autorka niniejszego
artykułu za główny cel badawczy postawiła sobie analizę aktywności
liderów politycznych, którzy przewodzili pięciu głównym komitetom wyborczym
w kampanii poprzedzającej polskie wybory parlamentarne w 2019 roku.
Dzięki zastosowanej w badaniach metodzie mieszanej możliwa była zarówno
analiza częstotliwości publikowania materiałów za pośrednictwem trzech
głównych kanałów social mediów (Facebooka, Instagrama i Twittera), jak i analiza
zawartości tychże przekazów, prowadząca do przedstawienia zarysu strategii
komunikacyjnych.
Wymienione wyżej aspekty, jak również fakt, iż dotychczas nie przeprowadzono
badań o tej problematyce, czynią podjęty przez autorkę temat zagadnieniem
nowym, aktualnym i interesującym z punktu widzenia badawczego.

Dlaczego media społecznościowe i polityka idą ze sobą w parze?
Obecnie social media na tyle zaadaptowały się jako narzędzie wykorzystywane
przez polityków, że de facto trudno wyobrazić sobie praktykę polityczną bez udziału
mediów społecznościowych – ich zastosowanie w procesie komunikowania
aktorów politycznych z obywatelami jest powszechne na każdym szczeblu władzy
(międzynarodowym, krajowym i lokalnym). W literaturze odnaleźć można kilka
7

Por. M. Majorek, Nowa jakość medialnych kampanii wyborczych na przykładzie amerykańskich kandydatów do
urzędu prezydenta w pierwszej dekadzie XXI wieku, [w:] „Stare” i „nowe” media w kontekście kampanii politycznych
i sprawowania władzy, M. du Vall, A. Walecka-Rynduch (red.), t. 2, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, s. 143.
8 Por. M. Juza, Wykorzystanie internetowych środków przekazu w procesie komunikowania politycznego,
[w:] Media i polityka. Relacje i współzależności, M. Adamik-Szysiak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin 2014, s. 237.
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przyczyn tego zjawiska.
Najistotniejszą motywacją do obecności polityków w social mediach jest
możliwość bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi wyborcami. Szczególnie
wykorzystywane jest to przez polityków, którzy na co dzień nie mogą liczyć
na zainteresowanie mediów głównego nurtu. Coraz częściej aktorzy
polityczni, zamiast zwoływać konferencje prasowe czy briefingi medialne, publikują
ważne komunikaty w mediach społecznościowych. Dzięki obecności w serwisach
społecznościowych mogą też szybko dotrzeć do szerokiego grona
zainteresowanych, by odeprzeć atak konkurenta. Charakter social mediów,
a przede wszystkim wspomniana natychmiastowość, jest niezwykle pożądana przez
polityków z uwagi na znaczne skrócenie czasu dotarcia z istotną wiadomością do
mediów, a co za tym idzie – do ogółu obywateli9.
Profile w mediach społecznościowych to swoisty ‘dziennik aktywności’
polityków i partii politycznych. Za ich pośrednictwem publikowane są zarówno
zdjęcia ze spotkań z oficjelami i wyborcami, jak i odnośniki do wystąpień w mediach
czy zapowiedzi kolejnych wizyt w konkretnych miejscach10.
Oprócz docierania do wyborców z istotnymi komunikatami i dokumentowania
aktywności na różnych polach social media mają dla aktorów politycznych
także wymiar czysto marketingowy – kreowanie wizerunku i budowanie
rozpoznawalności. Powszechną staje się praktyka zamieszczania na profilach
społecznościowych mniej ‘oficjalnych’ fotografii czy humorystycznych wpisów,
które nie dotyczą sfery politycznej. Praktyka ta, stosowana wyłącznie we
właściwych proporcjach, może przynieść politykowi korzyści wizerunkowe11.
Z przyczyn obecności aktorów politycznych w mediach społecznościowych
wynikają bezpośrednio zadania, jakie przed komunikowaniem politycznym
stawia internet. Politolog i medioznawca Olgierd Annusewicz wyróżnił sześć
głównych funkcji wykorzystywania aktywności internetowej (a co za tym idzie –
społecznościowej) w procesie komunikowania politycznego i wyborczego: funkcję
informacyjno-autoprezentacyjną, funkcję perswazyjną, funkcję edukacyjną, funkcję
integracyjną, funkcję komunikowania dwukierunkowego oraz funkcję
ekonomiczną.
Pierwsza funkcja komunikowania politycznego w internecie, w tym w mediach
społecznościowych, to funkcja informacyjno-autoprezentacyjna. Realizując ją,
aktorzy polityczni przedstawiają obywatelom informacje o sobie i swoim
programie. Dzięki publikowaniu przekazów w sieci politycy mają możliwość
największego wpływu na kształt komunikatu – nie są bowiem, tak jak w prasie, radiu
9

Por. M. Brzezińska-Waleszczyk, Polityka 2.0. Case studies na podstawie wybranych przykładów z polskiej sceny
politycznej, [w:] Polityka w mediach, M. Butkiewicz, G. Łęcicki, P. Płatek (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa
2016, s. 14.
10 Por. Ibidem.
11 Por. Ibidem, s. 14-15.
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czy telewizji – uzależnieni od medialnej narracji. W związku z dowolnym
formułowaniem wiadomości urzeczywistnia się więc funkcja autoprezentacyjna12.
Funkcja perswazyjna internetowego komunikowania politycznego sprowadza
się do publikacji przekazów nacechowanych emocjonalnie, których intencją jest
wzbudzenie w odbiorcy sympatii i wywarcie określonego wrażenia. Przykładami
mogą być: publikowanie neutralnej w swojej treści wiadomości w połączeniu
z perswazyjną fotografią czy udzielanie poparcia przez autorytety, celebrytów lub
zwykłych obywateli13.
Zadaniem funkcji edukacyjnej jest zaznajomienie wyborcy z podstawowymi
informacjami dotyczącymi systemu politycznego, prawa wyborczego czy okręgów
wyborczych. Takie przekazy są jednak stosunkowo rzadko spotykane na stronach
internetowych czy profilach społecznościowych kandydatów. Częściej publikowane
są informacje związane z reprezentowanym ugrupowaniem, na przykład z jego
historią lub instrukcje, jak właściwie wypełnić karty do głosowania, by oddany głos
był ważny14.
Funkcja integracyjna, w komunikacji internetowej najpełniej realizowana przez
media społecznościowe, polega na rozmowach i zawieraniu wirtualnych
‘znajomości’ pomiędzy zwolennikami danej partii czy idei politycznej, co ma
doprowadzić do realnych efektów w postaci działań na rzecz kandydata. Funkcja ta
jest związana z aktem ważnego zaangażowania politycznego – w serwisach
społecznościowych możliwe jest eksponowanie politycznych preferencji w gronie
‘znajomych’ czy ‘obserwatorów’, w przeciwieństwie do głosowania w wyborach,
które z założenia jest czynnością tajną15.
Kolejna funkcja komunikowania politycznego, która obecna jest niemal
wyłącznie w internecie, to komunikowanie dwukierunkowe. Otrzymując
wiadomość elektroniczną lub śledząc profil danego polityka na Facebooku czy
Twitterze, każdy użytkownik może bez problemu odpowiedzieć nadawcy
komunikatu pierwotnego, a także otrzymać odpowiedź od owego nadawcy.
Urzeczywistnia się zatem dialog pomiędzy kandydatem a wyborcą – wprawdzie za
pośrednictwem internetu, jednakże sam w sobie w procesie komunikowania
politycznego bardzo ważny i doceniany przez obywateli16.
Ostatnia funkcja to funkcja ekonomiczna. Jest ona powszechna głównie
w Stanach Zjednoczonych i polega na pozyskiwaniu funduszy na realizację kampanii
oraz zapraszaniu wolontariuszy do współpracy przy jej prowadzeniu17.

12

Por. O. Annusewicz, Funkcje komunikowania politycznego w Internecie, „Studia Politologiczne”, 2009, nr 14,
s. 270.
13 Por. Ibidem, s. 272.
14
Por. Ibidem, s. 274.
15 Por. Ibidem, s. 274-275.
16 Por. Ibidem, s. 275-276.
17 Por. Ibidem, s. 276.
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Skąd zatem wynika powszechność zastosowania mediów społecznościowych
w komunikowaniu politycznym i jego efektywność? Przede wszystkim przyczyn
należy upatrywać w postępie technologicznym – coraz powszechniejszym dostępie
do internetu i nowych rozwiązań, które ułatwiają komunikację. Do sieci przenosi się
wiele sfer ludzkiego życia, czego rezultatem są nie tylko towarzyskie rozmowy przez
portale społecznościowe, ale również wyrazy sprzeciwu wobec władzy, jak
nawoływanie do nieposłuszeństwa obywatelskiego. Aktywności użytkowników
internetu w kontekście polityki pozwalają im tworzyć swoistą wirtualną sieć
kontaktów. Powszechność i efektywność politycznej komunikacji internetowej nie
byłaby możliwa, gdyby nie systematyczna redukcja wykluczenia cyfrowego oraz
niwelowanie barier przestrzennych i geograficznych, przejawiające się
w powstawaniu ponadnarodowych wspólnot o zbieżnych poglądach18.

Metodologia i główne założenia
Autorka
przeprowadziła
analizę
ilościowo-jakościową
materiałów
publikowanych przez liderów politycznych (za których uznała ‘jedynki’ na listach
głównych ugrupowań politycznych w Polsce) w kampanii parlamentarnej 2019
roku: Władysława Kosiniaka-Kamysza (Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja
Polska), Mateusza Morawieckiego (Prawo i Sprawiedliwość), Włodzimierza
Czarzastego (Lewica), Janusza Korwin-Mikkego (Konfederacja Wolność
i Niepodległość) oraz Grzegorza Schetyny (Platforma Obywatelska – Koalicja
Obywatelska).
Za próbę badawczą przyjęto okres ostatniego miesiąca tejże kampanii
(13 września – 13 października 2019 roku), a analizie poddano wszystkie posty
publikowane w tym czasie za pośrednictwem trzech głównych platform
społecznościowych: Facebooka, Instagrama i Twittera.
Badanie ilościowe opierało się na zgromadzeniu i przeanalizowaniu danych,
wynikających z liczebności postów, publikowanych przez liderów politycznych
w mediach społecznościowych we wspomnianym wyżej okresie. Podstawą badania
jakościowego była z kolei analiza zawartości tychże materiałów. Klucz
kategoryzacyjny został podzielony na trzy główne części: cel, tematykę i zawartość
przekazów, o czym autorka pisze więcej we fragmencie „Strategie komunikacyjne
liderów politycznych w kampanii parlamentarnej 2019”.
Do badań autorka przystąpiła z trzema założeniami: bezpośrednio przed
wyborami parlamentarnymi nastąpiła intensyfikacja działań kandydatów
w mediach społecznościowych; głównym celem przekazów było kreowanie
wizerunku i ‘sprawozdania’z wydarzeń kampanijnych; w zawartości przekazów
przeważały materiały wizualne nad tekstowymi.
18

Por. K. Stefanowicz, Portale społecznościowe…, op. cit., s. 56-57.
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Aktywność liderów politycznych w kampanii parlamentarnej
2019 – badania własne
Autorka przeanalizowała ostatni miesiąc aktywności podczas kampanii
parlamentarnej 2019 wymienionych w poprzednim punkcie liderów politycznych
w trzech kanałach mediów społecznościowych: na Facebooku, Instagramie
i Twitterze.
Wykres 1. Aktywność liderów politycznych na Facebooku w okresie 13.09.2019-13.10.2019

Źródło: Opracowanie własne.

Przeprowadzone badania wykazały, że wszyscy uwzględnieni w nich kandydaci
posiadali swój profil na Facebooku – obrazuje to wykres nr 1. Najaktywniejszy
w ostatnim miesiącu kampanii okazał się Janusz Korwin-Mikke, który sumarycznie
opublikował sto sześćdziesiąt dwa posty za pośrednictwem tej platformy. Niewiele
gorszy wynik odnotował Mateusz Morawiecki – na jego facebookowym profilu
dodano łącznie sto trzydzieści trzy materiały.
Po pięćdziesiąt postów opublikowały sztaby Władysława Kosiniaka-Kamysza
i Włodzimierza Czarzastego. Najmniejszy nacisk na promocję za pośrednictwem
Facebooka w analizowanym okresie położył Grzegorz Schetyna, zamieszczając
trzydzieści pięć wiadomości do wyborców, jednakże – co warte odnotowania – i tak
daje to średnią ponad jednego posta dziennie.
W czasie bezpośrednio poprzedzającym wybory parlamentarne, zwłaszcza dzień
przed rozpoczęciem ciszy wyborczej, czyli 11 października, widoczny był znaczący
wzrost aktywności większości liderów. Janusz Korwin-Mikke opublikował
trzydzieści dwa posty (a zatem niemal tyle, ile w całym miesiącu Grzegorz
Schetyna), Mateusz Morawiecki – dwanaście, Włodzimierz Czarzasty – sześć,
a Grzegorz Schetyna – trzy. Trend ten nie został odnotowany w przypadku
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Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jako jedyny kandydat nie publikował tego
dnia częściej niż w większość pozostałych dni kampanii.
Wykres 2. Aktywność liderów politycznych na Instagramie w okresie 13.09.2019-13.10.2019

Źródło: Opracowanie własne.

Konto na Instagramie, czyli drugim portalu społecznościowym, który został
poddany analizie w niniejszym artykule, posiadało czterech z pięciu liderów
politycznych, co zostało przedstawione na wykresie nr 2. Nieobecny w tym medium
był Włodzimierz Czarzasty, natomiast Grzegorz Schetyna, chociaż dysponował
instagramowym profilem, nie opublikował za jego pośrednictwem w analizowanym
okresie żadnego materiału.
Zdecydowanie najaktywniejszym kandydatem był Władysław Kosiniak-Kamysz –
w trakcie ostatniego miesiąca kampanii parlamentarnej zamieścił pięćdziesiąt trzy
posty, czyli ponad dwa razy więcej niż pozostali dwaj politycy: Mateusz Morawiecki
– dwadzieścia trzy i Janusz Korwin-Mikke – dwadzieścia dwa.
Należy zaakcentować nieregularność w publikowaniu za pośrednictwem
Instagrama, zwłaszcza w odniesieniu do kandydata Polskiego Stronnictwa
Ludowego – Koalicji Polskiej: na profilu Kosiniaka-Kamysza zamieszczano nawet
osiem postów dziennie, by przez kilka kolejnych dni nie dodawać ich wcale.
W ostatnich dniach kampanii nie odnotowano znaczącej aktywizacji
w częstotliwości publikowania na instagramowych profilach liderów politycznych.
Liczebność materiałów autorstwa sztabów Mateusza Morawieckiego i Janusza
Korwin-Mikkego utrzymywała się na stałym poziomie (jeden, dwa posty dziennie
lub ich brak), natomiast w przypadku Władysława Kosiniaka-Kamysza trzy dni przed
wyborami parlamentarnymi opublikowano siedem postów. Nie był to jednak
najlepszy pod względem liczebności wynik na Instagramie – kandydat PSL-KP
dwukrotnie wcześniej zamieścił osiem materiałów dziennie.
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Wykres 3. Aktywność liderów politycznych na Twitterze w okresie 13.09.2019-13.10.2019

Źródło: Opracowanie własne.

Każdy z pięciu analizowanych kandydatów podczas kampanii parlamentarnej
2019 był aktywny na Twitterze – zostało to zilustrowane na wykresie nr 3.
Najbardziej owa aktywność widoczna była w przypadku Władysława KosiniakaKamysza, który w ostatnim miesiącu wspomnianej kampanii opublikował sto
czterdzieści jeden tweetów. Ich liczebność wynika głównie z siedemdziesięciu
postów publikowanych wyłącznie podczas jednego dnia – 11 października.
Zdecydowaną większość z nich stanowiły tweety z hashtagiem #FF (Follow Friday),
czyli wyraz poparcia dla konkretnych kandydatów z listy PSL-KP.
Drugie miejsce pod względem sumarycznej liczby tweetów należało do Janusza
Korwin-Mikkego (dziewięćdziesiąt dwa posty). Pozostali trzej kandydaci publikowali
na podobnym poziomie: na profilu Mateusza Morawieckiego znalazło się
pięćdziesiąt sześć tweetów, Grzegorz Schetyna napisał czterdzieści sześć postów,
z kolei Włodzimierz Czarzasty – trzydzieści dziewięć.
W ostatnich dniach kampanii, jak wspomniano już wyżej, najaktywniejszy na
Twitterze był Władysław Kosiniak-Kamysz, publikując w dzień poprzedzający ciszę
wyborczą niemal połowę wszystkich postów w analizowanym okresie. Aktywność
pozostałych liderów politycznych na tej platformie również uległa dostrzegalnej
intensyfikacji, chociaż w porównaniu do wyników prezesa Polskiego Stronnictwa
Ludowego działania te nie są w aż takim stopniu efektowne.

Strategie komunikacyjne liderów politycznych w kampanii
parlamentarnej 2019
Aby móc określić zarys strategii komunikacyjnych pięciu poddanych badaniu
liderów politycznych, przeanalizowano wszystkie publikowane przez nich materiały
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w trzech serwisach społecznościowych – na Facebooku, Instagramie i Twitterze –
tworząc w tym celu klucz kategoryzacyjny. Klucz obejmował trzy główne kategorie:
cel wiadomości (między innymi kreowanie wizerunku, sprawozdanie z wydarzenia,
atak na kontrkandydata czy mobilizacja elektoratu), jej tematykę (jak chociażby
bieżące wydarzenia polityczne, doniesienia ‘z trasy’, obietnice wyborcze) oraz
zawartość pod względem technicznym (na przykład występowanie zdjęć,
materiałów wideo, transmisji na żywo lub samego tekstu).
Najwięcej postów, opublikowanych we wszystkich mediach społecznościowych
Władysława Kosiniaka-Kamysza, miało za zadanie wykreować w oczach opinii
publicznej pozytywny wizerunek kandydata (64% na Twitterze, 53% na Instagramie
i 32% na Facebooku). Stąd też znalazły się w nich zdjęcia polityka z żoną i córką czy
popierającymi go wyborcami. Stosunkowo dużo materiałów miało również
charakter sprawozdania z wydarzeń z udziałem Kosiniaka-Kamysza (wieców
wyborczych, spotkań w terenie, konferencji prasowych). Warto zaakcentować
niewielką liczbę ataków pod adresem kontrkandydatów. Sumarycznie na
wszystkich profilach społecznościowych kandydata PSL-KP odnaleziono ich cztery.
Biorąc pod uwagę tematykę treści, które w ostatnim miesiącu kampanii
parlamentarnej 2019 opublikowano w mediach społecznościowych Władysława
Kosiniaka-Kamysza, na Twitterze przeważały wiadomości zawierające poparcie
kandydata udzielane jego partyjnym kolegom – stanowiły one 41% wszystkich
tweetów. Na Facebooku i Instagramie najwięcej materiałów (odpowiednio 44%
i 60%) dotyczyło wydarzeń kampanijnych – tzw. doniesienia z trasy miały charakter
sprawozdawczy, chociaż, co należy zaznaczyć, w większości z nich obecny był
przekaz budujący pozytywny wizerunek Kosiniaka-Kamysza.
Od strony technicznej, czyli zawartości przekazów, we wszystkich social mediach
najczęściej obecne były zdjęcia opatrzone tekstem/podpisem. W przypadku
Facebooka było to 82%, natomiast Instagrama i Twittera – 91%. Materiały o innej
budowie występowały bardzo rzadko – pojawiły się pojedyncze tweety wyłącznie
z tekstem i audiowizualne spoty wyborcze.
Obserwując
aktywność
Mateusza
Morawieckiego
w
mediach
społecznościowych można było dostrzec większe zróżnicowanie pod względem
celu przekazu niż w przypadku Władysława Kosiniaka-Kamysza. Na Facebooku
i Instagramie przeważały wiadomości sprawozdawcze – zarówno ze spotkań
wyborczych, jak i z wizyt Morawieckiego w związku ze sprawowaną funkcją
premiera (odpowiednio 50% i 74%). Ponadto 32% postów na Facebooku miało za
zadanie kreować wizerunek kandydata Prawa i Sprawiedliwości, a blisko 16% miało
charakter zapowiedzi wydarzenia z udziałem polityka. Na Twitterze z kolei celem
treści było przeważnie budowanie pozytywnego obrazu premiera – autorka
przyporządkowała do tej kategorii niemal 70% wszystkich tweetów, które dotyczyły
głównie obietnic wyborczych i wyrażanego przez wyborców poparcia społecznego.
Autorka zaobserwowała spójność w kwestiach celu i tematyki przekazów: na
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profilach we wszystkich mediach społecznościowych Mateusza Morawieckiego
dominowały doniesienia ‘z trasy’, czyli jakie miejscowości odwiedzi, w jakich się
znajduje lub gdzie przebywał kandydat (na Facebooku stanowiły one 48%, na
Instagramie 26%, a na Twitterze 30%). Inne istotne wyniki to przekazy związane
ze sprawami gospodarczymi, na przykład kwestie eksportu czy inwestycji (20% na
Twitterze) i tematyka sportowa, głównie dotycząca mistrzostw Europy siatkarzy
(8% na Facebooku).
Pod względem zawartości przekazu zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie
oraz Twitterze wyraźnie przeważało połączenie tekstu i fotografii (odpowiednio
62%, 100% i 70%). Zazwyczaj były to fotorelacje z wizyt premiera w kolejnych
miejscowościach, które sztab Morawieckiego połączył na Facebooku w obszerne
albumy. Należy zaakcentować występowanie licznych, bo czterdziestu czterech
transmisji (co stanowiło 33% wszystkich postów) ze spotkań w wyborcami,
udostępnianych również za pomocą tej platformy.
Analiza zawartości przekazów publikowanych przez Włodzimierza Czarzastego
ograniczyła się do dwóch kanałów społecznościowych: Facebooka i Twittera,
ponieważ kandydat nie prowadzi swojego profilu na Instagramie. Celem większości,
bo 26%, wiadomości na Facebooku było sprawozdanie dotyczące spotkań
Czarzastego zarówno z wyborcami, jak i koalicjantami z Partii Razem Adriana
Zandberga i Wiosny Roberta Biedronia. Na Twitterze przeważały treści kreujące
wizerunek kandydata – 36%. Oprócz prezentacji poglądów znalazły się także
materiały ‘po godzinach’, jak chociażby zdjęcie z wizyty w barze Pierożek
w Bielsku-Białej, w którym Czarzasty gościł wraz z Zandbergiem. Nie można
pominąć znacznej liczby postów, których celem był atak na kontrkandydatów,
głównie reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość, ale też Koalicję Obywatelską.
Na Facebooku i Twitterze odnaleziono po dziewięć takich komunikatów
negatywnych, co stanowiło odpowiednio 18% i 23% wszystkich postów.
Kwalifikując przekazy pod względem ich tematyki, na Facebooku Włodzimierza
Czarzastego wystąpiło najwięcej postów o problematyce kampanijnej – 24%
wszystkich wiadomości to tzw. doniesienia z trasy (odwiedzane miejscowości,
spotkania z wyborcami). Na Twitterze przeważały posty dotyczące bieżących
kwestii politycznych – komentarze do aktualnej sytuacji na polskiej scenie
politycznej stanowiły 18%. Należy zaakcentować pojawienie się podziękowań,
głównie za pośrednictwem Twittera – ten rodzaj tweetów to 15% całości.
Podziękowania te Czarzasty składał tak wyborcom (za dobre wyniki sondażowe
Lewicy), jak udzielającym poparcia temu ugrupowaniu politykom (na przykład
Aleksandrowi Kwaśniewskiemu czy Markowi Belce).
Z kolei rozpatrując kryterium zawartości postów, ponownie na Facebooku
najczęściej występowały materiały wizualne, czyli fotografie opatrzone podpisem
lub komentarzem – 70%, natomiast na Twitterze dominowało połączenie tekstu
i linku – 69%, zazwyczaj pod postacią tweetów ‘podanych dalej’, czyli tzw.
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retweetów.
Analiza zawartości przekazów, publikowanych przez Janusza Korwin-Mikkego
w mediach społecznościowych, wykazała zauważalne zróżnicowanie w odniesieniu
do ich celu, jednakże zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie oraz na Twitterze
najczęściej spotykanymi były wiadomości nastawione na budowanie wizerunku
kandydata (odpowiednio 35%, 55% i 46%). Przeważnie zawierały one prezentację
poglądów kandydata i główne obietnice wyborcze. Konieczne jest zwrócenie uwagi
na dwa aspekty w kontekście celu przekazu. Z jednej strony występowały posty
mobilizujące elektorat, na przykład zachęcające do dopisywania się do spisu
wyborców, którzy głosują poza miejscem zameldowania, czy emocjonalne apele
o zmianę ekipy rządzącej i rozbicie istniejącego układu politycznego (wiadomości
o takim wydźwięku stanowiły na Facebooku 15%). Z drugiej natomiast należy
podkreślić obecność przekazów negatywnych – ataków na przeciwników ze
wszystkich stron sceny politycznej (na Facebooku 23%, na Twitterze 27%).
Na Facebooku Janusza Korwin-Mikkego dominowała tematyka dotycząca
bieżących wydarzeń politycznych (17%), ale stosunkowo często występowały też
posty zawierające poparcie dla jego partyjnych kolegów, zwłaszcza Konrada
Berkowicza i Artura Dziambora (16%). Na Instagramie przeważały relacje
z wydarzeń z udziałem kandydata Konfederacji, jak chociażby z konwencji
regionalnych partii czy happeningów, do których autorka zakwalifikowała na
przykład post zatytułowany „Protest pod siedzibą TVPiS” (36%). Na Twitterze,
oprócz 24% komentarzy traktujących o aktualnych problemach politycznych,
odnotowano 17% tweetów o tematyce gospodarczo-ekonomicznej, przede
wszystkim dotyczących kwestii podatkowych.
Pod względem ‘zawartości technicznej’ najczęściej publikowanym na Facebooku
połączeniem były nie fotografie i podpisy do nich, ale teksty i linki, a ściślej – posty
udostępnione, które stanowiły 36% całości. Wszystkie przekazy na Instagramie
składały się ze zdjęcia i krótkiego komentarza, podobnie jak większość materiałów
na Twitterze (40%), chociaż niewiele mniej z nich zawierało tekst i link pod postacią
‘podanego dalej’ tweetu (29%).
Ostatnim, poddanym analizie liderem politycznym, był Grzegorz Schetyna.
Co ciekawe, głównym celem postów, które zostały opublikowane przez sztab na
jego facebookowym profilu, nie było kreowanie wizerunku czy sprawozdanie
z przebiegu kampanii, ale zapowiedź – zazwyczaj konwencji wyborczej czy innego
wydarzenia z udziałem kandydata. Posty zakwalifikowane przez autorkę jako owe
zapowiedzi to 37% wszystkich przekazów. Na Twitterze z kolei zdecydowana
większość wiadomości miała charakter podsumowania i podziękowania za
wspomniane spotkania (również 37%). Podobnie jak w przypadku Janusza KorwinMikkego należy podkreślić stosunkowo dużo przekazów negatywnych (ataki na
Prawo i Sprawiedliwość – 14% na Facebooku, 24% na Twitterze) i mobilizujących
(zachęty do udziału w wyborach i zmiany partii rządzącej – 15% na Twitterze).
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Autorka zauważyła spójność pomiędzy celem i tematyką wypowiedzi na
Facebooku. Jak już wspomniano wyżej, głównym zadaniem postów na tej
platformie była zapowiedź wydarzeń z udziałem Grzegorza Schetyny, z kolei
dominującą tematyką były przekazy dotyczące tychże wydarzeń (zazwyczaj
w formie ogłoszenia lub transmisji) – 46%. Na Twitterze natomiast najczęściej
można było odnaleźć materiały ‘z trasy’ – 30%.
Ponownie w kwestii zawartości przekazów na Facebooku i Twitterze kandydata
Koalicji Obywatelskiej przeważały posty składające się z fotografii i podpisów lub
komentarzy do nich (odpowiednio 51% i 65%). Oprócz tego warto zaznaczyć
obecność 30% tweetów wyłącznie tekstowych i trzynastu transmisji na żywo
z wydarzeń z udziałem Schetyny, które stanowiły 37% wszystkich postów na
Facebooku.

Podsumowanie
Analizując aktywność pięciu liderów politycznych w ostatnim miesiącu kampanii,
która poprzedziła wybory parlamentarne 2019 w Polsce, autorka odnalazła
kilka charakterystycznych cech, dotyczących ich komunikacji w mediach
społecznościowych.
Przekazy publikowane przez Władysława Kosiniaka-Kamysza miały głównie
cel wizerunkowy, stąd też na zdjęciach, udostępnianych w social mediach,
obecność rodziny – żony i córki – oraz popierających go wyborców. W tematyce
przodowały doniesienia ‘z trasy’, w zawartości natomiast – połączenie fotografii
i podpisów/komentarzy do nich.
Strategia Mateusza Morawieckiego opierała się na dostarczaniu obserwującym
go internautom sprawozdań zarówno z prowadzonej działalności kampanijnej,
jak i aktywności związanych z pełnioną przez niego funkcją premiera. Obecne były
także treści budujące jego pozytywny wizerunek, przede wszystkim zawierające
poparcie społeczne dla ‘dobrej zmiany’. Ponownie dominującą tematyką były
wiadomości ‘z trasy’ (ale też posty związane ze sprawami gospodarczymi i bieżącymi
wydarzeniami sportowymi), a w zawartości fotografie i podpisy/komentarze,
chociaż należy podkreślić również występowanie transmisji na żywo.
U Włodzimierza Czarzastego kluczowym celem przekazów w mediach
społecznościowych także okazało się kreowanie wizerunku, chociaż w połączeniu ze
sprawozdawaniem z jego działalności kampanijnej i atakiem na politycznych
konkurentów. W tematyce ponownie przeważały doniesienia ‘z trasy’, jednak
stosunkowo często występowały też podziękowania i komentarze do bieżących
wydarzeń na scenie politycznej. Główna zawartość to połączenie zdjęcia i tekstu,
chociaż widoczne było również zestawienie tekstu i linku (czyli posty udostępniane
na Facebooku i tweety ‘podawane dalej’).
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Zadaniem przekazów na profilach społecznościowych Janusza Korwin-Mikkego,
tak jak na poprzednich trzech, było przede wszystkim zbudowanie pożądanego
wizerunku kandydata. Warto jednak podkreślić obecność postów, których
celem były zarówno zapowiedź wydarzeń z udziałem polityka, jak i atak na rywali
oraz mobilizacja własnego elektoratu. W tematyce przodowały komentarze do
aktualności politycznych, prezentacja wydarzeń z udziałem Korwin-Mikkego
i udzielanie przez niego poparcia dla partyjnych kolegów. Co ciekawe, w zawartości
najczęściej spotykanym połączeniem nie były fotografie i tekst, ale tekst i link, czyli
materiały udostępniane z innych profili.
Grzegorz Schetyna, jako jedyny z poddanych analizie liderów politycznych,
w celu przekazu nie postawił na kreowanie wizerunku, ale na sprawozdania ze
swojej działalności kampanijnej. Obecne były również zapowiedzi jego kolejnych
aktywności i ataki, głównie na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. W tematyce,
co wynika już z celu wiadomości, dominowały posty dotyczące wydarzeń z udziałem
polityka, ale też doniesienia ‘z trasy’. Wprawdzie wiodącą zawartością w mediach
społecznościowych Schetyny były fotografie i komentarze do nich oraz transmisje
na żywo (a zatem aspekt wizualny i audiowizualny), jednakże nie można nie
dostrzec sporej liczby przekazów zawierających wyłącznie tekst (zwłaszcza na
Twitterze).
Podsumowując przeprowadzone przez autorkę badania, należy podkreślić, że
wszyscy wspomniani liderzy polityczni podczas kampanii parlamentarnej 2019
wykorzystywali media społecznościowe do komunikacji z wyborcami. Władysław
Kosiniak-Kamysz, Mateusz Morawiecki i Janusz Korwin-Mikke robili to przez trzy
kanały (Facebook, Instagram i Twitter), Włodzimierz Czarzasty nie posiadał konta
na Instagramie, z kolei Grzegorz Schetyna poprzez to medium nie opublikował
żadnego materiału w analizowanym okresie.
Biorąc pod uwagę częstotliwość publikowania przekazów w social mediach,
w ostatniej fazie kampanii widoczna była wyraźna intensyfikacja działań,
szczególnie na dzień przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. W najmniejszym stopniu
trend ten dostrzeżony został na Instagramie.
Liderzy polityczni, którzy zostali uwzględnieni w badaniach, w swoich przekazach
w mediach społecznościowych kładli nacisk na funkcję autoprezentacyjną
w połączeniu z funkcją perswazyjną. Wyjątkiem okazał się Grzegorz Schetyna,
którego posty w większym stopniu stawiały na informację, a nie na perswazję.
Przeprowadzona przez autorkę analiza potwierdza zatem obecną w literaturze tezę,
że politycy, dostrzegając potencjał komunikacyjny i wizerunkowy mediów
społecznościowych, wiodącym celem tej formy komunikacji czynią pozyskiwanie
przez siebie elektoratu19.

19

Por. K. Mazurek, Facebook. Od portalu społecznościowego…¸ op. cit., s. 88-89.
201

Polityk aktywny – polityk interaktywny. Obecność liderów politycznych w mediach społecznościowych…

Bibliografia
Annusewicz O., Funkcje komunikowania politycznego w Internecie, „Studia Politologiczne”, 2009,
nr 14.
Brzezińska-Waleszczyk M., Polityka 2.0. Case studies na podstawie wybranych przykładów z polskiej
sceny politycznej, [w:] Polityka w mediach, M. Butkiewicz, G. Łęcicki, P. Płatek (red.), Dom Wydawniczy
ELIPSA, Warszawa 2016.
Dąbrowska I., Polscy politycy w serwisach społecznościowych, [w:] Media i polityka. Relacje
i współzależności, M. Adamik-Szysiak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin 2014, s. 249.
Garlicki J., Mider D., Wykorzystanie Internetu w komunikowaniu politycznym elit z wyborcami, „Studia
Politologiczne”, 2012, nr 25.
Grzywińska I., Zastosowanie nowych mediów w procesie komunikacji politycznej na przykładzie
kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych w 2008 r., „Studia Politologiczne”, 2010, nr 16.
Juza M., Wykorzystanie internetowych środków przekazu w procesie komunikowania politycznego,
[w:] Media i polityka. Relacje i współzależności, M. Adamik-Szysiak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.
Majorek M., Nowa jakość medialnych kampanii wyborczych na przykładzie amerykańskich
kandydatów do urzędu prezydenta w pierwszej dekadzie XXI wieku, [w:] „Stare” i „nowe” media
w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy, M. du Vall, A. Walecka-Rynduch (red.),
t. 2, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010.
Mazurek K., Facebook. Od portalu społecznościowego do narzędzia polityki, Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018.
Stefanowicz K., Portale społecznościowe jako narzędzie wpływu politycznego, „Nowe Media”, 2011,
nr 2.

An Active Politician – an Interactive Politician. The Presence of Political Leaders in Social Media
in the Polish Parliamentary Campaign 2019
Summary
Currently, the process of political communication should be seen not only as a dialogue of political
actors with the society, but also as a kind of interactive exchange of thoughts and the documenting of
activity. We have been able to observe this especially since 2008, when during the campaign preceding
the US presidential election the potential of social media in the context of political communication
was fully recognized. This article analyses the activity of ‘political leaders’ (five ‘number-ones-on-thelist’) from nationwide election committees: Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska, Prawo
i Sprawiedliwość, Lewica, Konfederacja Wolność i Niepodległość and Koalicja Obywatelska) in social
media during the 2019 parliamentary campaign. This analysis concerns both quantitative and
qualitative issues, e.g. the total number of posts in particular social media (Facebook, Instagram,
Twitter) and the categories of content that was published in them. In her conclusions, the author
outlines the strategies that the ‘political leaders’ implemented through this medium.
Keywords: political communication, electoral communication, social media, parliamentary elections,
communication strategies, new media

202

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO

ISSN: 2083-5701
e-ISSN: 2545-2568
GICID: 71.0000.1500.1589

MEDIOZNAWSTWO  KOMUNIKOLOGIA  SEMIOLOGIA  SOCJOLOGIA MEDIÓW  MEDIA A PEDAGOGIKA

Nr 12/2020

Guzik1

Aldona
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
ORCID ID: 0000-0003-1513-125X
e-mail: aldona.guzik@up.krakow.pl

Systemy eksperckie
w polskich serwisach informacyjnych

ABSTRAKT
Eksperci od zawsze odgrywali szczególną rolę w społeczeństwie. Odwoływanie się do ich opinii było
i jest jedną z najważniejszych strategii, którą kierują się ludzie przy podejmowaniu decyzji. O tym, kto
staje się ekspertem, decyduje wiele czynników. Do najważniejszych należały dotychczas:
dysponowanie dużą wiedzą, charyzmą, autorytetem lub doświadczeniem. Coraz częściej jednak nie są
one wystarczające, a nawet mogą być zbędne. Dzieje się tak (między innymi) w wyniku rozwoju
mediów i ich wpływu na nasze życie. Dlatego też na podstawie analizy zawartości trzech
opiniotwórczych serwisów informacyjnych sprawdzę, kogo dysponenci mediów obsadzają w roli
ekspertów oraz co stanowi podstawę ich eksperckości.
SŁOWA KLUCZOWE: media, eksperci, społeczeństwo ryzyka, społeczeństwo wiedzy

Wprowadzenie
Rok 1873 to data śmierci Johna Stuarta Milla, brytyjskiego ekonomisty,
myśliciela politycznego i filozofa, który jest uważany za ostatniego
człowieka cieszącego się opinią kogoś, kto wie wszystko. Dzisiaj jest to
niemożliwe, bowiem po epokach powolnej kumulacji wiedza zaczęła
przyrastać w tak niewyobrażalnym tempie, że nazwanie kogoś podobnym
mianem byłoby wręcz kuriozalne. Mówiąc o współczesnym, ponowoczesnym
społeczeństwie, różnie się je określa: społeczeństwo postindustrialne2,
społeczeństwo informacyjne3, czy też społeczeństwo wiedzy4, w którym kluczową
rolę odgrywa nauka i kapitał intelektualny. Ta przyjmowana na mocy oczywistości
1
2
3
4

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 29.05.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 16.06.2020 r.
Twórcy pojęcia: Alain Touraine, Daniel Bell, przełom lat 60. i 70. XX w.
Twórca pojęcia: Tadao Umesamo, 1963.
Pojęcie to wprowadził Norbert Wiener w1947 r., a potem użył go Peter Drucker, 1969.
203

Aldona Guzik

idea pociąga za sobą wiele zobowiązań: od konieczności „uczenia się przez całe
życie”, przez stałe dążenie do wyznaczonych odgórnie ideałów, aż po przyjęcie
założenia o niekwestionowalności haseł takich, jak: kreatywność, innowacja, nauka
czy elastyczność. Człowiek wychowany w czasach społeczeństwa wiedzy ma być
z jednej strony zdolny do adaptacji w zmieniających się warunkach, a z drugiej
zachować poczucie sprawstwa i kontroli nad własnym życiem, a także odporność
psychiczną w sytuacji życiowego niepowodzenia. Jest ono wskazywane ze względu
na pojęcie społeczeństwa ryzyka5, w którym podejmowanie decyzji – zwłaszcza w
złożonej sytuacji – jest dla aktorów społecznych bardzo trudne. O różnicowaniu się
współczesnego nam świata i związanym z tym ryzyku pisał Niklas Luhmann6
w koncepcji systemów autopojetycznych, według której immanentną cechą
współczesności jest pogłębiające się zróżnicowanie i próba jego zredukowania,
między innymi dzięki procesowi komunikacji. Przy czym autor ten, rozwijając swoją
teorię systemów społecznych, odwoływał się przede wszystkim do koncepcji
Talcotta Parsonsa7 dotyczących komunikacji międzysystemowej oraz systemowych
mediów komunikacji, a w szczególności do tematu kontyngencji, a zatem
nieoznaczonego wyboru potencjalnych możliwości działania.
Jak w tym zróżnicowaniu i wzrastającej specjalizacji ma się odnaleźć aktor
społeczny? Jak ma rekompensować stan swojej niewiedzy w sytuacji coraz większej
złożoności świata? Wydaje się, że współczesne społeczeństwa znalazły antidotum
na te problemy, a mianowicie – odwołanie się do opinii innych. Tymi innymi przez
wieki były: wyrocznie, szamani, kapłani, rady, rodzina, krewni, znajomi i przyjaciele,
czy uczeni, a współcześnie eksperci, o czym pisał Jürgen Habermas, stwierdzając,
że: „w dzisiejszym dyskursie publicznym mamy do czynienia z dominacją kultury,
którą możemy określić jako kulturę ekspercką”8; Eric Alterman9 używał określenia
punditocracy, czyli władza ekspertów, a Wojciech Jabłoński10 pisał o „systemach
eksperckich” lub „demokracji eksperckiej”. W poniższym artykule przedstawię
wyniki analizy zawartości trzech serwisów informacyjnych: Wiadomości (TVP),
Faktów (TVN) i Informacji Dnia (TV TRWAM), która pozwala odpowiedzieć na
pytania dotyczące: obszarów tematycznych i tematów szczegółowych poruszanych
w analizowanych serwisach informacyjnych, kolejności ich emisji (nadawanej im
rangi/ważności), ze szczególnym uwzględnieniem newsa dnia (tzw. jedynka dnia),
typów ekspertów wypowiadających się w poszczególnych tematach oraz podstawy
ich eksperckości (wiedza, doświadczenie, autorytet, ośrodek/instytucja, którą
afiliują). Pozwoli to przyjrzeć się mechanizmowi tworzenia „systemów eksperckich”
5

Twórca pojęcia: Ulrich Beck, 1986.
N. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1997, s. 29-35.
7
T. Parsons, Social Structure and Personality, Free Press of Glencoe, New York 1964.
8 J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, PWN, Warszawa 2007, s. 59.
9 E. Alterman, Sound & Fury: The Making of the Punditocracy, Cornell University Press, Ithaca and London 2000.
10 W. Jabłoński, Kreowanie informacji. Media Relations, PWN, Warszawa 2006.
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przez dysponentów poszczególnych stacji.

Kontekst teoretyczny
Kim zatem jest ekspert? Według Słownika języka polskiego ekspert to:
1. „specjalista powoływany do wydania orzeczenia lub opinii w sprawach
spornych,
2. osoba uznawana za autorytet w jakiejś dziedzinie”11.
W definicji tej z jednej strony podkreśla się znaczenie fachowości,
profesjonalizmu i wiedzy, a z drugiej – uznania i zaufania, jakim obdarzana
jest dana osoba. Z kolei Encyklopedia wiedzy politycznej podaje, że ekspert to:
„osoba, której kompetencje uznaje jej środowisko zawodowe. Eksperta nie można
kreować, można jedynie powołać czy też zamówić ekspertyzę, co będzie
oficjalnym potwierdzeniem opinii ustalonej w jego środowisku zawodowym”12.
A zatem liczą się wówczas przede wszystkim twarde kompetencje, takie jak:
wiedza, doświadczenie, specjalizacja, profesjonalizm – w dodatku muszą one być
uznane przez innych specjalistów. W tym znaczeniu zadaniem eksperta jest –
dzięki kompetentnej ekspertyzie lub ocenie eksperckiej – przyczynienie się do
zagwarantowania zrównoważonej, rzetelnej informacji opartej na fachowej wiedzy.
Stąd może nim być „posiadacz kompetencji naukowych (naukowo-technicznych)”13.
Jak zaznacza ta autorka, w definiowaniu eksperta bardzo często pada nacisk na jego
„rolę pośrednika między społecznymi strukturami nauki a strukturami >reszty
społeczeństwa<”14. W tym stwierdzeniu po raz kolejny podkreśla się fakt uznania,
czyli ekspertem jest się zawsze dla kogoś, ale co warte podkreślenia – za ekspertów
uznajemy w tym przypadku nie tylko osoby poważane przez środowisko zawodowe,
ale także przez twórców i użytkowników wiedzy potocznej, a więc publiczność
laików. Takie usytuowanie ekspertów powoduje, że ich rola i znaczenie w obu tych
publicznościach wzrasta, tak że: „stają się (oni15) tak społecznie ważni, że ich osoby
i działania urastają do rangi instytucji życia społecznego”16. Pojęcie instytucji
przeszło w naukach społecznych ewolucję związaną ze zmianą społeczną.
Od durkheimowskich „wierzeń i sposobów postępowania ustanowionych przez
zbiorowość”17, przez parsonsowskie normy regulujące relacje między jednostkami,

11

https://sjp.pwn.pl/sjp/ekspert;2556241.html (05.05.2020).
M. Chmaj, W. Sokół (red.), Mała encyklopedia wiedzy politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001,
s. 73.
13 J. Kurczewska, Technokraci i ich świat społeczny, IFiS PAN, Warszawa 1997, s. 250.
14
Ibidem, s. 243.
15 Przypis autora.
16 Ibidem, s. 251.
17 E. Durkheim, O podziale pracy społecznej, PWN, Warszawa 1999, s. 22.
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czy bardziej czasowo nam bliskie ujęcie Shmuela N. Eisenstadta18, dla którego
instytucje to społecznie zdefiniowane normy zachowania zorientowane
na rozwiązanie problemów w najważniejszych dziedzinach życia. Współczesne
neoinstytucjonalne spojrzenie na instytucje nawiązuje do najstarszych,
formalistycznych ujęć instytucjonalnych. Dobrym tego przykładem i przydatnym
do rozważań nad instytucją eksperta jest definicja Douglassa Northa, dla którego
instytucje to „stworzone przez ludzi ograniczenia, które organizują interakcje”19.
Ograniczenia te mogą być formalne bądź nie, ważne jest, że łącznie tworzą pewien
porządek, tym samym redukując środowisko niepewności. W praktyce instytucje to
dla tego autora po prostu zasady gry, które definiują zbiory możliwości, czyli
dostępne opcje działania20. Powyższe definicje nakładają na ekspertów pewne
oczekiwania, a mianowicie: muszą oni pełnić określone role i poprzez systemy
znaczeń tworzyć porządek społeczny. Tym samym – wedle tych definicji –
zakładamy, że eksperci to osoby wskazujące najlepsze alternatywy redukujące
niepewność w otaczającym nas zróżnicowaniu. Jest to konsekwencją opisywanej
przez Anthony’ego Giddensa21 sytuacji, w której życie ludzi przebiega coraz częściej
w ramach abstrakcyjnych systemów, których zasad działania nie rozumieją, muszą
zatem zdobyć się na zaufanie wobec ekspertów, którzy tę wiedzę posiadają. Jednak
aby stać się ekspertem, do niedawna trzeba było posiadać pewne naukowe lub też
naukowo-techniczne kompetencje formalnie potwierdzone i uznane przez szerszą
społeczność, takie jak: wiedza i związane z nią: kompetencje, osiągnięcia,
doświadczenie, zaufanie, autorytet, prestiż, czy udział we władzy (głównie
formalnej). Natomiast współcześnie – na co zwraca uwagę np. Régis Debray22,
nacisk pada na inne źródła legitymizacji eksperta ze względu na rozwój mediów
i ich pośredniczenie w procesie komunikowania. Dlatego też ponowoczesność
zakłada – w opinii tego autora – oddanie władzy w ręce nowej kategorii ekspertów
– ekspertów medialnych, posiadających kompetencje miękkie, takie jak np.
komunikatywność, zwięzłość i atrakcyjność opisywania rzeczywistości, czy
rozpoznawalność (celebryci).To one, jak zauważa Zygmunt Bauman, określają
współcześnie hierarchię myśli, zastępując Uniwersytet. „To medialna wartość
wiadomości, a nie ortodoksyjne uniwersyteckie standardy naukowej wagi, określa
hierarchię ważności – równie nietrwałą i chwiejną jak wartość medialna
komunikatów”23. Liczy się bowiem dotarcie, bycie słyszalnym, a nie merytoryczność
czy trafność argumentacji, stąd ważny jest dostęp do medium. Wymaga to jednak
zapłacenia wysokiej ceny, to jest wyzbycia się własnego głosu, dostosowania do
18

S. Eisenstadt, European Civilization in a Comparative Perspective: A Study in the Relations Between Culture and
Social Structure, Norwegian University Press, 1987.
19 D. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press 1990, s. 97.
20
Ibidem, s. 103.
21 A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
22 R. Debray, Wprowadzenie do mediologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
23 Z. Bauman, Wieloznaczność Nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, Polity Press, Warszawa 1995, s. 235.
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wymogów tejże instytucji, jej zasad i wartości. Dlatego pojawiają się obecnie
nowe kategorie ekspertów, np. tzw. gadające głowy, czyli eksperci, specjaliści
mający za zadanie potwierdzić lub obalić pewne twierdzenia pokazywane w danym
materiale. Nierzadko stanowią oni podstawę uwiarygodnienia prezentowanej
w nim wizji rzeczywistości, trochę według zasady „świadczenia się”
wykorzystywanej często w reklamach. Najczęściej w takim wypadku „gadającymi
głowami” są przedstawiciele nauki, którzy prestiżem, estymą i powagą nauki mają
nadać materiałowi „lepszą jakość”. Jeszcze inną kategorią medialnych ekspertów są
eksperci typu fast-thinkers24, którzy mają gotową odpowiedź na każdy temat, w tej
roli sprawdzają się np. celebryci, ale także publicyści.
Dlatego w dzisiejszym zmediatyzowanym świecie istotne zdaje się być
kontinuum obrazów, które eksperci powołują do życia w dyskursie publicznym,
a które stanowią spektrum możliwych sposobów postrzegania przez odbiorców
prezentowanej rzeczywistości. Jak twierdzi Marek Czyżewski, dają one „możliwość
kształtowania władzy symbolicznej poprzez nadawanie publicznej prawomocności
określonym zagadnieniom i stanowiskom (…)25. Poprzez kontrolę treści debaty
publicznej elity symboliczne sprawują władzę nad członkami społeczeństwa
w sferze ocen rzeczywistości, a tym samym znacząco wpływają na ich zachowania.
Kulturowo-normatywna kontrola nad dyskursem publicznym odbywa się na dwóch
poziomach:
− „wywieranie wpływu na poglądy i zachowania obywateli przez tworzenie
hierarchii ważności spraw;
− tworzenie kryteriów ich ocen”26.
Stąd można wysnuć wniosek, że mimo iż jednym z głównych zadań
współczesnych ekspertów powinno być objaśnianie złożonych zagadnień
i dostarczanie odbiorcom powszechnie zrozumiałych opisów rzeczywistości
społecznej, a więc zgodnie z sugestią Joanny Kurczewskiej pośredniczenie między
górami struktur wiedzy a masami, to jednak częściej są oni instrumentalnie
wykorzystywani przez dysponentów mediów do legitymizowania ich wersji
wydarzeń.

Metodologia
Dlatego też analizując opiniotwórcze serwisy informacyjne nasuwa się pytanie:
na ile klasyczne kategorii liderów opinii i autorytetów przystają jeszcze do
wymagań współczesnych społeczeństw, a może wymagają one redefinicji lub
24

P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, PWN, Warszawa 2011.
M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 1997, s. 12-15.
26 C. Trutkowski, Teoria społecznych reprezentacji i jej zastosowania,[w:] Wymiary życia społecznego. Polska na
przełomie XX i XXI wieku, M. Marody (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Kraków 2007, s. 186.
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zrobienia miejsca nowym typom ekspertów, a jeśli tak, to jakim? Aby na nie
odpowiedzieć, zdecydowałam się na analizę zawartości trzech serwisów
informacyjnych nadawanych w polskich mediach. Jest to procedura badawcza
służąca do opisu, klasyfikacji i analizy struktury zawartości przekazu zwłaszcza
o charakterze ilościowym i empirycznym, np. gazety, serwisu informacyjnego,
i w takim znaczeniu używana jest przez medioznawców. Badacza interesuje bardziej
struktura tekstu/wypowiedzi, układ/kolejność wypowiedzi, występowanie
stałych elementów (np. osób, słów), tło, stosunek informacji do komentarza itp.
Badanie koncentruje się na samym programie/wypowiedzi, a mniej na tym, jaki
może być efekt wypowiedzi. Można ją określić jako technikę badawczą zajmującą
się w zobiektywizowany i systematyczny sposób właściwościami tekstów po to,
by ustalić pozajęzykowe własności zjawisk społecznych i podmiotów działań
społecznych. Przedmiotem analizy zawartości mogą być pojedyncze teksty, w tym
np. serwis informacyjny. W tym przypadku analizie poddane zostały następujące
serwisy: Wiadomości (publiczne TVP1), Fakty (komercyjne TVN) i Informacje Dnia
(niekomercyjna TV Trwam)27 z okresu jednego miesiąca: listopada 2018 roku.
A zatem analiza dotyczyła głównych wydań serwisów informacyjnych z okresu
pełnego miesiąca, czyli 90 materiałów (3 stacje razy 30 wydań serwisów
informacyjnych) porównywanych ze sobą ze względu na typy prezentowanych
treści, ekspertów i ich wypowiedzi.

Analiza wyników i ich dyskusja
Jak wskazywałam wyżej, debata/wypowiedzi ekspertów w ogólnopolskich
serwisach informacyjnych z założenia powinny pomóc społeczeństwu
w odnalezieniu się w gąszczu informacji i wyrobieniu sobie opinii o rzeczywistości
społecznej. Zatem ich dobór przez dysponentów mediów i samych dziennikarzy
wymaga oparcia się na twardych kompetencjach zapraszanych ekspertów, a więc
na: wiedzy, doświadczeniu i uznaniu zarówno ze strony środowiska, jak i odbiorców.
Czy zatem media spełniają w tym zakresie misję dostarczyciela rzetelnej wiedzy,
stanowiąc poniekąd forum debaty publicznej, czy raczej instrumentalnie traktują
ekspertów w celu uwiarygodnienia swojej wersji wydarzeń?
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, we wszystkich stacjach dominowały
materiały z zakresu trzech głównych obszarów tematycznych: polityka, ekonomia,
kwestie społeczne, a w TV Trwam dodatkowo z religią/wiarą/kościołem. Przekazy
medialne skupiały się głównie na aktualnych wydarzeniach z kraju, i jeśli przyjrzeć
27

Wybór ten był podyktowany tym, iż utrzymują się one w czołówce najczęściej oglądanych stacji i dzienników
telewizyjnych (z wyjątkiem TV Trwam), ponadto prezentują odmienny pogląd na przedstawianą na ich łamach
rzeczywistość, co z kolei jest wynikiem tego, iż reprezentują one trzy typy mediów: komercyjne, niekomercyjne
i publiczne.
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się temu, co w danym okresie: od 06.11 do 06.12.2018 roku zdarzyło się w Polsce
i na świecie28, to było to uzasadnione działanie. Wiodącymi problemami
szczegółowymi z kraju okazały się: obchody Święta Niepodległości, afera wokół
Komisji Nadzoru Finansowego, spór wokół sądów (Sądu Najwyższego), szczyt
klimatyczny, wybory samorządowe, tematy związane z opozycją, podsumowanie
trzech lat rządów PiS i afera wokół VAT. Jak zatem wnioskujemy, stacje i ich
dysponenci koncentrowali się na określonych problemach krajowych związanych
głównie z polityką i generowanymi przez polityków aferami, pozostawiając niewiele
miejsca na informacje z zakresu pola społecznego i ekonomicznego. We wszystkich
analizowanych serwisach zdecydowanie mniej miejsca zajęły informacje ze świata,
które dotyczyły trzech tematów: wojny na Ukrainie, protestów żółtych kamizelek
we Francji oraz przedłużającego się procesu brexitu. A zatem tematyka „lokalna”,
krajowa przeważała nad doniesieniami ze świata.
We wszystkich stacjach zauważalne jest wykorzystanie w tym zakresie
gatekeepera. Obiektywnie rzecz biorąc, jego istnienie bierze się z ograniczonej
przepustowości kanału medialnego. W praktyce jednak bramka, w której on
funkcjonuje, to pozycja władzy. Proces selekcji nie jest obiektywny – kształtuje
linie redakcyjne, spycha z anteny lub wręcz przeciwnie – nadaje rangę ważności.
Jest to z kolei związane z drugą techniką stosowaną przez analizowane
stacje: kontrsepizacją i sepizacją problemów społecznych, które mają na celu
nadanie rangi ważności lub nieważności przedstawianym sprawom. Jak pisze
Marek Czyżewski: „Sepizacja rozmaitych spraw jest wszechobecna i nieunikniona,
aczkolwiek zazwyczaj niedostrzegana lub przynajmniej nieujawniana. (…)
każdemu aktowi unieważnienia jakiejś sprawy towarzyszy siłą rzeczy nadanie
ważności sprawom innym, czyli zjawisko kontrsepizacji. (...) Procedurom
sepizacji, polegającym na przemilczaniu lub aktywnym unieważnianiu,
przeciwstawiają się (...) podejmowane przez innych uczestników dyskursu
procedury kontrsepizacyjne, polegające na uprawomocnianiu, ujawnianiu,
nagłaśnianiu i czynieniu przedmiotem zainteresowania tego, co inni uznali za
nieważne”29.
Ich wzmocnieniem jest hierarchia porządku dnia, przejawiająca się ustalaniem
newsa dnia, a więc tej informacji, która jest prezentowana jako pierwsza i poświęca
się jej najwięcej czasu antenowego w ramach danego wydania. Jak wynika
z przeprowadzonej analizy, we wszystkich stacjach były to informacje związane
z aferą wokół KNF, tak więc to wydarzenie dysponenci poszczególnych stacji uznali
za najważniejsze w danym okresie, nadając mu jednocześnie rangę ważności
przejmowaną następnie przez widzów poszczególnych stacji. Ciekawie prezentuje
28

Spis wydarzeń z omawianego okresu znajduje się m. in. na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Listopad_2018
(05.05.2020).
29 M. Czyżewski, K. Dunin, A. Piotrowski, Cudze problemy, czyli wstęp do sepologii, [w:] Cudze problemy. O ważności
tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, tychże (red.), OBS, Warszawa 1991, s. 7.
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się także kolejność pozostałych informacji. Zarówno w Informacjach Dnia, jak
i Faktach były to materiały dotyczące obchodów Święta Niepodległości
przypadającego na 11 listopada. Natomiast w Wiadomościach – mimo misyjności
stacji i jawnie propagowanego tam patriotyzmu – drugą informacją były doniesienia
z obszaru ekonomii, dotyczące osiągnięć polskiej gospodarki w czasie rządów
Zjednoczonej Prawicy (np. Polska gospodarka pędzącą lokomotywą Europy).
Trzecim w kolejności problemem szczegółowym w Informacjach Dnia były materiały
dotyczące kwestii Kościoła i wiary, w Faktach – szczytu klimatycznego, zaś
w Wiadomościach materiały (dopiero) odnoszące się do obchodów Święta
Niepodległości. Analizując kolejność dalszych informacji dochodzimy do wniosku,
że dysponenci TV Trwam, nadając rangę ważności swoim materiałom, kierowali się
faktycznie tym, co działo się w kraju i na świecie (oprócz wiadomości religijnych
będących wynikiem typu stacji – niekomercyjna), dysponenci TVN (stacja
komercyjna) oferowali widzom materiały dyskredytujące działania obecnego rządu,
natomiast dysponenci TVP1 jako medium publicznego (jak pokazuje praktyka:
niestety zawsze podległego rządowej większości) nadawali rangę ważności
doniesieniom o sukcesach polskiego rządu i Polaków (np.: wzmocnienia polskiej
armii, wygrane skoczków narciarskich, walka o unijny budżet, czy sukces Roksany
Węgiel na Eurowizji Junior), budując w ten sposób narrację wielkiego państwa
i dumnego narodu.
Kolejnym mechanizmem nadającym rangę przedstawianym sprawom,
zauważalnym w analizowanym materiale, jest sposób uwiarygodniania
przedstawianej wizji rzeczywistości. Mechanizm ten bazował głównie na
wypowiedziach zapraszanych ekspertów, którzy nadawali rangę ważności
i prawdziwości narracjom przyjmowanym przez dane stacje. Na podstawie analizy
zgromadzonego materiału można wyróżnić cztery główne typy ekspertów, którzy
byli zapraszani do poszczególnych stacji. Są nimi: politycy, naukowcy, specjaliści
i publicyści, dodatkowo w TV Trwam w roli ekspertów występowali duchowni
(ze względu na profil stacji). Jest to zbieżne z wynikami badań Trust Barometer
agencji Edelman30 przeprowadzanych od 20 lat, które sprawdzają poziom zaufania
28 narodowości do czterech typów instytucji: rządowych, pozarządowych, mediów
i biznesu. Jak pokazują wyniki tych badań, Polacy najbardziej ufają następującym
typom ekspertów: technologicznym (profesjonalistom) i naukowym, ale także
dziennikarzom i (o dziwo) politykom. Wyniki przedstawiono na poniższym wykresie.

30

Edelman Trust Barometer to międzynarodowe badanie zaufania i wiarygodności realizowane od 18 lat przez
firmę Edelman – największą na świecie sieciową firmę specjalizującą się w komunikacji marketingowej i Public
Relations. Badanie zostało przeprowadzone w 28 krajach na próbie 34 tys. dorosłych osób metodą ankiet online.
Okres przeprowadzenia badania: 19 października – 18 listopada 2019 roku.
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Wykres nr 1. Komu ufają Polacy?
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Źródło:https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/edelman-trust-2019-spoleczenstwa-coraz-mniejufne-i-coraz-bardziej-przestraszone-wyniki-komentarz (05.05.2020).

Dysponenci wszystkich analizowanych typów stacji (i serwisów informacyjnych)
również uznali te typy ekspertów za wiarygodne i ważne źródło wiedzy dla ich
odbiorców. Różnicuje je jednak częstotliwość prezentowania poszczególnych
typów ekspertów, co może świadczyć o ich randze/ważności w danej stacji oraz roli,
jaka została im tam powierzona.
Wykres nr 2. Typy ekspertów w poszczególnych serwisach informacyjnych (N=1132)
Typy ekspertów w analizowanych serwisach informacyjnych w liczbach bezwzględnych
(N=1132)
300
250
200
150
100
50
0
Fakty

Politycy

Wiadomości

Naukowcy

Profesjonaliści

Źródło: Badania własne.
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Wykres nr 3. Typy ekspertów w poszczególnych serwisach informacyjnych – zestawienie
procentowe (N=1132)
Typy ekspertów zestawienie procentowe
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Źródło: Badania własne.

Jak widzimy na powyższym wykresie, we wszystkich serwisach w roli ekspertów
dominowali politycy, których legitymizacją jako eksperta było: doświadczenie,
sprawowana funkcja (udział we władzy) oraz (bardzo często) wykształcenie31.
Najczęściej występowali oni w tej roli w Faktach – 60% wszystkich wypowiadających
się tam ekspertów, natomiast w Wiadomościach i Informacjach Dnia stanowili oni
prawie połowę wszystkich wypowiadających się ekspertów, odpowiednio: 47%
i 46%.
Interesująco przedstawia się rozkład polityków w roli ekspertów ze względu
na reprezentowane opcje polityczne. Z analizy wynika, że we wszystkich
stacjach najwięcej wypowiedzi przypadło politykom Zjednoczonej Prawicy,
którzy w Wiadomościach stanowili 62% wszystkich wypowiadających się
polityków, w Informacjach Dnia – 52%, zaś w Faktach – 46%. Z kolei politycy
szeroko rozumianej opozycji częściej wypowiadali się w Faktach – 41% aniżeli
31

Np. Borys Budka, polski prawnik i polityk, od 2020 przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Doktor nauk
ekonomicznych, radca prawny, nauczyciel akademicki, samorządowiec, poseł na Sejm VII, VIII i IX kadencji. A więc
w tym wypadku mamy kompetencje twarde: wiedza, wykształcenie, doświadczenie oraz estyma związana z pracą
na uczelni. Albo dr Stanisław Tyszka – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Kształcił się również w zakresie filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim i socjologii na Uniwersytecie Karola
w Pradze. Odbył studia doktoranckie na Wydziale Historii Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji,
uzyskując tam w 2011 r. stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Zawodowo związany z Uniwersytetem
Warszawskim jako adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.
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w Informacjach Dnia czy w Wiadomościach – w obu po 29%. Inni politycy
(np. niezrzeszeni) stanowili mniejszość we wszystkich stacjach: 19% w Informacjach
Dnia, 13% w Faktach, i 9% w Wiadomościach.
Wykres nr 4. Rozkład polityków – ekspertów z poszczególnych opcji politycznych w serwisach
informacyjnych (N=1132)
Rozkład polityków z poszczególnych opcji w roli ekspertów
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Źródło: Badania własne.

Badane przeze mnie serwisy nie pozwalały zatem zaobserwować na ich
antenach procesu debaty opartego na bezpośredniej konfrontacji różnych
stanowisk wynikających z odmiennych orientacji ideologicznych. W głównych
wydaniach serwisów informacyjnych nie dochodziło bowiem do klasycznej
wymiany poglądów, a jedynie do prezentacji swojego zdania. Z analizy wynika
bowiem, że wszystkie stacje prezentowały na swoich antenach polityków tych opcji
politycznych, które prezentują orientację ideologiczną i światopoglądową zbliżoną
do tej propagowanej na antenie danej stacji telewizyjnej. Jak wynika z wykresu
nr 2, to Fakty bazują głównie na wypowiedziach polityków w roli ekspertów,
ale dla przeciwwagi stacja ta zachowała w miarę równy stosunek liczby
wypowiedzi przedstawicieli frakcji rządzącej do liczby wypowiedzi przedstawicieli
opozycji 46% : 41% (wykres nr 4), a więc w tym przypadku możemy mówić
o zachowaniu pozorów debaty, czy też próbie zastosowania argumentacji
dwustronnej w celu przedstawienia odbiorcom dwóch odmiennych punktów
widzenia i pozostawienia im możliwości wyrobienia sobie opinii na dany temat.
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Z kolei zarówno w Informacjach Dnia, jak i Wiadomościach te proporcje są mocno
zniekształcone na korzyść frakcji rządzącej. W Informacjach Dnia jest to relacja
52% : 29%, a w Wiadomościach 62% : 29%, a zatem w tych przypadkach możemy
wnioskować o braku debaty, a więc przedstawianiu jednej (czy też jedynie słusznej)
wizji rzeczywistości, co w przypadku TV Trwam znajduje uzasadnienie w profilu tej
stacji – niekomercyjna, heterodoksyjna, o charakterze edukacyjno-poradnikowym
i religijnym, katolicko-narodowym. Natomiast nie powinna ona mieć miejsca
w TVP1, gdyż jest to telewizja publiczna z zapisaną w statucie misją obiektywnego
i rzetelnego przedstawiania rzeczywistości.
O ile politycy liczebnie dominowali w każdej z analizowanych stacji, to już
kolejne typy ekspertów różnicują poszczególne serwisy. W Informacjach Dnia drugą
pod względem liczebności kategorię ekspertów stanowili naukowcy – 26%, kolejną
profesjonaliści – 14%, i duchowni – 14%, i mamy tylko jedną przedstawicielkę
publicystów w roli eksperta. W Faktach drugą pod względem liczebności kategorią
ekspertów byli profesjonaliści – 34%, kolejno naukowcy – 4% i publicyści – 2%.
Natomiast w Wiadomościach ich kolejność prezentuje się następująco: naukowcy –
20%, publicyści – 19% i profesjonaliści – 14%. Ranga ekspertom nadawana jest
zatem przez stacje, a raczej ich dysponentów lub dziennikarzy, a nie jest wynikiem
ich kompetencji czy zaufania ze strony widzów.
Jak wynika z badań, naukowcy zajmują wysokie miejsce w medialnej hierarchii
ekspertów (oprócz Faktów – tutaj stanowią zaledwie 4%), co jest legitymizowane
wykształceniem, wiedzą, posiadanym stopniem lub tytułem naukowym oraz rangą
ośrodka/instytucji, którą reprezentują, jak również długoletnim doświadczeniem
(pracą w ośrodku naukowym). Waga tych atrybutów eksperckości naukowców
także różnicuje poszczególne stacje. W Informacjach Dnia: najczęściej wypowiadali
się politolodzy, historycy, ekonomiści i socjolodzy. Niestety, stacja nie ustrzegła
się błędów w zakresie podawania ich stopni, tytułów naukowych czy
reprezentowanych dyscyplin naukowych. Polegało to głównie na przypisywaniu
naukowcom innej dyscypliny, np. historyków czy prawników podpisywano jako
politologów, oraz na przypisywaniu im wyższych aniżeli faktycznie posiadane stopni
czy tytułów naukowych, np. osobę bez doktoratu podpisywano jako doktor, a np.
doktorzy habilitowani byli podpisywani tytułem profesora (formalnie podpis
powinien przyjąć formułę: dr hab. Jan Kowalski, prof. UW), a zatem mieliśmy tutaj
do czynienia z techniką świadczenia się. Najczęściej reprezentowanymi
ośrodkami/instytucjami naukowymi w Informacjach Dnia były: Wyższa Szkoła
Komunikacji Społecznej i Medialnej w Toruniu i Katolicki Uniwersytet Lubelski,
oraz w przypadku pojedynczych osób Uniwersytet w Białymstoku. Jak więc
zauważamy, przeważają naukowcy z ośrodków reprezentujących światopogląd
zbliżony do profilu tej stacji, a część z nich jest nawet czynnymi członkami PiS32.
32

Np. dr hab. Jacek Kurzępa, prof. SWPS.
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W Wiadomościach struktura wypowiadających się naukowców była podobna, byli
to głównie: politolodzy, ekonomiści, historycy, socjolodzy (głównie dr hab.
Arkadiusz Jabłoński, prof. nadzw. KUL, który komentował różne tematy, na
zasadzie eksperta fast thinkers, czy rzadziej prof. dr hab. Henryk Domański, który
jednak głównie komentował kwestie społeczne). Podobnie jak w Informacjach
Dnia często przypisywano im inne dyscypliny naukowe, np. psycholodzy byli
przedstawiani jako politolodzy, a prawnicy jako ekonomiści. Również i ta stacja nie
ustrzegła się błędów z przypisywaniem stopni, tytułów naukowych (schemat
był identyczny jak w przypadku Informacji Dnia), czego jaskrawym przykładem
jest osoba Artura Wróblewskiego z Uczelni Łazarskiego, który posiada stopień
magistra, a zawsze przypisywano mu stopień co najmniej doktora, czy nawet tytuł
profesora (np. w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, na który następnie powołano się
w Wiadomościach). To jest wymownym elementem zastosowania techniki
świadczenia się, ale w bardzo nieetyczny sposób zarówno przez stację, jak
i naukowca, który nie powinien dopuszczać do tego typu nadużyć. Co warte
zauważenia, ekspert ten pełni w TVP1 rolę zarówno „gadającej głowy”, jak i fast
thinkersa, gdyż bywa wykorzystywany do komentowania tematów politycznych,
ekonomicznych, ale i społecznych. Wypowiadający się na jej ekranie naukowcy –
eksperci najczęściej reprezentowali następujące ośrodki/instytucje naukowe:
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uczelnia Łazarskiego, Uczelnia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Szkoła Główna Handlowa,
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski. Jak można zauważyć, są one bardziej
zróżnicowane aniżeli w przypadku TV Trwam. Z kolei Fakty uwiarygodniały swoje
materiały przy pomocy następujących ekspertów-naukowców: ekonomistów,
historyków, biologów i fizyków, prawników i politologów reprezentujących Szkołę
Główną Handlową, Uniwersytet Warszawski, Polską Akademię Nauk, Uniwersytet
Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Politechnikę Wrocławską, a więc czołowe polskie
ośrodki naukowe. W przypadku tej stacji nie wychwyciłam błędów w podawaniu
dyscyplin, stopni i tytułów naukowych lub ośrodków/instytucji przypisywanych
wypowiadającym się naukowcom.
Wszystkie z analizowanych serwisów były zbliżone pod względem struktury
profesjonalistów występujących w roli eksperta (legitymizacją w tym przypadku są:
doświadczenie, wykształcenie, specjalizacja, wiedza). Byli to najczęściej: lekarze,
prawnicy, policjanci, ekonomiści, a w Wiadomościach dodatkowo przedstawiciele
służb specjalnych.
Natomiast kategoria publicystów mocno różnicowała analizowane przeze mnie
stacje. W Informacjach Dnia w tej roli wystąpiła tylko jedna dziennikarka z „Naszego
Dziennika” , która dodatkowo komentowała materiał o aborcji, w Faktach byli to
dziennikarze z: „Polityki”, „Newsweek Polska”, „OKO.press” i reporterzy TVN, zaś
w Wiadomościach wypowiadali się publicyści z: „Gościa Niedzielnego”, „Gazety
Polskiej”, „Gazety Polskiej Codziennie”, „Sieci”, czy „Do Rzeczy”. Często też
215

Aldona Guzik

dochodziło na antenie tego serwisu do komentowania przez publicystów spraw
z wielu różnych dziedzin i obszarów życia (polityka, ekonomia, społeczeństwo,
światopogląd), co stawiało ich w roli fast thinkersów. Możemy zatem wnioskować,
że dysponenci analizowanych stacji i/lub jej dziennikarze współpracują tylko z tymi
mediami, które reprezentują zbliżony profil światopoglądowy, tworząc swoiste
bańki informacyjne pozwalające widzom zachować komfort spójnej wizji świata.
Co ciekawe, nie zanotowałam w czasie przeprowadzanej analizy ani
jednej wypowiedzi celebrytów w roli ekspertów. Uderzył mnie natomiast fakt, iż
w większości poruszanych tematów wypowiadali się głównie mężczyźni w roli
ekspertów, nawet w materiale Wiadomości o kobietach: Polski sen kobiet sukcesu.
Trzy kobiety sukcesu wyemitowanym z okazji obchodów Święta Niepodległości.
Jako pierwszy zabrał w nim głos Jacek Silski (prezes Wielkopolskiego Związku
Pracodawców Lewiatan), który stwierdził: Kobiety nie mają żadnych ograniczeń
w Polsce, jakichś mentalnych, może kulturowych, czy obyczajowych, należałoby się
zająć niektórymi krajami nawet w UE, gdzie są szczegółowe regulacje, ale może
u nich muszą być, bo u nich jest o wiele gorzej niż w Polsce. Dodatkowo mamy
w jego wypowiedzi nawiązanie do sporu na linii rząd RP-UE. Interesująco prezentuje
się w tym samym materiale wypowiedź prof. Arkadiusza Jabłońskiego (socjolog
KUL, w rzeczywistości dr hab. prof. KUL), który wyraził następującą opinię: Pozycja
Polki dotyczy nie tylko możliwości pracy, ale dotyczy jakości życia, a jakość życia to
niekiedy też prawo do tego, aby nie musieć podejmować pracy zawodowej w imię
dobra, jakim jest rodzina. Zostaje tutaj przedstawiona optyka widzenia praw,
możliwości rozwoju i samorealizacji kobiet, ale (co zdumiewające) ustami
mężczyzny, jakby one same nie miały w tym temacie nic do powiedzenia. Dopiero
w materiale Stulecie praw wyborczych kobiet (Wiadomości) odwołano się do słów
kobiet w roli ekspertów: dr Dorota Kurpies (historyk) zauważyła w nim, że:
Nie chodziło tylko i wyłącznie o prawa do głosowania, ale też o to, aby mieć wpływ
na to, co się dzieje i na swoje własne prawa, a Julia Przyłębska (pierwsza prezes TK)
zwróciła uwagę na temat równouprawnienia płci: To jest jakby symboliczne –
pokazuje równouprawnienie kobiet i mężczyzn, żyjemy w jednym społeczeństwie,
wnosimy do społeczeństwa tyle samo i w związku z tym powinniśmy mieć równe
prawa. Choć i w tym materiale ostatnie słowo należało do mężczyzny w roli
eksperta: Krzysztof Kleszcz (Instytut Śląski w Opolu) stwierdził bowiem, że: byliśmy
w awangardzie państw, które przyznały prawa wyborcze kobietom. Wyniki takie
mogą świadczyć o maskulinizacji świata ekspertów i/lub o preferowaniu mężczyzn
w roli ekspertów przez dysponentów analizowanych stacji.
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Wnioski
Każdy z analizowanych serwisów informacyjnych posiada określoną linię
programową – narzuconą przez właściciela (dysponenta) stacji, która decyduje
o tym, że informacja staje się sposobem przekonywania do zajęcia przez odbiorcę
określonego stosunku względem rozważanego tematu. Jak udowodniła analiza,
w jej ramach mieszczą się: wybiórczy dobór tematów i materiałów oraz ich
zhierarchizowanie (gatekeeper oraz hierarchia porządku dnia) oraz dobór
ekspertów o określonej orientacji światopoglądowej, którzy mają za zadanie
uwiarygodnić i legitymizować poprzez posiadane kompetencje (technika
świadczenia się) przedstawianą wizję rzeczywistości. To wreszcie redakcja decyduje
o tym, które elementy wiedzy o rzeczywistości podać do publicznej wiadomości
i w jaki sposób, a które pominąć (kontrsepizacja i sepizacja). Wszystkie te elementy
powodują, że odbiorca ma kontakt nie z rzeczywistością, a ze swoistą bańką
informacyjną, czy jej starannie przemyślanym konstruktem.
Uczestnikami owego „medialnego przedstawienia” stają się najczęściej: politycy,
naukowcy, profesjonaliści i publicyści wytypowani przez dziennikarzy jako
wiarygodne i ważne źródło wiedzy o otaczającym nas świecie. Co ciekawe, wybór
ten jest zbieżny z wyborami widzów. Jak się okazuje, politycy i profesjonaliści
przyjmowali wzorcowo rolę ekspertów jako tłumaczy czy pośredników pomiędzy
wiedzą a masami, zaś naukowcy i profesjonaliści często odgrywali również rolę fast
thinkersów. Jednocześnie każda ze stacji zapraszała na swoje ekrany takich
ekspertów, którzy potwierdzali jej wersję wydarzeń, pozycjonując odbiorcę tak, aby
przyjął zaproponowany im punkt widzenia. Najczęściej sprowadza się to do
schematu „przekonywania przekonanych”, gdyż rzadko zdarza się, aby osoby
o określonych poglądach politycznych oglądały serwisy stacji reprezentującej
odmienny światopogląd (działa tutaj zasada minimalizowania dysonansu
poznawczego). A zatem nie możemy uznać za prawdziwe twierdzenie, że polskie
czołowe serwisy informacyjne stanowią platformę debaty publicznej, gdyż z analizy
jasno wynika, że na ich antenach dochodzi jedynie do przedstawiania swojej wizji
rzeczywistości. Przy czym jest to przekaz jednostronny, w którym widz może
(aczkolwiek nie musi) ustosunkować się do wiedzy i poglądów zawartych
w wypowiedziach ekspertów, a następnie poddać je pod dyskusję z innymi aktorami
życia społecznego, ale już nie ma możliwości wchodzenia w polemikę z ekspertami.
Podsumowując można stwierdzić, że każda z analizowanych stacji prowadzi własną
politykę uświadamiania społeczeństwa. Dlatego Danuta Kępa-Figura33 nazywa
współczesne telewizyjne serwisy informacyjne „kolekcjami gatunków”. Są one
bowiem odzwierciedleniem stylu nadawcy, prezentują oraz promują jego sympatie
33

D. Kępa-Figura., Gry językowe we współczesnej komunikacji medialnej: semantyczna i pragmatyczna analiza
języka mediów, „Prace Językoznawcze”, 2009, nr 11, s. 111.
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polityczne i ideologiczne, a zatem nigdy nie są obiektywną prezentacją,
reprezentacją, ani nawet reprodukcją społecznej i politycznej rzeczywistości,
a jedynie jej mocno zniekształconym obrazem.
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Expert Systems in Polish Information Services
Summary
Experts have always played a special role in society. Referring to their opinions was, and still is one of
the most important strategies that people follow when making decisions. There are many factors that
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determine who becomes an expert. Until now, the most important were: having a lot of knowledge,
charisma, authority or experience. Increasingly, however, these are not enough and may even be
redundant. This happens (among others) as a result of the development of media and their impact on
our lives. Therefore, based on the content analysis of three opinion-forming news websites, I will
check who the media disposers are as experts and check what constitutes the basis of their expertise.
Keywords: media, experts, risk society, knowledge society
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ABSTRAKT
W każdym kraju na świecie, w którym współistnieją mniejszości narodowe − media tychże mniejszości
są trwałym elementem składowym całego systemu medialnego. Polonijne media na Zaolziu
w Republice Czeskiej to – oprócz szkół z polskim językiem nauczania – najważniejsza forma
podtrzymywania polskości. Są nie tylko ważnym nośnikiem informacji społecznej, ale też pełnią rolę
integrującą środowisko polonijne; pozwalają miejscowym Polakom odczuć, że mimo iż są mniejszością
narodową, posiadają coś własnego: „swoją” gazetę, „swoje” radio czy „swój” polskojęzyczny program
w czeskiej telewizji. Media zaolziańskie mają wieloletnią historię i stałe miejsce w świadomości
mieszkańców. Ich dynamiczny rozwój notuje się od 1989 r., kiedy to ogólnokrajowy rynek prasy, radia
i telewizji otworzył się na pluralizm światopoglądowy i własnościowy. Z jednej strony transformacja
mediów umożliwiła powstanie nowych tytułów, z drugiej jednak − naraziła je na konieczność
sprostania wymagającym prawom popytu i podaży. Oznaczało to przetrwanie tylko najsilniejszych
podmiotów. Takich, które potrafiły przyciągnąć nie tyle czytelników, widzów czy słuchaczy, ale przede
wszystkim reklamodawców. To właśnie na mediach mniejszości narodowych najbardziej niekorzystnie
odbija się postępująca komercjalizacja. Skierowane do wąskiego grona odbiorców, nastawione na
edukację, a nie sensację, stoją przed trudnym zadaniem sprostania konkurencji ze strony tzw. mediów
mainstreamowych.
SŁOWA KLUCZOWE: Polonia, Czechy, Zaolzie, polskość, polonijne, tożsamość

Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie jest próbą analityczno-dokumentacyjnej prezentacji
mediów polonijnych na Zaolziu – części Śląska Cieszyńskiego położonego
w Republice Czeskiej, zamieszkiwanej przez ludność deklarującą polską

1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 09.03.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 16.06.2020 r.
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narodowość2. Polacy na Zaolziu tworzą liczną i zwartą społeczność, a tutejsze media
są rozwinięte i różnorodne, mocno zakorzenione w świadomości odbiorców.
Stanowią one interesujący obszar analizy funkcji subsystemów mediów – zwłaszcza
w kontekście postępującej fragmentacji systemów medialnych. Zjawisko to
powoduje, że pewne składniki przestają należeć do dotychczasowej całości,
uwalniają się i żyją własnym życiem lub po pewnym czasie przechodzą do
dekomponujących się całości3. Media polskojęzyczne są niebagatelnym
instrumentem konsolidującym wspólnotę Polaków na Zaolziu, nośnikiem wartości
kulturowych i edukacyjnych. Potrzebę podjęcia tematu uzasadnia również
fakt, że współczesny stan badań nad mediami zaolziańskimi wymaga
gruntownego uzupełnienia. Nie istnieje bowiem żadne naukowe opracowanie tej
kwestii. Najbardziej obszerne i szczegółowe ujęcie przedmiotu stanowi artykuł
sprzed dwudziestu sześciu lat, autorstwa Heleny Legowicz, pt. Media polskie
w Republice Czeskiej. Tekst zawarty został w materiałach z międzynarodowej
konferencji „Zachowanie dziedzictwa kulturowego: dostęp do źródeł informacji
w społeczeństwach zróżnicowanych etnicznie”, która odbyła się w Warszawie,
w grudniu 1994 roku. Praca niniejsza stanowić może zatem uzupełnienie luki
w analizie zaolziańskich mediów.
Celem podjętych badań była próba wyodrębnienia najważniejszych elementów
subsystemu medialnego Zaolzia. W opracowaniu ujęto wszystkie media mniejszości
polskiej aktualnie funkcjonujące na tym terenie.

Polacy na Zaolziu
Na początek rozgraniczyć należy dwa pojęcia: media polskie a media polonijne.
W największym uproszczeniu: media polskie tworzone są w Polsce, zaś polonijne
działają poza jej granicami. Polonia (z łac. Polonia – Polska) to określenie Polaków
mieszkających stale poza granicami Polski, niezależnie od miejsca urodzenia
lub obywatelstwa, zachowujących poczucie łączności duchowej i kulturowej
z ojczyzną4. Osoby te związki z tradycją i kulturą narodową zachowują w drugim lub
w dalszych pokoleniach i na różnym poziomie identyfikowania się z polskimi
sprawami5. Mianem tym zwykło się określać polskich emigrantów. Polskojęzyczni
mieszkańcy czeskiej części Śląska Cieszyńskiego nie uznają się jednak za Polonię, ale
2

Polacy mieszkający na tych terenach to ludność autochtoniczna, tworząca rdzeń mieszkańców trzech powiatów:
cieszyńskiego, frysztackiego i bielskiego. Gdy mówimy o Polakach na Zaolziu, mamy na myśli obywateli tej części
Śląska Cieszyńskiego, która niegdyś należała do Księstwa Cieszyńskiego, a w roku 1920 – na podstawie Konferencji
w Spa o rozdzieleniu pomiędzy Polskę i Czechosłowację – przypadła Czechosłowacji.
3 R. Żabiński, Fragmentacja na rynku prasowym, „Marketing i Rynek”, 2010, nr 4, s. 12.
4
A. Runge, J. Runge, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Videograf Edukacja, Chorzów 2008,
s. 243-244.
5 Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015–2020, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, Warszawa 2015. s. 2-3.
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Polaków. Argumentem przemawiającym za zasadnością takiego stanowiska jest
fakt, że ludzie ci nie wyjechali z Polski, lecz – bez względu na ich wolę – zmieniły się
granice państwa rządzonego przez Polaków. Są potomkami osób mieszkających na
terenach, które w przeszłości należały do państwa polskiego, ale w wyniku zmiany
granic znalazły się poza Polską. Po zmianach granicznych w 1945 roku stali się
skupiskiem polskich autochtonów na terenie Czechosłowacji, dziś już Republiki
Czeskiej.
Liczebność Polonii i Polaków za granicą jest różnie oceniana. Wynika to ze
stosowania różnych kryteriów, takich jak urodzenie w Polsce, pochodzenie
wieloetniczne, znajomość języka polskiego, czy deklarowana świadomość
pochodzenia. W niektórych państwach prowadzone są spisy ludności, w innych
przeprowadzane tylko ogólne szacunki, co także zmniejsza porównywalność
danych. Według danych szacunkowych Stowarzyszenia Wspólnota Polska poza
terytorium Polski mieszka około dwudziestu jeden milionów Polaków i osób
pochodzenia polskiego. Jedna trzecia z tej grupy to Polacy urodzeni i wychowani
w Polsce, resztę stanowią osoby polskiego pochodzenia o różnym stopniu więzi
z polskością6.
Polska mniejszość etniczna w Republice Czeskiej niemal w całości
skoncentrowana jest na Zaolziu, obecnie w województwie morawsko-śląskim
(ilustracja 1). Według spisu powszechnego z 2011 roku 39 269 osób zadeklarowało
polską narodowość jako jedyną7. Jak wynika z danych statystycznych, liczba
Polaków na Zaolziu sukcesywnie maleje8. Dorobkiem kilku pokoleń zaolziańskich
autochtonów jest prężne polskie zaplecze kulturalne obejmujące polskojęzyczne
szkolnictwo, organizacje lokalne i regionalne oraz media. Najważniejszymi polskimi
organizacjami w tym rejonie są Kongres Polaków w Republice Czeskiej oraz Polski
Związek Kulturalno-Oświatowy (PZKO).

6

A. Stelmachowski, Polonia w liczbach, [w:] Polska Diaspora na świecie, Stowarzyszenie Wspólnota Polska,
Warszawa 2007, s. 15.
7 J. Drużycki, Hospicjum Zaolzie, Wydawnictwo Beskidy, Wędrynia 2014, s. 7.
8 Kolejny spis powszechny odbędzie się w Republice Czeskiej w roku 2021.
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Ilustracja 1. Polacy na Zaolziu (na podstawie spisu powszechnego z roku 2011)

Źródło: Wikipedia

Media polonijne na Zaolziu
W komunikacji społecznej media odgrywają rolę konstytutywną.
W środowiskach polonijnych ich podstawową misją staje się zawsze przekazywanie
kompetencji istotnych dla rozwoju i podtrzymywania procesów integracyjnych
i narodotwórczych. Nie inaczej jest z mediami polonijnymi na Zaolziu: są jednym
z podstawowych narzędzi podtrzymywania polskości (tożsamości narodowej),
integrują społeczność i tworzą kontakty środowiskowe.
Nieoceniona jest ich rola informacyjna: w regionalnej mikroskali są
najważniejszym
nośnikiem
informacji
społecznej
i
wpisują
się
w wielopłaszczyznowy proces komunikowania międzykulturowego. W odniesieniu
do edukacji ważne jest także umożliwienie odbiorcom kontaktu ze współczesną
polszczyzną ogólną. Media pozwalają odczuć miejscowym Polakom, że mimo iż są
mniejszością narodowościową, mają coś własnego: „swoją gazetę”, „swoje radio”
czy „swój program” w czeskiej telewizji. Często pełnią również pośrednią rolę
swoistych ambasadorów, tworząc mosty porozumienia z większościową
społecznością lokalną.
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W Republice Czeskiej media polonijne działają wyłącznie na Zaolziu i w Ostrawie.
Brak ich w pozostałych dużych ośrodkach miejskich, jak Praga, Brno czy Ołomuniec
– choć mieszka tam spora grupa Polonii, złożona głównie z przybyszów „za pracą”9.
Na Zaolziu i w Ostrawie działa sześć znaczących, polskojęzycznych redakcji:
cztery redakcje prasowe (magazyn informacyjny, miesięcznik kulturalny oraz dwa
czasopisma dla dzieci), jedna redakcja radiowa i jedna telewizyjna. Dziennikarze
pracujący w zaolziańskich mediach w większości nie posiadają kierunkowego
wykształcenia; dziennikarstwo nie jest ich zawodem wyuczonym. Wywodzą się
głównie ze Śląska Cieszyńskiego, dzięki czemu posiadają doskonałą znajomość
regionu, ale też gwary cieszyńskiej – etnolektu śląskiego, używanego jako język
macierzysty po obu stronach Olzy. Ze względu na to, że zazwyczaj rotacja
w redakcjach jest niewielka – dziennikarze mają wieloletnie doświadczenie
zawodowe i świetnie opanowany warsztat pracy. Grupę docelową mediów
zaolziańskich stanowi polska mniejszość etniczna, ale też – coraz częściej – czescy
mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego.
Językiem zaolziańskich mediów jest z założenia polszczyzna w odmianie ogólnej,
kultywowana ze względu na przynależność narodowościową grupy docelowej.
Niestety, jeszcze kilka lat temu komunikatom medialnym nieobce były gwaryzmy
i czechizmy. Pod presją krytyki m.in. środowiska polonistów skupionych wokół
Uniwersytetu Ostrawskiego udało się jednak znacznie poprawić jakość języka
polskiego, która obecnie (w większości) jest bez zarzutu.
Medium najbardziej opiniotwórczym, o najszerszym spektrum odbioru, jest
magazyn informacyjny „Głos. Gazeta Polaków w Republice Czeskiej”. Pierwotnie
gazeta nosiła tytuł „Głos Ludu”. Zaczęto ją wydawać zaraz po wojnie: pierwszy
numer ukazał się 9 czerwca 1945 roku. Przez pewien czas była organem
Komunistycznej Partii Czechosłowacji, co później zarzucano ówczesnym
redaktorom. Ta przynależność była jednak warunkiem koniecznym, aby gazeta
w ogóle mogła istnieć. Stała się jedynym kontynuatorem bogatej polskiej tradycji
wydawniczej na Zaolziu sprzed II wojny światowej. Pomimo tego, iż była organem
partyjnym, już wtedy pełniła istotną rolę integrującą Polaków w Czechosłowacji.
W roku 1989 zdekomunizowany „Głos Ludu” stał się gazetą Polaków
w Republice Czeskiej (do roku 1993 w Czechosłowacji) i przeszedł pod skrzydła
Kongresu Polaków w RC. 1 stycznia 2018 roku gazeta przeszła transformację:
zyskała obecny tytuł i nowoczesną szatę graficzną. Redaktorem naczelnym jest
Tomasz Wolff. Pismo ukazuje się dwa razy w tygodniu: we wtorki (12 stron, cena:
13 CZK) i piątki (16 stron, cena: 17 CZK; wydanie weekendowe w kolorze,
z dodatkiem w postaci programu telewizyjnego polskich stacji). Nakład gazety to

9

Największe skupiska Polaków przybyłych do pracy w Republice Czeskiej znajdują się w Ostrawie (pracownicy
okolicznych kopalń), Pradze, Brnie i Ołomuńcu (robotnicy budowlani i inteligencja) oraz miejscowości Mladá
Boleslav (zakłady Škody).
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ponad 4 tys. egzemplarzy, jednak liczba czytelników jest o wiele wyższa. Z badań
prowadzonych przez samą redakcję wynika, że jeden egzemplarz czyta średnio
3 czytelników. „Głos Ludu” jest gazetą typowo rodzinną, czytaną przez pokolenie
babć i dziadków, rodziców, ale również przez młodych. Gazeta wpisuje się w nurt
tzw. nowych mediów: posiada wydanie elektroniczne, obecna jest w mediach
społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram). Większość nakładu wydania
papierowego rozchodzi się w prenumeracie.
„Głos” jest gazetą regionalną prezentującą przede wszystkim życie polityczne,
społeczne i kulturalne polskiej grupy narodowościowej w Czechach. Nie znaczy to,
że pomija ważne wydarzenia w Polsce czy na świecie. Jednak informacje regionalne
i dotyczące bezpośrednio grupy narodowej stanowią gros materiałów.
Misję kulturotwórczą pełni na Zaolziu miesięcznik „Zwrot” – obecny na
tutejszym rynku wydawniczym od grudnia 1949 roku, wydawany przez Zarząd
Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej10.
Misją „Zwrotu” jest pielęgnowanie tradycji i kultury polskiej oraz promocja szeroko
rozumianej oświaty. Funkcję redaktor naczelnej sprawuje Halina Szczotka. Gazeta
ukazuje się w nakładzie 1500 egzemplarzy, wydawana jest na papierze kredowym
i w pełnym kolorze, posiada e-wydanie, jest aktywna w mediach społecznościowych
(Facebook, Instagram).Większość nakładu wydania papierowego rozchodzi się
w prenumeracie.
Ważną edukacyjną rolę odgrywają dwa miesięczniki adresowane do dzieci
i młodzieży ze szkół podstawowych z polskim językiem nauczania11: „Jutrzenka”
(grupa docelowa: uczniowie klas 1-5, red. nacz. Barbara Glac) oraz „Ogniwo”
(uczniowie klas 6-9, red. nacz. Jan Kubiczek). Obie gazety wydaje Centrum
Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie12.
„Ogniwo” i „Jutrzenka” zrodziły się w 1945 r. z inicjatywy prof. Jana Kotasa jako
pomoc metodyczna dla nauczycieli szkół z polskim językiem nauczania w ówczesnej
Czechosłowacji. W pierwszych latach istnienia nosiły tytuły „Nasza szkoła”
(Jutrzenka) oraz „Praca szkolna” (Ogniwo) i nawiązywały do pisemek
młodzieżowych ukazujących się na terenie Zaolzia w okresie międzywojennym.
Dziś obie gazety mają format zeszytu szkolnego, wyróżnia je bogata, pełnokolorowa
szata graficzna z rysunkami i zdjęciami oraz atrakcyjną treścią dostosowaną
do odbiorców (np. komiksy, łamigłówki, humor, prezentacje ciekawych miejsc,
wywiady z rówieśnikami – osobowościami Zaolzia). Oba czasopisma dostępne są
w prenumeracie, dystrybuowane bezpośrednio do placówek edukacyjnych.

10

Jest to instytucja istniejąca na Zaolziu od ponad 60 lat, działająca na rzecz zachowania tożsamości Polaków
mieszkających w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego.
11 W Republice Czeskiej działa obecnie 10 polskojęzycznych szkół podstawowych tzw. dużych (klasy 1-9) oraz 15
szkół tzw. małoklasowych (klasy 1-5), wszystkie placówki znajdują się na Zaolziu.
12 Jest to organ doradczy, wspomagający polskie szkolnictwo w Republice Czeskiej.
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Na mapie zaolziańskich mediów znaczącą rolę odgrywa polska redakcja
Czeskiego Radia w Ostrawie, które pierwsze polskie audycje nadawało już w latach
30. XX wieku. W okresie powojennym polskojęzyczny program wrócił na antenę
1.07.1950 r. Początkowo były to krótkie 5-10 minutowe relacje, stopniowo
poszerzone do 30-minutowych bloków informacyjnych. Traktowano je wówczas
jako pomoc dydaktyczną w polskich szkołach. Z czasem jednak zakres tematyczny
programu znacznie się poszerzył. Obecnie audycją o najwyższej słuchalności są
„Wydarzenia”, emitowane od poniedziałku do piątku, o godz. 19.04 (wcześniej, do
roku 2014 był to „Kwadrans polskich aktualności”). Piętnastominutowy program
informacyjny jest podsumowaniem najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce
na Zaolziu. Filarem redakcji jest Martyna Radłowska-Obrusnik. Stałe miejsce na
antenie mają również m.in. reportaże z regionu, program o tematyce religijnej czy
koncert życzeń. Redakcja ma swoją zakładkę i archiwum programów na stronie
internetowej Czeskiego Radia. Biblioteka nagrań archiwalnych to jedyny w swoim
rodzaju zestaw źródeł o historii regionu, ludziach z nim związanych, wspomnień,
dokumentów i materiałów folklorystycznych. Bogate jest także archiwum
muzyczne. Warunki techniczne radia przez lata umożliwiały profesjonalne nagrania
chórów, zespołów wokalnych i muzycznych czy folklorystycznych. Platformę
polskiej redakcji codziennie odwiedzają setki słuchaczy.
Polska redakcja działa również w Telewizji Czeskiej w Ostrawie. Prowadzony
przez Renatę Bilan program „Po naszymu” emitowany jest raz w tygodniu, ma
formę dziesięciominutowych, polskojęzycznych wiadomości z Zaolzia. Nie ulega
kwestii, że tego typu media przyczyniają się do budowy dialogu, zacieśniania
kontaktów międzykulturowych i międzygrupowych oraz ponadgranicznych.
Na uwagę zasługuje portal internetowy „Zaolzie.org” prezentujący głównie
historię regionu, ale też wątki współczesne dotyczące funkcjonowania Polaków na
Zaolziu.
W Suchej Górnej wydawany był „Wiarus. Kwartalnik Koła Polskich Kombatantów
w Republice Czeskiej”. Pierwszy numer ukazał się w roku 1991, gazeta liczyła od
czterech do ośmiu stron. Redaktorem naczelnym był Bronisław Firla, prezes Koła
Polskich Kombatantów w RC. Niestety, w grudniu 2019 r. Bronisław Firla zmarł.
Wydawanie kwartalnika nie będzie kontynuowane.

Zakończenie
Mimo iż media polonijne na Zaolziu mają wieloletnią tradycję i na stałe wpisane
są w lokalny koloryt – ich przyszłość jest niepewna. Klasyczny model mediów powoli
odchodzi do lamusa, a ich miejsce wypełniają tzw. nowe media, skierowane przede
wszystkim do młodego, dynamicznego odbiorcy. Jednak nie zmieniająca się
rzeczywistość jest największym zagrożeniem dla małych, niszowych redakcji: ich
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istnienie uzależnione jest od finansów. Tylko w niewielkiej części utrzymują się
z wpływów z reklam – podstawą ich funkcjonowania są dotacje ze środków
centralnych, granty i wsparcie polskiego rządu. W roku 2017 łączne dofinansowanie
wyniosło 75 milionów złotych, w 2018 i 2019 było to około 100 milionów rocznie.
Media polonijne na Zaolziu nie mają łatwego zadania: ich rolą jest nie
tylko informować, ale spełniać szereg ważnych funkcji. To one są ośrodkami
narodotwórczymi, integrują, uczą, są pomostem międzypokoleniowym
i społecznym. Są zobligowane do komentowania wydarzeń politycznych z areny
narodowej i globalnej oraz włączania się w procesy integracji kulturowo-społecznej,
rozgrywające się w otoczeniu mediów13. Dzięki nim Polacy mieszkający na Zaolziu –
autochtoni czujący swą przynależność do narodu, który mieszka w sąsiednim
państwie – mają świadomość, że ich społeczność trwa, działa i ma się dobrze.
Polskojęzyczna gazeta, audycja w radiu, program w telewizji służą zachowaniu
ciągłości polskiej tożsamości Zaolzia. Uzmysławiają ludziom (zwłaszcza młodemu
pokoleniu), iż bycie Polakiem w Republice Czeskiej jest wielką wartością, a nie
ułomnością.

Bibliografia
Bańko M., Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.
Bartoszcze R., Hasło: Funkcje komunikowania masowego, funkcje mediów, [w:] Pisarek W., Słownik
terminologii medialnej, Kraków 2006.
Bralczyk J., Język na sprzedaż, Warszwa 1996.
Bralczyk J., Mosiołek-Kłosińska K., Język w mediach masowych, Warszawa 2000.
Dąbrowska A., Rola polszczyzny w kształtowaniu tożsamości środowisk polonijnych, [w:] Kostyrko T.,
Zgółka T., Kultura wobec kręgów tożsamości, Wrocław 2000.
Drużycki J., Hospicjum Zaolzie, Wędrynia 2014.
Dziki J., Chorązki W., Maczuga J., Płaneta P., Katalog mediów polskich 1998, Kraków 1998.
Gajda J., Media w edukacji, Kraków 2004.
Kafel M., Prasoznawstwo, Warszawa 1966.
Kalczyńska M., Glensk J., Lokalne media w społeczeństwie wielokulturowym, Opole 2004.
Kłosińska K., Przyszłość polszczyzny – Polszczyzna przyszłości, Warszawa 2017.
Kopecka-Piech K., Wasilewski K., Lokalne, regionalne, transnarodowe. Rola mediów w kształtowaniu
wspólnot, Gorzów Wielkopolski 2016.
Legowicz H., Media polskie w Republice Czeskiej, [w:] Skrzypczak A. (red.), Dziedzictwo kulturowe,
Warszawa 1996.
Michalczyk S., Media lokalne w systemie komunikowania. Współczesne tendencje i uwarunkowania
rozwojowe, Katowice 2000.
Miodunka W., Język polski poza Polską, [w:] Pisarek W., Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na
przełomie tysiącleci, Kraków 1999.
13

M. Kalczyńska, Integracyjna rola mediów polonijnych w komunikacji między- i wielokulturowej na przykładzie
Niemiec, [w:] Lokalne, regionalne, transnarodowe. Rola mediów w kształtowaniu wspólnot, K. Kopecka-Piech,
K. Wasilewski (red.), Stowarzyszenie naukowe „Polska w Świecie”, Gorzów Wielkopolski 2016, s. 111.
227

Zwierciadło Zaolzia, czyli media polonijne w Republice Czeskiej

Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.
Puzynina J., Język wartości, Warszawa 1992.
Runge A., Runge J., Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Chorzów 2008.
Ryndaková R., "Jutrzenka" ve výchovně vzdělávacím procesu. Diplomová práce, Ostrava 1987.
Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015–2020, Warszawa 2015.
Skrzypczak Józef [red.], Popularna encyklopedia mediów, Poznań 1999.
Sonczyk W., Media w Polsce: zarys problematyki, Warszawa 1999.
Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa, 1978.
Uniwersalny słownik język polskiego, PWN, Warszawa 2004.
Walaszek A., Polska diaspora, Kraków 2001.
Zahradník S., Czasopiśmiennictwo w języku polskim na terenach Czechosłowacji w latach 1848-1938,
Opole 1989.
Zahradník S., Struktura narodowościowa Zaolzia na podstawie spisów ludności 1880-1991, Trzyniec
1991.
Źródła internetowe
https://cs.zwrot.cz/
https://glos.live/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy_w_Czechach (27.02.2020)
https://www.mujrozhlas.cz/wydarzenia

A Mirror of the Zaolzie Region. Polish-Language Media in the Czech Republic
Summary
In all countries in the world where the national minorities coexist, the media of these minorities are
a permanent component of the entire media system. The Polish language media in the Zaolzie region
in the Czech Republic – besides the Polish-language schools – are the most important formof support
for the Polish community. They are not only an important carrier of social information, but they also
play a role in integrating the Polish community living abroad. They help create a sense that although
Polish people live there as a national minority, they have something of their own: "their" newspaper,
"their" radio and/or "their" Polish-language program in the Czech Republic TV. Media from Zaolzie
have a long history and a permanent place in residents' awareness. Their dynamic development has
been recorded since 1989, when a platform of press, radio and TV was opened to ideological and
proprietary pluralism. On the one hand, media transformation enabled the start of new titles, but on
the other – they needed to adapt to laws of supply and demand. It meant survival of only the strong
estentities. The ones that could attract not only readers, viewers or listeners, but above all advertisers.
The media of national minorities were the most affected by progressing commercialization. Directed
to a narrow community of audiences focused on education and not sensation, they face a difficult task
of competition with the so-called mainstream media.
Keywords: Polonia, Czech Republic, Zaolzie, Polishness, Polish diaspora, identity
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Męski vs kobiecy – sport
w wieczornych wydarzeniach sportowych

ABSTRAKT
Celem badań było określenie stopnia prezentowania w wieczornych wydarzeniach sportowych
informacji dotyczących udziału kobiet i mężczyzn w rywalizacji sportowej. Analizie poddane zostały
wieczorne wydarzenia sportowe czterech stacji telewizyjnych cieszących się największą oglądalnością:
TVP1, TVP2, TVN, Polsat. Badania przeprowadzone zostały od 6 czerwca do 8 lipca 2019 roku.
Sformułowano tezę o dostrzeganym w sferze medialnej prezentacji sportu znacznym zróżnicowaniu
w kontekście płci. Wyniki badań potwierdziły powyższą tezę. Sport kobiet jest marginalizowany, a brak
informacji o uczestnictwie kobiet w rywalizacji sportowej i ich wynikach sugeruje odbiorcy, że sport
jest domeną mężczyzn. Ponadto ujawniły, iż szczególne różnice zaznaczają się w przypadku piłki
nożnej, która w wydarzeniach sportowych ukazywana jest jako sfera męskiej dominacji. Jedynym
sportem, w odniesieniu do którego widoczna jest równość w prezentowanych komunikatach, jest
piłka siatkowa.
SŁOWA KLUCZOWE: sport kobiet, sport mężczyzn, media, wydarzenia sportowe

Wprowadzenie
Przez lata kobiety walczyły o możliwość uczestnictwa w rywalizacji sportowej,
które było dla nich „jednym z wielu sposobów pozyskiwania dla siebie praw
w nowoczesnym świecie”2. Wykluczenie kobiet z udziału w wielu dyscyplinach
olimpijskich sprawiało, że „nie miały równych szans, by realizować motto
olimpijskie Citius, Altius, Fortius (szybciej, wyżej, mocniej)”3. Zmiany w kwestii
dostępu kobiet do współzawodnictwa sportowego, dokonane na przestrzeni lat, są
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 12.03.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 16.06.2020 r.
T. Sahaj, Kobiety we współczesnym sporcie, „Sport Wyczynowy”, 2004, nr 1-2, s. 58.
3 J. W. Loy, F. McLachlan, D. Booth, Connotations of Female Movement and Meaning: The Development
of Women’s Participation in the Olympic Games, „Olympika XVIII”, 2009, s. 1.
2
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wynikiem długoletnich zmagań kobiet i przeciwstawiania się panującym obyczajom
i stereotypom. Jak podaje Teresa Socha: „na przełomie XX i XXI wieku światowy
sport zdominowały dwa główne zjawiska. Jednym z nich jest jego profesjonalizacja,
a drugim wywalczony przez kobiety dostęp do uprawiania wszystkich dyscyplin
sportu”4. Wieloletnie dążenia kobiet do równouprawnienia w sporcie, w sferze
możliwości uczestnictwa, zostały urzeczywistnione. Nadal jednak kobiety są mniej
aktywne fizycznie niż mężczyźni.
Mniejsze uczestnictwo kobiet w aktywności fizycznej wynika przede wszystkim
z przypisanych im ról społecznych. Kobiety, „które w wyniku emancypacji pełnią
podwójną rolę (w pracy i w domu) mają wiele różnych powodów do unikania sportu
wyczynowego”5. Badania wskazują, iż głównymi przyczynami zmniejszonej
aktywności ruchowej kobiet jest brak czasu wynikający z macierzyństwa,
obowiązków domowych i pracy zawodowej6.
Głównym celem badań było określenie stopnia prezentowania w wieczornych
wydarzeniach sportowych informacji dotyczących udziału kobiet i mężczyzn
w rywalizacji sportowej. W badaniach wykorzystano metodę analizy dokumentów
oraz analizę ilościowo-jakościową.
Analizę problematyki przeprowadzono w oparciu o założenia teoretyczne
Pierre’a Bourdieu, dotyczące „męskiej dominacji”, ukształtowanej w procesie
historycznym7, którego zdaniem „w obrazach telewizyjnych kobiety są prawie
zawsze przedstawione w przypisanych »płci słabej« umniejszających je rolach”8.
Ponadto zdaniem P. Bourdieu od kobiet oczekuje się, że będą „»kobiece«, to znaczy
uśmiechnięte, podległe, uważne, dyskretne, wycofane”9. Kobieta, która wybiera
karierę sportową, przeczy tym oczekiwaniom, narażając się na utratę „kobiecości”.
„Bycie »kobiecą« oznacza bowiem trzymanie się z daleka od działań
i właściwości, które mogą funkcjonować jako oznaki męskości”10. Zawodowa
aktywność sportowa kobiet wykracza poza granicę stereotypu kobiecości
i podstawowych komponentów kobiecej tożsamości: urody, małżeństwa
i macierzyństwa, które określają jej role społeczne. Brak ich wypełnienia może
prowadzić do braku społecznej akceptacji11. Telewizyjne wydarzenia sportowe stają
się więc polem reprodukcji męskiej dominacji.
4

T. Socha, Sport kobiet: historia, teoria, praktyka, Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa 2002, s. 5.
Z. Wyżnikiewicz-Kopp, Image sportu kobiet, [w:] Sport w życiu kobiet, Z. Żukowska (red.), Polskie Stowarzyszenie
Sportu Kobiet, Warszawa 1995, s. 24.
6 M. Nowak, Analiza wybranych przyczyn braku aktywności ruchowej kobiet, [w:] Sport w życiu kobiety…, op. cit.,
s. 56-63; U. Parnicka, Przyczyny rezygnacji ze sportu kobiet – mieszkanek Białej Podlaskiej, [w:] Sport w życiu
kobiety…, op. cit., s. 101-104.
7 P. Bourdieu, Męska dominacja, tłum. L. Kopciewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004.
8 Ibidem, s. 74.
9
Ibidem, s. 82.
10 Ibidem, s. 117.
11 Więcej na ten temat: A. Korzińska, Uroda, małżeństwo, macierzyństwo, jako komponenty tożsamości płci,
[w:] Gender w kulturze popularnej, M. Radkiewicz (red.), Wyd. Rabit, Kraków 2003, s. 49-62.
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Medialna prezentacja sportu
Raport „Sport i aktywność fizyczna”12 wskazuje, że w 2017 roku
w Unii Europejskiej regularny udział w aktywności fizycznej lub sporcie
zadeklarowało 8% mężczyzn i 7% kobiet, a odsetek osób, które zadeklarowały brak
uczestnictwa, wyniósł 40% dla mężczyzn i 52% dla kobiet (tab. 1).
Tab. 1. Uczestnictwo w aktywności fizycznej lub w sporcie w Europie w 2017 r. [w %]
Regularnie

Z pewną
regularnością

Rzadko

Nigdy

Mężczyźni

8

36

16

40

Kobiety

7

29

12

52

Źródło: Special Eurobarometer 472, Report: Sport and physical activity, grudzień 2017.

Wyniki badań przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny13 wskazują,
że kobiety biorą aktywny udział w rywalizacji sportowej na szczeblu
międzynarodowym i stanowią znaczną grupę reprezentantów naszego kraju.
W 2018 roku, podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang, Polskę
reprezentowało 62 zawodników – 25 kobiet i 37 mężczyzn, a polskie związki
sportowe powołały 10,6 tys. członków kadry narodowej, spośród których 38,7%
stanowiły kobiety. Wysoki odsetek uczestnictwa kobiet wskazuje nie tylko na ich
predyspozycje i uzdolnienia fizyczne, ale przede wszystkim na istotne znaczenie dla
rozwoju sportu.
Pomimo widocznych przeobrażeń w rozwoju kobiecego sportu i możliwości
ich uczestnictwa wciąż widoczny jest brak równouprawnienia pomiędzy
sportem kobiet i mężczyzn, szczególnie w sferze medialnej, mentalnej i formalnej14.
Dotyczy on nie tylko mniejszych nakładów finansowych przeznaczonych na sport
kobiet i marginalizowania ich wyników sportowych, ale również obecności
kobiet w organach decyzyjnych instytucji sportowych. Jak wynika z raportu
przygotowanego przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)15,
organizacje sportowe (w państwach Unii Europejskiej) zdominowane są przez
mężczyzn. W 2015 roku kobiety zajmowały średnio 14% kierowniczych stanowisk
12

Special Eurobarometer 472, Report, Sport and physical activity, grudzień 2017, https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/82432 (21.05.2020).
13 Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Kultura fizyczna w latach 2017 i 2018. Warszawa,
Rzeszów 2019, https://rzeszow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/sport-turystyka/kultura-fizyczna-w-latach-2017
-i-2018,2,5.html (21.05.2020).
14 Więcej na ten temat: K. Kornacka, Nierówność płci w sporcie, [w:] Sport – sportowcy – kibice. Perspektywa
socjologiczna, R. Kossakowski, L. Michałowski (red.), Wyd. Orbis Exterior, Pszczółki 2013, s. 85-100.
15 European Institute for Gender Equality, Gender Equality Index 2017. Measuring gender equality in
the European Union 2005-2015, Report 2017, https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20177277_
mh0517208enn_pdf.pdf (21.05.2020).
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w federacjach sportowych – najwięcej w Szwecji (42%), najmniej w Polsce (3%).
Równość płci w sporcie stała się przedmiotem dyskusji toczonych na szczeblu
międzynarodowym. W konkluzjach Rady Unii Europejskiej (z dnia 21 maja 2014
roku) „w sprawie równości płci w sporcie”16 zwróciła się ona do państw
członkowskich o promowanie działań związanych z polityką równości płci w sporcie,
w szczególności na stanowiskach decyzyjnych, zachęcając również między innymi
do opracowania programów edukacyjnych eliminujących stereotypy płci, badań
i analizy wpływu stereotypów na wysiłki zmierzające do osiągnięcia rzeczywistej
równości płci w sporcie.
Nieodłącznym elementem życia społecznego są media, które dostarczają nam
informacji. Odgrywają one znaczącą rolę w kształtowaniu osobowości dzieci
i młodzieży, dostarczając wzorów do naśladowania i modeli zachowań17.
Treści zawarte w telewizji, Internecie i prasie mają znaczenie dla naszego
postrzegania rzeczywistości i kształtują opinię publiczną. Janusz Gajda18, omawiając
kulturotwórcze funkcje telewizji, wyróżnia funkcje podstawowe (główne) i funkcje
im towarzyszące (pochodne):
─ upowszechniania różnorodnych treści (informacyjna, edukacyjna,
estetyczna, eksplikacyjna, kompensacyjna);
─ ludyczna (rozrywkowa, relaksowa, estetyczna);
─ stymulująca (estetyczna, wychowawcza);
─ wzorotwórcza (wychowawcza, edukacyjna);
─ interpersonalna (wychowawcza, informacyjna).
Z punktu widzenia przeprowadzonych badań i ich analizy niezwykle istotną
funkcją telewizji jest funkcja socjalizacyjna, pod której wpływem dzieci „kształtują
swoje wyobrażenia o społeczeństwie, począwszy od ogólnych przekonań co do
tego, jakie role, zajęcia i zawody są odpowiednie dla dziewcząt (kobiet), a jakie dla
chłopców (mężczyzn), a skończywszy na konkretnych zachowaniach w konkretnych
sytuacjach”19.
Media są także instytucją wspierającą i podtrzymującą hierarchię płci20. Badacze
zorientowani feministycznie ukazują telewizję jako instytucję podtrzymującą
patriarchalne wartości i wzory kultury, w których kobiety są pomijane lub

16

Konkluzje Rady z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie równości płci w sporcie (2014/C 183/09),
https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(09)&from=EN (21.05.2020).
17 Więcej na ten temat: J. Spychalska, Idol w mediach jako czynnik kształtujący młodzież, [w:] Dzieci i młodzież
w kręgu oddziaływań mediów i grup rówieśniczych – w i pomimo czasów ponowoczesnych, J. Aksman,
J. Pułka (red.), Wyd. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Kraków 2012, s. 85-91.
18 J. Gajda, Media w edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 42-47.
19 M. Mrozowski, Funkcje telewizji w społeczeństwie, [w:] Człowiek a telewizja, K. Jakubowicz, B. Puszczewicz (red.),
Wyd. Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego, Warszawa 1990, s. 45.
20 Z. Mazur, N. Organista, Niedoreprezentowanie kobiet w sporcie. Analiza sportowych przekazów medialnych,
[w:] Kobiety w sferze publicznej. Perspektywy interdyscyplinarne problemu, M. Pataj (red.), Wyd. Adam Marszałek,
Toruń 2017, s. 132.
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przedstawiane w sposób stereotypowy21. „Świat mediów przenikają te same
nierówności i światopoglądy, co świat »nie-mediów« (…). Jest to szczególnie
widoczne w obszarze zagadnień związanych z podziałem i nierównościami płci –
media skupiają w soczewce wszystkie znaczące elementy opresji opartej na różnicy
płci”22. Często stają się one czynnikiem umacniającymi utrwalone w społeczeństwie
role przypisane płci, widoczne szczególnie w reklamach telewizyjnych23.
Znaczne zróżnicowanie, w kontekście płci, dostrzec można również w sferze
medialnej prezentacji sportu. Sport to obszar, który umożliwia „reprodukować się
kulturowemu porządkowi płci”, w którym mężczyźni mają szansę na potwierdzenie
swojej męskości, a działania kobiet są „marginalizowane i trywializowane”24.
Badania przeprowadzone na przestrzeni lat, w różnych krajach, wskazują, że
informacje sportowe prezentowane w mediach były zdominowane przez mężczyzn,
a kobiety ulegały w nim „symbolicznemu unicestwieniu”. Różnice dotyczyły nie
tylko większego czasu poświęconego na relacjonowanie sportu mężczyzn, ale
również języka używanego do ich opisu, w którym mężczyźni przedstawiani byli
w kategoriach siły i sukcesu, a kobiety przy podkreślaniu ich atrakcyjności25.
Jak pokazują wyniki badań przeprowadzone w Polsce, czas oraz liczba informacji
zawartych w wydarzeniach sportowych jest nierówna i wskazuje na dominację
sportu męskiego i marginalizację kobiecego26.

21

B. Kijewska, Badania kwestii płci w telewizji, [w:] Zawartość mediów masowych: od kultury popularnej przez
studia genderowe do języka komunikowania, P. Dudek, M. Kuś (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010,
s. 175-186.
22 E. Majewska, Teoria krytyczna w starciu ze stereotypem. Propozycje dla feministycznej krytyki mediów,
[w:] Kobiety, feminizm i media, E. Zierkiewicz, I. Kowalczyk (red.), Stowarzyszenie Kobiet „Konsola”, Poznań 2005,
s. 12.
23 Więcej na temat stereotypu kobiety w reklamie: A. Kamińska, Stereotyp kobiety w reklamie telewizyjnej,
[w:] Kobiety w sferze publicznej. Teoria i praktyka, M. Pataj (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 112-125;
M. Wasilewska, Wzory kobiet w reklamie telewizyjnej w Polsce, [w:] Portrety kobiet i mężczyzn w środkach
masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych, R. Siemieńska (red.), Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa
1997, s. 70-88; A. Belcer, Wizerunek kobiety w reklamie, [w:] (Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej,
M. Pataj (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 17-33.
24 Z. Mazur, N. Organista, Niedoreprezentowanie kobiet w sporcie. Analiza sportowych przekazów medialnych…,
op. cit., s. 132.
25 Więcej na ten temat: A. Bernstein, Is It Time for a Victory Lap? Changes in the Media Coverage of Women in
Sport, „International Review for the Sociology of Sport”, 2002, nr 3–4, s. 415-428; Ch. Cooky, M. A. Messner,
R. H. Hextrum, Women play sport, but not on TV: A longitudinal study of televised news media, „Communication
&Sport”, 2013, nr 1 (3), s. 203-230.
26 U. Kluczyńska, Konstruowanie relacji między rodzajami w sporcie. Analiza telewizyjnych wiadomości
sportowych, [w:] Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej, K. Slany,
B. Kowalska, M. Ślusarczyk (red.), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 383-400;
J. Kramarczyk, M. Gnieciak, J. Kiżuk, Obecne czy nieobecne? O kobiecym sporcie w mediach, [w:] Sport
kobiet i mężczyzn: uwarunkowania, różnice, granice, H. Jakubowska (red.), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Poznań 2013, s. 93-110.
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Męska dominacja – wyniki badań własnych
Badania własne przeprowadzone zostały od 6 czerwca do 8 lipca 2019 roku,
z uwagi na odbywające się w tym czasie (7.06 – 7.07) Mistrzostwa Świata w Piłce
Nożnej Kobiet we Francji. Analiza wydarzeń sportowych dzień przed rozpoczęciem
Mistrzostw i dzień po ich zakończeniu służyła weryfikacji możliwych zapowiedzi
i podsumowania rozgrywek. Wybór czasu trwania badań był intencjonalny,
ponieważ pozwolił na szczególne porównanie sportu określanego jako „bastion
męskości” – piłki nożnej – ukazując jednocześnie jego marginalizację podczas
trwania najważniejszego kobiecego wydarzenia piłkarskiego.
W czasie trwania badań odbywały się również ważne wydarzenia sportowe
z udziałem mężczyzn (eliminacje piłkarskich Mistrzostw Europy 2020, mecze
finałowe Ligi Narodów UEFA, Mistrzostwa Ameryki Południowej – Copa America,
Piłkarskie Mistrzostwa Europy do lat 21, Złoty Puchar CONCACAF, Formuła 1: Grand
Prix Kanady, Grand Prix Francji, Grand Prix Austrii, Żużlowa Grand Prix Czech –
Praga, Żużlowa Grand Prix Szwecji – Hallstavik), i kobiet (Mistrzostwa Europy
koszykarek, Liga Narodów kobiet w siatkówce).
Analizie poddane zostały cztery wieczorne wydarzenia sportowe stacji
telewizyjnych, cieszących się największą oglądalnością: TVP1, TVP2, TVN, Polsat.
Łącznie przeanalizowanych zostało 127 wydarzeń sportowych27, których czas
trwania wyniósł 5 godzin i 44 minuty. W badaniach wykorzystano metodę analizy
dokumentów28.
Materiał empiryczny zebrano za pomocą autorskiego arkusza badań, którego
kategorie odnosiły się do głównych obszarów badawczych: sportu kobiet,
mężczyzn, sportów określanych jako „neutralne”, „wspólne”, najważniejszego
wydarzenia dnia, zapowiedzi rywalizacji sportowej, czasu trwania komunikatów, ich
liczby, prezentowanych wywiadów. Wydarzenia sportowe były nagrywane,
a następnie kilkakrotnie oglądane w celu analizy ilościowo-jakościowej.
Głównym celem badań było określenie stopnia prezentowania w wieczornych
wydarzeniach sportowych informacji dotyczących udziału kobiet i mężczyzn
w rywalizacji sportowej.
Biorąc pod uwagę czas trwania komunikatów, 76% czasu antenowego
w wieczornych wydarzeniach sportowych poświęcone zostało sportom mężczyzn,
12% sportom kobiet, 8% wydarzeniom wspólnym, 4% wydarzeniom neutralnym.
Komunikaty określone kategorią „wspólne” najczęściej dotyczyły dwóch dyscyplin:
tenisa i lekkiej atletyki. Jako wydarzenia „wspólne” zostały również potraktowane
27

W dniach: 21.06, 22.06, 28.06, 29.06 wydarzenia sportowe nadawane przez stację TVP1 nie były emitowane
z uwagi na transmisję spotkań reprezentacji Polski w rozgrywkach Ligi Narodów FIVB. Nie odbyła się również emisja
wydarzeń sportowych 16.06 na antenie TVP2 z powodu transmisji meczu ME U-21 Polska-Belgia.
28 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Wyd. Impuls, Kraków 2011, s. 215-243.
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odbywające się w Mińsku II Igrzyska Europejskie oraz letnia Uniwersjada
w Neapolu. Komunikaty definiowane jako „neutralne” nie dotyczyły rywalizacji
sportowej kobiet i mężczyzn. Znalazły się wśród nich m.in. przekazy dotyczące
wyboru gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 r., oświadczyny piłkarza
Arkadiusza Milika oraz ślub siatkarki Malwiny Smarzek.
Rys. 1. Czas trwania komunikatów
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wydarzenia neutralne

76%

wydarzenia wspólne

Źródło: badania własne

Najważniejsze wydarzenia dnia prezentowane na początku programów
dotyczyły przede wszystkim sportu mężczyzn. Spośród wszystkich 127
komunikatów zaprezentowanych jako pierwsze 65% dotyczyło sportu mężczyzn,
17% sportu kobiet, 14% sportów prezentowanych jako wspólne, 4% określonych
jako neutralne.
Rys. 2. Komunikaty prezentowane jako pierwsze
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Źródło: badania własne
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Największa liczba komunikatów dotyczyła piłki nożnej (31%) oraz piłki siatkowej
mężczyzn (18%). W odniesieniu do kobiet wyłącznie dwa sporty zostały
zaprezentowane na początku audycji. Na trzecim miejscu prezentowanych
komunikatów znalazła się piłka siatkowa kobiet (15%). Drugim sportem,
prezentującym wyniki kobiet (pomijając sporty prezentowane jako wspólne), był
tenis (2%). Pozostałe informacje odnosiły się do sportów prezentowanych
w odniesieniu do mężczyzn (tenis, boks, wyścigi żużlowe, koszykówka, piłka ręczna,
wyścigi F1). Częściej jako pierwsze prezentowane były informacje dotyczące
sportów zespołowych (67%) niż indywidualnych (15%).
Znacząca różnica widoczna jest również w zapowiedziach nadchodzących
(lub trwających w czasie nadawania programu) wydarzeń sportowych. Łącznie
zapowiedziane zostały 283 wydarzenia, z czego aż 82% odnosiło się do mężczyzn,
a tylko 18% do kobiet. Wyraźna jest także różnica biorąc pod uwagę ilość
zapowiadanych dyscyplin: 14 w odniesieniu do mężczyzn, 5 w odniesieniu do
kobiet. Wśród dyscyplin „męskich” najczęściej zapowiedzi odnosiły się do
rozgrywek piłki nożnej (42%), piłki siatkowej (17%) oraz boksu (10%). Pojawiły się
również informacje zachęcające do obejrzenia rozgrywek mniej popularnych
dyscyplin w naszym kraju: golfa i futbolu amerykańskiego. Zapowiedzi wydarzeń
sportowych z udziałem kobiet dotyczyły: piłki siatkowej (64%), tenisa (16%), piłki
nożnej (16%), koszykówki (2%) oraz boksu (2%).
Tab. 2. Zapowiedzi wydarzeń sportowych z udziałem mężczyzn i kobiet
Sport mężczyzn

Sport kobiet

Ilość zapowiedzianych wydarzeń

233 (82%)

50 (18%)

Ilość zapowiedzianych dyscyplin

14

5

Najczęściej zapowiadane wydarzenia

Piłka nożna (42%)
Piłka siatkowa (17%)
Boks (10%)

Piłka siatkowa (64%)
Tenis (16%)
Piłka nożna (16%)

Źródło: badania własne

Wydarzenia sportowe rozpoczynają się zazwyczaj od informacji dotyczącej
najważniejszego wydarzenia w sporcie mężczyzn, a kończą zapowiedzią kolejnego.
Brak zapowiedzi istotnych kobiecych wydarzeń sportowych nie sprzyja
popularyzacji sportu kobiet, nie zachęca do jego obejrzenia oraz przekonuje widza,
że nie są one transmitowane w telewizji i/lub kobiety nie uczestniczą w zawodach
sportowych.
Wszystkie informacje dotyczące sportu mężczyzn odnosiły się do 17 dyscyplin,
z kolei sportu kobiet ograniczały się wyłącznie do 7. Z analizy wydarzeń sportowych
wynika, że kobiety uprawiają takie dyscypliny jak: piłka siatkowa (52%
z komunikatów dotyczących sportu kobiet), tenis (25%), piłka nożna (12%),
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koszykówka (5%), boks (4%), kolarstwo (1%) oraz konkurencje lekkoatletyczne
(1%). Pozostałe natomiast, prezentowane wyłącznie w odniesieniu do
mężczyzn, przekonują widza o braku uczestnictwa kobiet między innymi
w rozgrywkach: hokejowych, golfowych, piłki ręcznej, futbolu amerykańskiego,
wyścigach motocyklowych i samochodowych.
Zarówno w odniesieniu do sportu mężczyzn, jak i kobiet, częściej prezentowane
były komunikaty odnoszące się do sportów zespołowych niż indywidualnych.
Wiadomości o rywalizacji zespołowej mężczyzn stanowiły 64% wszystkich
komunikatów dotyczących sportu mężczyzn, a dotyczące rywalizacji zespołowej
kobiet 69%.
Podczas trwania badań każdego dnia, w 127 poddanych analizie wydarzeniach
sportowych, prezentowane były informacje odnoszące się do sportów uprawianych
przez mężczyzn. Kobiecy sport nie cieszył się tak dużym zainteresowaniem. Aż w 48
wydarzeniach sportowych nie pojawił się żaden komunikat o sporcie kobiet,
a w 22 wydarzeniach kobiecy sport został przypisany do kategorii komunikatów
„wspólnych”. Łącznie w 70, a więc ponad połowie prezentowanych wydarzeń
sportowych (55%), nie pojawiły się komunikaty bezpośrednio przypisane do
kategorii „sport kobiet”.
Znacząca różnica ukazująca dominację męskiego sportu widoczna jest
w zaprezentowanych wywiadach. Łącznie, we wszystkich stacjach, widz mógł
obejrzeć 268 wywiadów, z czego 225 odnosiło się do dyscyplin męskich, a 43
przedstawianych zostało w odniesieniu do sportu kobiet. Zdecydowana
dysproporcja odnosi się również do dyscyplin, których dotyczyły wywiady: 14
dyscyplin w odniesieniu do sportu mężczyzn, 2 w odniesieniu do sportu kobiet (piłka
siatkowa, piłka nożna).
Najwięcej wywiadów zaprezentowanych zostało w odniesieniu do piłki nożnej
mężczyzn (107), boksu (30), piłki siatkowej (27), wyścigów F1 (22), koszykówki (15),
tenisa (7). W pozostałych dyscyplinach (piłka ręczna, wyścigi motocyklowe,
kolarstwo, golf, hokej, lekka atletyka, futbol amerykański, siatkówka plażowa)
wywiady stanowiły znikomy odsetek.
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Ryc. 3. Liczba wywiadów w odniesieniu do sportu mężczyzn i kobiet
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Źródło: badania własne

Piłka nożna i piłka siatkowa – męskie czy kobiece?
Spośród zaprezentowanych w wieczornych wydarzeniach sportowych informacji
na szczególną uwagę zasługują dwie dyscypliny – piłka nożna oraz piłka siatkowa.
Komunikaty dotyczące piłki nożnej mężczyzn stanowiły największą liczbę ze
wszystkich przekazywanych informacji, a komunikaty dotyczące piłki nożnej kobiet
znalazły się na trzecim miejscu, biorąc pod uwagę liczbę wiadomości w odniesieniu
do sportu kobiet. Piłka siatkowa to dyscyplina najczęściej prezentująca kobiece
rozgrywki i będąca na drugim miejscu pod względem liczby komunikatów w męskim
sporcie. Zestawiając liczbę komunikatów, wywiadów oraz zapowiedzi odnoszących
się do piłki nożnej i piłki siatkowej, zauważyć można jednak zróżnicowanie.
Piłka nożna w Polsce to obszar męskiej dominacji. W wieczornych wydarzeniach
sportowych komunikaty dotyczące tej dyscypliny zostały zaprezentowane aż 194
razy w odniesieniu do mężczyzn i tylko 10 razy w odniesieniu do kobiet, pomimo
trwającego przez cały okres badań najważniejszego piłkarskiego kobiecego
wydarzenia sportowego – Mistrzostw Świata we Francji. Wysokie zróżnicowanie
zauważyć można również w liczbie zaprezentowanych wywiadów i czasie ich
trwania – 107 wywiadów w komunikatach odwołujących się do męskiej piłki,
trwających niemal 17 minut i 3 wywiady dotyczące kobiecej piłki, których czas
trwania wyniósł niespełna pół minuty. Nieznaczna liczba wywiadów w kobiecej piłce
nożnej skłania do wniosków o braku profesjonalizmu kobiet-piłkarek i uwydatnia
mniejsze znaczenie tego sportu. Piłkarze przedstawieni zostają jako zawodowcy,
których opinia na temat meczu i jego ocena jest istotna. O profesjonalizmie
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w męskiej piłce przekonują również wywiady z selekcjonerami, ekspertami,
trenerami oraz działaczami PZPN. Wszystkie informacje o piłce nożnej mężczyzn
trwały około 1 godz. 50 min łącznego czasu antenowego, podczas gdy relacje
z mundialu kobiet około 5 minut. Kolejne spotkania i rozgrywki mężczyzn
zapowiedziane zostały 97 razy, a mistrzostwa kobiet ośmiokrotnie.
Tab. 4. Piłka nożna mężczyzn vs piłka nożna kobiet
Piłka nożna mężczyzn

Piłka nożna kobiet

Liczba komunikatów

194

10

Czas trwania komunikatów

1h 50 min

5 min

Liczba wywiadów

107

3

Czas trwania wywiadów

17 min

0,30 sek.

Liczba zapowiedzi

97

8

Źródło: badania własne

Do zaprezentowania piłkarskich wiadomości ze sportu kobiet nie przekonują
nawet ich wybitne wyniki i osiągnięcia. Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet
są nie tylko fascynujące ze względu na wysoki poziom rozgrywek, ale również ze
względu na towarzyszące im emocje. Podczas meczu USA – Tajlandia padł
bramkowy rekord zarówno w mistrzostwach kobiet, jak i mężczyzn. Zawodniczki
Stanów Zjednoczonych wygrały aż 13:0. Sensacji dokonała również Marta Vieira da
Silva, brazylijska piłkarka, która zdobyła 17. gola na mistrzostwach, wyprzedzając
tym samym w klasyfikacji strzelców mundialu zarówno kobiet, jak i mężczyzn –
Miroslava Klose. Kobiece rekordy piłkarskie, nawet jeśli dominują nad męskimi, są
pomijane.
W komunikatach dotyczących piłki siatkowej różnica nie jest aż tak znaczna –
52 komunikaty dotyczące piłki siatkowej mężczyzn i 42 dotyczące piłki siatkowej
kobiet. Kobiety przeważają w ilości i czasie trwania wywiadów. Podczas
komunikatów zaprezentowanych zostało 27 wywiadów dotyczących piłki siatkowej
mężczyzn o łącznym czasie trwania niewiele ponad 4 minuty oraz 40 wywiadów
dotyczących piłki siatkowej kobiet, które zajęły blisko 6 minut czasu antenowego.
Kobiety-siatkarki często uczestniczyły w wywiadach, a ich opinie mogły być
znaczące dla odbiorcy. Wywiad daje szansę na podzielenie się własnymi emocjami
i odczuciami, a osobę w nim uczestniczącą ukazuje jako eksperta w swojej
dyscyplinie. Wypowiedzi udzielane podczas niego mogą także zawierać pewnego
rodzaju usprawiedliwienie dla przegranego meczu. Wywiady przeprowadzone
z trenerem, sztabem szkoleniowym i kibicami ukazują, że piłka siatkowa kobiet nie
jest lekceważona. Biorąc pod uwagę ilość zapowiedzi kolejnych siatkarskich
spotkań, piłka siatkowa mężczyzn nieznacznie przeważa nad kobiecą – 40
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zapowiedzi odnoszących się do rozgrywek mężczyzn i 32 do rozgrywek kobiet.
Tab. 5. Piłka siatkowa mężczyzn vs piłka siatkowa kobiet
Piłka siatkowa mężczyzn

Piłka siatkowa kobiet

Liczba komunikatów

52

42

Liczba wywiadów

27

40

Czas trwania wywiadów

4 min

6 min

Liczba zapowiedzi

40

32

Źródło: badania własne

Wieczorne wydarzenia sportowe przekonują widza, że piłka siatkowa to sport
przeznaczony zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. W przeciwieństwie do piłki
nożnej, w której analiza jednoznacznie wskazuje na męską przewagę, rozgrywkom
siatkarskim kobiet i mężczyzn poświęcona zostaje zbliżona liczba komunikatów
i zapowiedzi.

Podsumowanie
Zdaniem Pierre’a Bourdieu „telewizja sprawia, że ludzie widzą coś i wierzą w to,
co ona pokazuje”29. Zdecydowanie mniejsza liczba komunikatów dotycząca sportu
kobiet niż mężczyzn przekonuje odbiorcę o bierności i braku uczestnictwa kobiet
w rywalizacji sportowej oraz uprawiania przez nie niektórych dyscyplin sportowych.
Kobiecy sport jest medialnie marginalizowany, lekceważony, a kobieta-sportowiec
i jej osiągnięcia są niedoceniane. Brak informacji dotyczących uprawiania przez
kobiety dyscyplin, w których rywalizują, ich dokonań i sukcesów, nie zachęca
do aktywności sportowej kobiet i młodych dziewczyn. Wydarzenia sportowe
ukazują znaczną, męską dominację w sporcie, w której kobiety stanowią jedynie
dodatek i uzupełnienie. Rekonstruują one utrwalony społecznie podział na
sporty „męskie” i „kobiece”, a znikome informacje o ich sportowym uczestnictwie
utrwalają stereotyp kobiety – matki, żony, gospodyni domowej, hamując możliwość
jego zmiany. „Środki masowego przekazu odgrywają istotną rolę w procesie
kategoryzacji świata i konstruowania własnej tożsamości w kategoriach płci
już we wczesnym dzieciństwie”30, dlatego tak ważne jest ukazanie możliwości
i umiejętności kobiet w wielu obszarach życia społecznego, również
w sporcie.
29

P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, tłum. K. Sztandar-Sztanderska, A. Ziółkowska,
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 47.
30 R. Siemieńska, Środki masowego przekazu jako twórcy obrazu świata, [w:] Portrety kobiet i mężczyzn
w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych…, op. cit., s. 24.
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Telewizja pełni funkcję „nadawania statusu osobom, instytucjom, problemom”,
rozpowszechniając przekonanie, że prezentowane wydarzenia są najważniejsze31.
Znacznie mniejsza liczba komunikatów dotyczących sportów uprawianych przez
kobiety, w porównaniu z dyscyplinami męskimi, ukazuje marginalną pozycję kobiet,
rozpowszechniając przekonanie o prestiżu męskich zmagań i prezentując ich w roli
profesjonalistów.
Sport jest obszarem ukazującym zróżnicowanie społeczne ze względu na płeć,
które wynika z ukształtowanych na przestrzeni lat stereotypów, ról przypisanych
płci oraz utrwalonego podziału kategoryzującego dyscypliny sportowe na „męskie”
i „kobiece”.
Zgodnie ze „Strategią Rady Europy na rzecz równości płci” opracowaną na lata
2018-2023: „równość płci wiąże się z równymi prawami kobiet i mężczyzn,
dziewcząt i chłopców, a także taką samą widocznością, wzmocnieniem pozycji,
odpowiedzialności i uczestnictwa we wszystkich sferach życia publicznego
i prywatnego”32. Analiza treści informacji wieczornych wydarzeń sportowych
wskazuje na brak równości płci przejawiający się w mniejszej liczbie
przekazywanych informacji dotyczących sportu kobiet, prezentowanych wywiadów
i zapowiedzi rozgrywek, krótszym czasie ich trwania. Pokazuje sport jako arenę
męskich zmagań i podziałów płciowych, utrwalonych przez stereotypy i społeczne
oczekiwania względem kobiet i mężczyzn.
Mniejsza liczba informacji, prezentowana w wydarzeniach sportowych,
a odnosząca się do sportu kobiet, utrudnia jego rozwój. Przekazywanie treści
dotyczących wysokich wyników sportowych kobiet, ich wybitnych osiągnięć,
rekordów i uczestnictwa w rywalizacji sportowej, sprzyjałoby zainteresowaniu
sponsorów. Medialna marginalizacja, mająca znaczenie dla pozyskiwania funduszy,
tworzy zamknięty obszar, w którym promocja kobiecej rywalizacji zostaje
zahamowana.
Argumentem uzasadniającym medialne marginalizowanie sportu kobiet może
być nieobecność reprezentacji Polski podczas odbywających się w czasie badania
piłkarskich Mistrzostw Świata w piłce nożnej kobiet oraz Mistrzostw Europy
w koszykówce kobiet. Być może brak zainteresowania wynika z braku ich
uczestnictwa. Polki rywalizowały w siatkarskiej Lidze Narodów, a ich wyniki,
wywiady oraz zapowiedzi spotkań prezentowane zostały w wydarzeniach
sportowych. Argument ten wymaga jednak potwierdzenia, które możliwe będzie
w wyniku przeprowadzenia badań, w przypadku uzyskania przez kobiece
reprezentacje awansu do najważniejszych drużynowych imprez sportowych
w Europie i na świecie. Warto również poddać analizie najważniejsze wydarzenia

31

M. Mrozowski, Funkcje telewizji w społeczeństwie, [w:] Człowiek a telewizja…, op. cit., s. 46.
Strategia Rady Europy na rzecz równości płci 2018-2023, https://rm.coe.int/gender-equality-strategy-20182023-pl/168097fa52 (21.05.2020).
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sportowe, w których do udziału nie zakwalifikuje się Polska reprezentacja mężczyzn,
by określić medialne zainteresowanie rozgrywkami, w których nie uczestniczy nasza
reprezentacja.
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Male vs Female – Sport in the Evening Sport News
Summary
The aim of the examination was determining the extent of presenting information concerning men
and women’s participation in sport competitions in the evening TV news. The analysis was carried out
on the basis of evening sport news transmitted by four TV channels which have the largest audience
in Poland: TVP1, TVP2, TVN and Polsat. The examination was conducted from the 6th of June to the
8th of July 2019.
It was proposed that there exists a noticeable disparity in the matter of gender as far as presenting
sport in media is concerned. Results of the examination prove the thesis. Female sport is marginalized
and lack of information about women’s participation in sport competitions and their scores suggest
to viewers that sport is men’s domain. Moreover, the results showed that there is a particular
difference in the case of football, which is presented in the news as an area of male dominance.
Volleyball is the only sport discipline which is shown as equal in the presented material.
Keywords: Female sport, male sport, media, sport news
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Segment magazynów true story w Polsce
i w Wielkiej Brytanii. Analiza na podstawie
„Chwili dla Ciebie” i „Take a Break”

ABSTRAKT
Segment magazynów typu true story to jeden z subsegmentów prasy kobiecej, który mimo rozwoju
nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych zachowuje stabilną pozycję rynkową. Świadczą
o tym zarówno wyniki ze średniej sprzedaży egzemplarzowej, ilość magazynów należąca do tej
grupy typologicznej, jak i nowe tytuły debiutujące na rynkach medialnych. Pogłębiający się proces
segmentacji rynku prasowego, w tym także oferty adresowanej do kobiet, sprzyja tworzeniu
i rozwijaniu tematycznych subsegmentów. Takie przeobrażenia rynku prasowego sprzyjają
dopasowaniu produktu do precyzyjnie określonych grup docelowych. Autorka starała się
odpowiedzieć na następujące pytania: jak definiować prasę true story, nazywaną także real life;
jak przebiegał rozwój subsegmentu true story w Polsce i Wielkiej Brytanii; jakie firmy angażują się
w wydawanie periodyków należących do tego segmentu prasowego; jaka zawartość tematyczna
dominowała w dwóch wiodących magazynach, czyli „Take a Break” i „Chwila dla Ciebie”; jakie
występowały podobieństwa i różnice między obydwoma magazynami wydawanymi przez Bauer
Media.
SŁOWA KLUCZOWE: magazyny kobiece, segmentacja rynku prasowego, prasa true story

Wstęp
Prasa kobieca stanowi ważną część polskiego i brytyjskiego rynku medialnego.
W tych krajach ten segment prasowy rozwijał się w odmiennych warunkach
historycznych, ekonomicznych i kulturowych. W Wielkiej Brytanii magazyny
kobiece przynależą do jednej z dwóch kategorii. Pierwszą tworzą monthly glossies
skupiające większość magazynów ogólnotematycznych, tj.: „Glamour”, „Woman
1
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& Home”, „Cosmopolitan”, „She”. Druga to women’s weeklies, grupa wewnętrznie
niespójna, na którą składają się celebrities gossip magazines – „Hello”, „Look”,
classic women magazines – „Bella”, „Women’s Own” oraz real life – „That’s Life”,
Take a Break”. W Polsce prasa kobieca została podzielona na magazyny
ogólnotematyczne – „Claudia”, „Twój Styl”, „Pani Domu” oraz tematyczne. W skład
tej drugiej grupy wchodzi m.in.: prasa rozrywkowo-plotkarska – „Na Żywo”, „Życie
na Gorąco”, true story – „Chwila dla Ciebie”, „Sekrety Serca” oraz typu people –
„Gala”, „Viva”.
Angela McRobbie zauważyła, że badania nad prasą kobiecą nigdy nie zajmowały
wiodącego nurtu w badaniach nad mediami. Dlatego brakuje kompleksowego
ujęcia tego zagadnienia2. Podobne spostrzeżenia zawarła w jednym z artykułów
María Isabela Menéndez: „czasopisma adresowane do kobiet (zwykle znane
jako prasa kobieca) wzbudziły niewielkie zainteresowanie jako przedmiot badań,
pomimo swojej długiej historii i niezaprzeczalnego znaczenia na rynku
wydawniczym”3. Dla ekspertki Danièle Bussy-Génevois badanie prasy kobiecej jest
ważne, ponieważ „nie można badać prasy i jej historii, nie uwzględniając istnienia
[…] czasopism kobiecych, które jednak umożliwiają dostęp do informacji na temat
historii cywilizacji, zwyczajów, obyczajów czy życia codziennego”4. Dlatego mimo
rozwoju nowych technologii, popularności magazynów online oraz serwisów
społecznościowych należy badać prasę kobiecą funkcjonującą na różnych rynkach
medialnych. Badacze zaczęli także porównywać poszczególne tytuły prasowe,
analizując ich zawartość tematyczną i/lub eksplorując jeden z tematów5.
Wielość i różnorodność tytułów sprzyjają procesowi segmentacji, dzięki któremu
powstały grupy czasopism o podobnych cechach formalnych i zbliżonej tematyce.
W wyniku tego procesu pojawiło się kilka w miarę jednorodnych grup
typologicznych, w których systematycznie debiutowały nowe periodyki. Walery
Pisarek podkreślił, że typologia polega na grupowaniu przedmiotów lub zjawisk na
zasadzie ich podobieństwa do wybranego wzorca. Taki wzorzec, zdaniem badacza,
może być „albo abstrakcyjną konstrukcją pojęciową [wtedy nazywa się typem
idealnym], albo jakimś konkretnym przedmiotem uznanym za najbardziej
reprezentatywnego przedstawiciela danej grupy [wtedy się nazywa typem
2

A. McRobbie, More! New Sexualities in Girls and Women’s Magazines’, [w:] Back to Reality? Social Experience
and Cultural Studies, (red.), A. McRobbie, University Press, Manchester 1997, s. 192.
3 M. I. Menéndez, Tipología de la prensa femenina. Una propuesta de clacificatión, „Estudios sobre el Mensaje
Periodistíco” 2013, nr 1, s. 191.
4 D. Bussy-Gènevios, Aproximación metodológica a la prensa paramujeres en España (1931-1936), [w:] La prensa
de los siglos XIX y XX. Metodología, ideología e información. Aspectos económicos y tecnológicos: I Encuentro de la
Historia de la Prensa, pod red., C. Garitaonandia, T. M. de Lara, Bilbao 1996, s. 104.
5 N. Wolf, The beauty myth: How images of beauty are used against women, Anchor Books New York 2001;
D. G. Bazzini, A. Pepper, R. Swofford, K. Cochran, How healthy are health magazines? A comparative content
analysis of cover captions and images of Women’s and Men’s Health magazine, „Sex Roles” 2015, nr 72,
s. 198–210; E. A. Daniels, The invisibility of women athletes in magazines for teen girls, „Women in Sport & Physical
Activity Journal” 2009, nr 18, s. 14–24.
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empirycznym]”6. Dlatego w każdej z grup typologicznych lub segmentów prasowych
został wyłoniony „typ empiryczny”, który jest zazwyczaj liderem sprzedaży
w obrębie grupy.
Biorąc pod uwagę stan badań nad prasą kobiecą w niniejszym artykule starano
się uzupełnić lukę w tym obszarze. Do badań porównawczych wybrano jeden
z segmentów prasowych adresowanych do kobiet, mianowicie true story w Polsce
i w Wielkiej Brytanii. Nieprzypadkowo do analizy porównawczej wybrano ten
segment prasowy. Wpłynęły na to dwa czynniki. Pierwszy to liczba tytułów
tworząca daną grupę. Drugi to wydawca Bauer Media, który był właścicielem
„typów empirycznych”, czyli „Chwili dla Ciebie” i „Take a Break” zarówno w Polsce,
jak i w Wielkiej Brytanii. Obydwa rynki prasowe zostały wybrane celowo. Polski ze
względu na fakt, że jest on od kilku lat głównym przedmiotem badań autorki.
Brytyjski natomiast jest jednym z najlepiej rozwiniętych rynków na świecie. Liczni
badacze porównują rodzime tytuły do ich brytyjskich odpowiedników7.
Starano się zatem odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: jak rozwijał
się ten segment prasowy pod względem ilościowym i jakościowym w XXI wieku,
jakie firmy angażowały się w wydawanie periodyków należących do grupy
true story, jakie podobieństwa i różnice pod względem formalnym da się
uchwycić między obydwoma magazynami, oraz jaka zawartość dominowała
w „typach empirycznych”, czyli „Take a Break” i „Chwili dla Ciebie”.
Zaprezentowane wyniki badań stanowią wstęp do obszernych badań
porównawczych w obrębie poszczególnych podgrup typologicznych tworzących
szeroki segment prasy kobiecej.

True story, real story czy prasa serca – ustalenia definicyjne
W literaturze przedmiotu funkcjonują różne nazwy określające magazyny
prezentujące życie zwykłych ludzi. Do najczęściej używanych należą: true story, true
stories, real life, prasa serca, prasa zwierzeń, periodyki serca, prasa tęczowa, prasa
serca i zwierzeń oraz czytadła społeczno-obyczajowe. Niezależnie od przyjętej
nazwy wszystkie tytuły odwoływały się do stylistyki sentymentalno-romansowej
i przedstawiały historie „normalsów”, czyli „ludzi takich jak ja i ty”. Zofia Sokół
podkreśliła: „na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. periodyki te okrzyknięto
jako nowość dotąd nieznaną na polskim rynku czytelniczym: o charakterze
rozrywkowym, zawierającym lżejsze gatunki dziennikarskie poświęcone uczuciom
(miłości i nienawiści), życiu rodzinnemu, zamieszczające jednocześnie ogłoszenia

6

W. Pisarek, Prasa – nasz chleb powszedni, Ossolineum, Wrocław 1978, s. 17.
Ch. Reynolds, S. LoRusso, The Women’s Magazine Diet: Frames and Sources in Nutrition and Fitness Articles,
„Journal of Magazine & New Media Research” 2016, nr 1, s. 3-22.
7
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matrymonialne i agencji towarzyskich”8.
Dostępne słowniki z zakresu szeroko rozumianego medioznawstwa nie definiują
magazynów typu true story. W literaturze przedmiotu można znaleźć inne
określenie dla tej grupy periodyków, mianowicie „prasa serca”, które było
popularne w latach dziewięćdziesiątych XX w. W Encyklopedii wiedzy o prasie
czytamy, że „prasa serca” nazywana jest także prasą zwierzeń. Określenie zostało
zaczerpnięte z języka francuskiego périodique de coeur, czyli periodyki serca.
W języku niemieckim nazywano je „prasą tęczową” – Regenbogenpresse9.
W Stanach Zjednoczonych natomiast określano je jako confession magazines,
co oznacza czasopisma z wyznaniami, zwierzeniami czytelniczek – „prasa serca
i zwierzeń”10. Katarzyna Stańczak-Wiślicz stwierdziła: „prasa zwierzeń i prasa serca
stanowią dwie różniące się od siebie odmiany popularnych magazynów
zwierzeniowych […]. Te pierwsze poruszają tematykę bliską zwyczajnemu
człowiekowi, podczas gdy drugie mówią przede wszystkim o miłości i wielkich
uczuciach”11.
Ten typ periodyków odwołujący się w swoich tytułach i zawartości do stylistyki
sentymentalno-romansowej rozpowszechnił się na zachodzie Europy jako rodzaj
prasy rozrywkowej. Antonina Kłoskowska zauważyła, że czasopisma kobiece na
początku XX wieku rozwijały się dwutorowo. Pierwszą grupę tworzyły periodyki
o charakterze instrumentalnym, poświęcone poradnictwu zdrowotnemu,
praktycznemu, kulinarnemu oraz informacji12. Ten segment tworzą obecnie
miesięczniki poradnikowe, takie jak: „Claudia”, „Świat Kobiety, „Woman & Home”,
„Good Housekeeping” oraz magazyny poradnikowo-rozrywkowe. Do tej grupy
w Polsce należą: „Przyjaciółka”, „Tina”, „Pani Domu”. Odpowiednikiem na
brytyjskim rynku prasowym są classic women’s weekly, takie jak: „Bella”, „Women’s
Day”, „Women’s Own”. Drugi typ to czasopisma całkowicie wypełnione fikcją
literacką o sentymentalno-romansowym nastroju13. We wspomnianej już
Encyklopedii wiedzy o prasie czytamy: „prasa serca to periodyki, które specjalizują
się w plotkach z życia gwiazd i znanych osobistości”14. Przytoczona definicja
wskazuje na jeszcze inną grupę pism bliższą niemieckiemu określeniu
Regenbogenpresse – czyli „prasa tęczowa”. Do tego segmentu, określanego także
jako czasopisma rozrywkowo-plotkarskie lub celebrity gossip magaiznes, należą
8

Z. Sokół, Transformacja prasy kobiecej (1988-1993), [w] Pięciolecie transformacji mediów (1989-1994), (red.),
A Słomkowska, Elipsa, Warszawa 1995, s. 219.
9 Encyklopedia wiedzy o prasie, (red.) J. Maślanka, Ossolineum, Wrocław 1976, s. 186.
10 W. Siminads, Confessions of Loss. Maternal Grief in „True Story” 1929-1985, „Gender and Society” 1988, nr 2,
s. 148-160.
11 K. Stańczak-Wiślicz, „Wstrząsające wyznania, powikłane losy, miłość i cierpienie”, czyli współczesna polska prasa
zwierzeń, [w:] Świat (z) kolorowych czasopism, (red.), E. Zierkiewicz, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010,
s. 87.
12 A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 303.
13 Ibidem.
14 Encyklopedia wiedzy o prasie…, op. cit., s. 186.
247

Segment magazynów true story w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Analiza na podstawie…

m.in.: „Twoje Imperium”, „Życie na Gorąco”, „Hello” oraz „Look”. Na łamach tych
periodyków znajdują się informacje dotyczące celebrytów, plotki z ich życia,
nieliczne porady, przepisy kulinarne i krzyżówki.
Sylwester Dziki, podejmując w 1989 roku próbę typologii współczesnej polskiej
prasy, zaliczył „prasę serca” do grupy periodyków hobbystyczno-rozrywkowych.
Jego zdaniem dostarczają one rozrywki nie tylko w wąskim tego słowa znaczeniu,
ale zawierają treści relaksowe propagujące wszelkiego rodzaju hobby,
pozazawodowe zainteresowania, formy spędzania wolnego czasu. Dlatego należą
do szerokiej grupy magazynów „czasu wolnego”15. Niewątpliwie zarówno magazyny
typu true story, jak i czasopisma rozrywkowo-plotkarskie są „prasą czasu wolnego”.
Zdaniem Katarzyny Wodniak natomiast charakter i zawartość pism sentymentalnoromansowych najlepiej oddaje zaczerpnięte z języka francuskiego określenie
périodique de coeur, czyli prasa serca lub la presse du coeur – poczta serc i jest
najbliższe amerykańskiemu terminowi confession magazines. Autorka podkreśliła:
„obydwa pojęcia wprowadzają w atmosferę sentymentalnej i nacechowanej
intymnością twórczości dla kobiet, wydają się przy tym pozbawione elementu
oceny”16.
Powyższe informacje upoważniają do stwierdzenia, że zarówno na polskim, jak
i brytyjskim rynku prasowym funkcjonują dwa odrębne subsegmenty, które
wykształciły się z szerokiej gamy magazynów adresowanych do kobiet. Pierwszy
segment tworzą pisma sentymentalno-romansowe, które możemy określić prasą
serca lub true story czy real life. Należy przypuszczać, że rozpowszechnienie
drugiego określenia zostało spowodowane popularnością i dobrą pozycją rynkową
amerykańskiego czasopisma „True Story”. Druga grupa to wspomniany segment
rozrywkowo-plotkarski – celebrity gossip magaiznes.
Podejmując zatem próbę definicji segmentu true story, można stwierdzić, że
są to magazyny traktujące o życiu zwyczajnych ludzi, najczęściej kobiet, takich
jak „ty i ja”. Na łamach tych periodyków zamieszczane są historie, które
przydarzyły się zwykłym kobietom. Często artykuły pisane są w pierwszej osobie.
Czasopisma mogą mieć zatem formę pamiętników. Poruszają tematy związane
z przeżyciami osobistymi, relacjami społecznymi, kontaktami interpersonalnymi.
Są nacechowane emocjonalnie. Wprowadzają czytelniczkę w intymny nastrój.
Przedstawiają świat w uproszczony sposób, często posługują się stereotypami.
Dominują liczne porównania, nadużycia stylistyczne oraz pseudopoetyckie
metafory.
Trudna sytuacja na rynku prasy drukowanej sprzyja powstawaniu różnych
hybryd gatunkowych (hybrid genres). Wydawcy, w celu utrzymania zadowalających

15

S. Dziki, Wstęp do typologii współczesnej prasy polskiej, OBP, Kraków 1989, s. 31.
K. Wodniak, Współczesna prasa kobieca a sprawy książki, Wydawnictwo Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
Warszawa 2004, s. 59.
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wyników ze sprzedaży, w jednym tytule zamieszczają treści charakterystyczne dla
różnych subsegmentów prasy kobiecej. Dlatego historie zwykłych ludzi uzupełniają
cieszące się dużym zainteresowaniem wyznania znanych postaci oraz poradnictwo.

Początki prasy true story na świecie i w Polsce
Pierwszym czasopismem z grupy periodyków zawierających zwierzenia
i wyznania czytelniczek był amerykański „True Story” ukazujący się na rynku od
1919 roku. Istnieją dwie historie opisujące pojawienie się periodyku na
amerykańskim rynku prasowym. Według pierwszej wersji założycielem pisma był
Bernarr Mcafadden, właściciel koncernu wydawniczego Macfadden Press. Druga
natomiast przypisuje pomysł powstania czasopisma żonie Macfaddena, Mary, która
miała wymyślić tytuł podczas jednego ze swoich spacerów. Obydwoje zauważyli
popularność działu listów w należącym do firmy miesięczniku „Physical Culture”.
Wysnuli wniosek, że ludzie potrzebują miejsca do zwierzeń, do prezentowania
historii swojego życia, dzięki temu ich życie staje się łatwiejsze17. Zauważyli
terapeutyczną funkcję prasy kobiecej.
Należy podkreślić, że „True Story” był absolutną nowością na rynku
amerykańskim. Znakiem rozpoznawczym periodyku stały się historie prawdziwe
ilustrowane czarno-białymi, kiepskiej jakości fotografiami, sprawiającymi
wrażenie amatorskich zdjęć z albumu rodzinnego18. K. Stańczyk-Wiślicz podkreśliła:
„początkowo do zdjęć pozowali sam Bernarr Macfadeden, jego rodzina i najbliżsi
współpracownicy. Z czasem, wraz z rosnącą popularnością True Story, zaczęto
korzystać z usług agencji fotograficznych”19. Na bazie flagowego tytułu ukazują się
także wydania specjalne, tj.: „True Story. Romance Special”, „True Experience”,
„The Best of True Confessions”, „True Story. Remember When”, „The Best of
Secrets” 20.
W tym samym roku w Wielkiej Brytanii ukazał się magazyn „Peg’s Paper”, który
był protoplastą tej grupy typologicznej. Periodyk nie odniósł sukcesu
wydawniczego. W 1922 roku amerykański „True Story” zadebiutował na
brytyjskim rynku prasowym. Ówczesny wydawca, Argus Specialist Publications,
początkowo przedrukowywał amerykańskie historie. Z czasem dołączano także
brytyjskie materiały, które koncentrowały się wokół uznawanej za kobiecą
prywatnej sfery życia, tj. rodziny, miłości i małżeństwa. Scott McCracken zaznaczył:
17

D. Reed, The Popular Magazines in Britain and the United States 1880-1960, The British Library, London-Toronto,
1997, s. 159-161.
18 A. Fabian, Making a Commodity of Truth. Speculations on the Career of Bernarr Macfadden, „American Literary
History” 1993, nr 1, s. 60-61.
19 K. Stańczak-Wiślicz, „Wstrząsające wyznania, powikłane losy…, op. cit., s. 88.
20 Women's magazines: monthly glossies and slicks, http://www.magforum.com/glossies/womens_glossies.htm
(12.12.2019).
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„opowieści lansowały tradycyjny podział ról rodzinnych, upatrując leku na całe zło
w posłuszeństwie starym zasadom obyczajowym i moralnym”21. Popularność „True
Story” sprawiła, że do periodyku dołączyły nowe tytuły, tj.: „True Romances”, „The
Miracle”, „My Weekly”, „Women’s Own”, „Red Star”, „People’s Friend”.
Ważne zmiany w tym sektorze, podobnie jak w całym segmencie prasy kobiecej,
wywołało wejście koncernu Bauer Media na brytyjski rynek prasowy. Od tego
momentu, czyli od 1987 roku, tradycyjny segment tygodników kobiecych skupiony
wokół tematyki domu, rodziny i małżeństwa zaczął być wypierany przez tytuły,
które firma nazywała real life. Periodyki poza prawdziwymi historiami dotyczącymi
życia Brytyjek zawierały tematykę związaną z modą, urodą, odżywianiem,
prowadzeniem domu, podróżowaniem. Tę grupę tworzyły: „Take a Break” i „That’s
Life”. Następnie z Hiszpanii dotarło pismo „Hello!”, które wprowadziło do
zawartości komponent celebrycki.
Historia true story w Polsce jest znacznie krótsza. Uwarunkowania historyczne
sprawiły, że pierwsze tytuły należące do tego segmentu prasowego pojawiły się
w warunkach wolnego rynku, czyli po 1989 roku. Pierwszym pełnoprawnym i często
przywoływanym periodykiem należącym do segmentu typu true story był tygodnik
„Kobieta i Mężczyzna”. Pomysłodawczynią i realizatorką projektu była Teresa
Jaskierny22. Magazyn zadebiutował w 1990 roku. Jego nakład wynosił 200 tys. egz.,
objętość 24 strony. Materiały, które opublikowano na jego łamach, miały lekką
formę. Pismo było raczej czytadłem, z którym spędza się wolne chwile. Taka formuła
tygodnika i jego przystępna cena sprawiły, że praktycznie bez żadnej reklamy
i finansowego wsparcia odniósł on sukces na rynku wydawniczym. Jego miarą był
wzrastający nakład „Kobiety i Mężczyzny”, który w 1992 roku oscylował w granicach
750 tys. egz. Magazyn istniał do połowy 1996 roku. Został zawieszony, ponieważ nie
dostosował się do wymogów, które postawili wydawcy z zagranicznym kapitałem.
Jego nakład wynosił wówczas 30 tys. egz.23
W styczniu 1992 roku zadebiutował kolejny tygodnik; „Wszystko o Miłości”.
Redaktorem naczelnym pisma została Teresa Jaskierny, która po odejściu z redakcji
„Kobiety i Mężczyzny” dokładnie wiedziała, jak stworzyć magazyn spełniający
oczekiwania czytelniczek. Periodyk odniósł sukces i stał się bezpośrednim
konkurentem „Kobiety i Mężczyzny”. Kontynuatorem obydwu periodyków był
debiutujący w 1996 miesięcznik „Kobieta, Mężczyzna, Miłość” wydawnictwa
TE-JOT. Pismo pod redakcją Andrzeja Szelińskiego istniało do 1999 roku24.

21

S. McCracken, Pulp. Reading Popular Fiction, Manchester University Press, Manchester 1998, s, 99.
T. Jaskierny – z wykształcenia grafik, ilustratorka książek dla dzieci, m.in. z serii Naszej Księgarni: „Poczytaj mi,
Mamo”. Przez wiele lat związana z prasą kobiecą. W latach dziewięćdziesiątych pracowała także w redakcji
„Filipinki”.
23 K. Wodniak, Współczesna prasa kobieca…, op. cit., s. 65-67.
24 Z. Sokół, Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1995,
s. 394-418.
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Najważniejsze czasopisma true story w Wielkiej Brytanii
i w Polsce
Segment magazynów true story w Wielkiej Brytanii zaczął się dynamicznie
rozwijać po wejściu na rynek wydawców z niemieckim kapitałem. Znaczącą rolę,
podobnie jak w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, odegrał koncern
Bauer Media, specjalista w wydawaniu taniej, tabloidowej prasy adresowanej do
kobiet. Wiodącą pozycję wypracował tygodnik „Take a Break”, stając się „wzorem
empirycznym”25 dla innych periodyków. Bazując na dobrej pozycji tego czasopisma
koncern wprowadzał liczne wydania specjalne, które odwoływały się do nazwy
najpopularniejszego tygodnika. Do firmy Bauer Media należały także „That’s Life”
oraz „Simply You”. W ten segment prasowy zainwestowały także TI Media, ACH
Publishing i Hearst Magazines UK (tabela 1).
Tabela 1. Magazyny true story w Wielkiej Brytanii
L.p.

Tytuł

Rok
powstania

Wydawca

1.

„Take a Break”; tygodnik

1990

Bauer Media

Lori Miles

2.

„That’s Life”; tygodnik

1995

Bauer Media

Linda Smith

3.

„Chat”; tygodnik

1995

TI Media

Kite Williams

4.

„Love It”; tygodnik

2006

ACH Publishing

Paul Carter

5.

„Pick Me Up”; tygodnik

2006

TI Media

Matt Davies

6.

„Real People”; tygodnik

2006

Hearst Magazines UK

b.d.

7.

„Simply You”; miesięcznik

2018

Bauer Media

Sophie Hearsey

8.

„Take a Break Fiction Feast”;
miesięcznik

b.d.

9.

„Take a Break Fate and Fortune”;
miesięcznik

b.d.

10.

„Take a Break Music CD’s”;
miesięcznik

b.d.

11.

„Take a Break Monthly”;
miesięcznik

b.d.

Bauer Media

Lori Miles

12.

„Take a Break’s My Favourite Recipes”;
miesięcznik

b.d.

Bauer Media

Lori Miles

13.

„Take a Break’s My Puzzles”;
miesięcznik

b.d.

Bauer Media
Bauer Media
Bauer Media

Bauer Media

Redaktor naczelny
w 2020 r.

Lori Miles
Lori Miles
Lori Miles

Lori Miles

Źródło: Badania własne.

Głównymi wydawcami magazynów true story w Polsce były dwie firmy. Pierwsza
to koncern Bauer Media, do którego w 2020 roku należały 22 magazyny samoistne
25

Więcej na ten temat zob.: W. Pisarek, Prasa – nasz chleb powszedni, Ossolineum, Wrocław 1978, s. 17-18.
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wydawniczo oraz liczne wydania i numery specjalne (tabela 2). Należy podkreślić,
że te tytuły, które osiągały wysokie wyniki ze sprzedaży egzemplarzowej i były
kontrolowane przez ZKDP, funkcjonowały jako miesięczniki. Natomiast te, które
niezadowalająco radziły sobie na rynku, były najczęściej kwartalnikami lub
dwumiesięcznikami.
Tabela 2. Segment true story firmy Bauer Media
L.p.

Tytuł

Rok
powstania

Wydawca

Redaktor naczelny
w 2020 r.

1.

„Z Życia Wzięte”; dwutygodnik

1995

Bauer Media

Monika Daleczko

2.

„Chwila dla Ciebie”; tygodnik

1995

Bauer Media

Jarosław Mrozek

3.

„Sukcesy i Porażki”;
dwutygodnik

1996
2013

Phoenix Press
Bauer Media

Monika Daleczko

4.

„Kalejdoskop Losów”;
miesięcznik

1997
2013

Phoenix Press
Bauer Media

Mirosława Zagórowicz

5.

„Na Ścieżkach Życia”;
miesięcznik

1998
2013

Phoenix Press
Bauer Media

Karina Hadyś

6.

„Takie Jest Życie”;
tygodnik

2001
2013

Phoenix Press
Bauer Media

Konrad Pawłowski

7.

„Sekrety i Namiętności”;
dwumiesięcznik

2002
2013

Phoenix Press
Bauer Media

Karina Hadyś

8.

„Życie i Nadzieja”;
dwumiesięcznik

2004
2013

Phoenix Press
Bauer Media

Marzena Lizurej

9.

„Emocje i Wzruszenia”;
miesięcznik

2007
2013

Phoenix Press
Bauer Media

Karina Hadyś

10.

„Magia Miłości”;
dwumiesięcznik

2007
2013

Phoenix Press
Bauer Media

Edyta Broda

11.

„Moja Historia”;
miesięcznik

2008
2013

Phoenix Press
Bauer Media

Luiza Różycka

12.

„Najpiękniejsze Romanse”;
nieregularnie

2009
2013

Phoenix Press
Bauer Media

Aleksandra Działa

13.

„Historie Niesamowite”;
dwumiesięcznik

2009
2013

Phoenix Press
Bauer Media

Karina Hadyś

14.

„Bliżej Ciebie”;
miesięcznik

2010
2013

Phoenix Press
Bauer Media

Edyta Broda

15.

„Barwy Życia”;
miesięcznik

2010
2013

Phoenix Press
Bauer Media

Aleksandra Działa

16.

„Prawdziwe Historie”;
miesięcznik

2011
2013

Phoenix Press
Bauer Media

Aleksandra GancewskaChytroń

17.

„Z Życia Rodziny”;
dwumiesięcznik

2011
2013

Phoenix Press
Bauer Media

Barbara Basińska

18.

„Ze Starego Pamiętnika”;
nieregularne

2011
2013

Phoenix Press
Bauer Media

Weronika PołapNowakowska

19.

„Zawsze Młodzi”;
nieregularnie

2013
2013

Phoenix Press
Bauer Media

Mira Zagórowicz
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20.

„Cuda i Objawienia”;
miesięcznik

2016

Bauer Media

Konrad Pawłowski

21.

„Ludzie i Wiara”;
miesięcznik

2016

Bauer Media

Agnieszka Trojanowicz

22.

„Najlepsze Historie”;
nieregularnie

2016

Bauer Media

brak danych

Źródło: Badania własne.

W 2007 roku do rywalizacji w tym segmencie prasowym dołączyła firma
Edipresse Polska, do której w 2020 roku należało 13 miesięczników. Podobnie jak
w przypadku firmy Bauer Media najnowsze propozycje, te z 2019 roku, dotyczyły
kwestii wiary, nawrócenia lub niesamowitych historii, które przydarzały się
czytelniczkom. Zwierzenia nie dotyczyły już tylko i wyłącznie spraw sercowych.
Redakcje poszerzały krąg poruszanych tematów, chcąc dotrzeć do jak najliczniejszej
grupy odbiorców. Wszystkie periodyki funkcjonowały jako miesięczniki (tabela 3).
Tabela 3. Segment true story firmy Edipresse Polska
L.p.

Tytuł

1.

„Cienie i Blaski”;
miesięcznik

2.

„Sekrety Serca”;
miesięcznik

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

„Uczucia i Tęsknoty”;
miesięcznik
„Prawdziwe Życie”;
miesięcznik
„Zawsze Miłość”;
miesięcznik
„Okruchy Życia. Historie Prosto z
Serca”; miesięcznik
„Co Przyniesie Los”; miesięcznik
„Z Biegiem Dni”;
miesięcznik
„Historie Kryminalne”;
miesięcznik
„Wiara i Nadzieja”;
miesięcznik
„Uwierz w Przeznaczenie”;
miesięcznik
„W Mroku”; miesięcznik
„Będzie Dobrze”; miesięcznik

Rok
powstania
1995
2007
2009
1996
2007
2009

Axel Springer Polska
Marquard Media Polska
Edipresse Polska
Axel Springer Polska
Marquard Media Polska
Edipresse Polska

2007

Edipresse Polska

2008

Edipresse Polska

Barbara Florkiewicz

2009

Edipresse Polska

Barbara Florkiewicz

2010

Edipresse Polska

Barbara Florkiewicz

2011

Edipresse Polska

Barbara Florkiewicz

2012

Edipresse Polska

Barbara Florkiewicz

2016

Edipresse Polska

Barbara Florkiewicz

2019

Edipresse Polska

Barbara Florkiewicz

2019

Edipresse Polska

Barbara Florkiewicz

2019
2019

Edipresse Polska
Edipresse Polska

Barbara Florkiewicz
Barbara Florkiewicz

Źródło: Badania własne.

253

Wydawca

Redaktor naczelny
w 2020 r.
Barbara Florkiewicz

Barbara Florkiewicz

Barbara Florkiewicz
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Czasopisma należące do tego subsegmentu prasy adresowanej do kobiet łączy
kilka cech. Po pierwsze, traktują o życiu zwyczajnych ludzi, najczęściej kobiet, takich
jak „ty i ja”. Po drugie, redakcje publikują historie, które przydarzyły się zwykłym
kobietom. Po trzecie, czytelniczki zachęcane przez wydawców opisują swoje
życie, przygody miłosne, trudne doświadczenia i przesyłają je bezpośrednio do
wybranego magazynu lub za pośrednictwem serwisu internetowego zrzeszającego
różne tytuły prasowe26. Czytelniczki wielokrotnie za swoje opowieści otrzymują
wynagrodzenie. W Polsce od 50 do 100 zł, w Wielkiej Brytanii od 200 do 300 funtów
za jedną nadesłaną i wydrukowaną historię27. Po czwarte, artykuły pisane są
w pierwszej osobie, dlatego czasopisma mogą przypominać pamiętniki. Ponadto
poruszają tematy związane z przeżyciami osobistymi, relacjami społecznymi,
kontaktami interpersonalnymi. Są nacechowane emocjonalnie. Mają za zadanie
wprowadzić czytelniczkę w intymny nastrój. Przedstawiają świat w uproszczony
sposób, często posługując się stereotypami.

„Chwila dla Ciebie” a „Take a Break” – „typy empiryczne”
Bazując na analizie porównawczej, która jest wartościowym narzędziem w
badaniach socjologicznych przede wszystkim ze względu na fakt, że uwrażliwia
badacza na podobieństwa i różnice28, oraz na metodzie analizy zawartości
ilościowej i jakościowej, podjęto próbę scharakteryzowania dwóch periodyków
reprezentujących tę grupę typologiczną. Analiza porównawcza została
przeprowadzona na podstawie czterech kryteriów:
— wyniki ze sprzedaży egzemplarzowej;
— podstawowe cechy formalne;
— zawartość tematyczna w ujęciu ilościowym i jakościowym;
— analiza tytułów zamieszczanych na okładkach.
Analizę porównawczą przeprowadzono na podstawie losowo wybranych
numerów „Take a Break” i „Chwili dla Ciebie”, które ukazały się na rodzimych
rynkach prasowych w latach 2018-2019. Badane czasopisma były tygodnikami,
dlatego z każdego miesiąca wylosowano jeden numer. Tym sposobem korpus
badawczy stworzyło 48 numerów obydwu magazynów, czyli po 24 każdego z nich.

26

https://www.featureworld.co.uk/magazine-stories (12.01.2020).
Za popularniejsze i bardziej emocjonalne historie w Wielkiej Brytanii można zarobić ponad 1000 funtów oraz
dodatkowe pieniądze za zdjęcia do nadesłanej historii, https://www.moneymagpie.com/make-money/quick-cashand-prizes-for-writing-letters-to-magazines-2 (12.12.2019).
28
Studia porównawcze, zdaniem Bendixa, stanowią istotne narzędzie kontroli uogólnień ukrytych w używanych
przez nas pojęciach oraz zmuszają nas do precyzyjnego określenia zakresu zastosowania tych pojęć. Więcej na ten
temat zob.: R. Bendix, Concepts and Generalizations in Comparative Sociological Studies, „American Sociological
Review” 1963, nr 28, s. 535.
27
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Porównanie danych ze sprzedaży egzemplarzowej publikowanych zarówno
przez Offcom, jak i ZKDP upoważnia do stwierdzenia, że liderami sprzedaży
w segmencie magazynów true story w Polsce była „Chwila dla Ciebie”, a w Wielkiej
Brytanii „Take a Break”. Obydwa periodyki wydawał koncern z niemieckim
kapitałem, Bauer Media. W 2018 roku średnie rozpowszechnienie brytyjskiego
„Take a Break” ukształtowało się na poziomie 472 tys. egz. Na drugim miejscu
uplasował się magazyn „Chat” (203 tys. egz.), na trzecim „That’s Life” (196 tys. egz.).
W tym samym czasie „Chwila dla Ciebie” wygenerowała sprzedaż na poziomie 250
tys. egz. Drugą lokatę wypracowało czasopismo „Z Życia Wzięte” (117 tys. egz.),
natomiast trzecią „Sukcesy i Porażki” (75 tys. egz.). Wyniki „Take a Break” były
zdecydowanie wyższe od tych, które osiągnęła „Chwila dla Ciebie”. Jednak nie
można zapomnieć, że w 2018 roku populacja Wielkiej Brytanii wynosiła 66,44 mln,
a Polski 37,98 mln (tabela 4).
Tabela 4. Wyniki ze średniej sprzedaży egzemplarzowej
Tytuł

2004

2007

2010

2013

2015

2018

„Take a Break”

1 200

1 050

810

705

543

472

„Chwila dla Ciebie”

405

353

300

295

275

250

Źródło: ZKDP, Offcom.

Porównując cechy formalne obydwu periodyków skupiono się jedynie na tych,
które z perspektywy badań nad tym subsegmentem prasowym wydają się być
najistotniejsze. Obydwa tygodniki wydawał ten sam wydawca. Należało zatem
przypuszczać, że pisma są do siebie podobne. Koncern Bauer Media bazował na
sprawdzonej formule, która odpowiadała czytelniczkom w zglobalizowanym
świecie.
Magazyny miały zbliżoną objętość, jednak zazwyczaj brytyjski „Take a Break”
zawierał o 4 strony więcej. Obydwa pisma należały do grupy tanich, kolorowych,
nasyconych zdjęciami, grafami i tabelami magazynów. Niektóre z artykułów
przypominały komiksy, inne natomiast tabloidy skoncentrowane były na human
interests. Brytyjski „Take a Break” zachęcał: „welcome to Take a Break, the bestselling women’s weekly magazine that’s all about you and your life”29. Redakcja
„Chwili dla Ciebie” podkreśliła autentyczność bohaterów i poradnictwo: „prawdziwi
ludzie, prawdziwe zdjęcia, porady i rozrywka”30.
Obydwa czasopisma zbudowano podobnie. Miały następujące działy:
„Z Okładki” („On the Cover”), „Historie z Życia Wzięte” („Your Lives”) oraz
„Rozrywka” i „Łamigówki” („Your Prize Puzzles’). W „Chwili dla Ciebie” dział
29
30

„Take a Break” 2019, nr 16, s. 3.
„Chwila dla Ciebie” 2019, nr 11, s. 1.
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„Porady” składał się z poradnictwa dotyczącego zdrowia, kulinariów i urody.
W „Take a Break” poradnikowy charakter miały trzy działy: „Your Health”, „Your
Looks” i „Your Favourities”. Ten ostatni zawierał zazwyczaj katalogi krótkich
wskazówek, co obejrzeć w telewizji, jak przygotować się na wakacje itp. W „Chwili
dla Ciebie” pojawił się dodatkowo dział „Rady dla Kobiet 50+”, co wynikało
z wyraźnego zainteresowania koncernu Bauer Media Polkami powyżej
pięćdziesiątego roku życia, często emerytkami lub rencistkami, realizującymi się
w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Firma poszerzała ofertę prasową
adresowaną do tak określonej grupy docelowej31 (tabela 5).
Tabela 5. Cechy formalne – porównanie „Take a Break” i „Chwili dla Ciebie”
Kategorie

„Take a Break”

„Chwila dla Ciebie”

Objętość

60 stron

56 stron

Format

230x290

230x290

Cena

99 pensów

1 89 zł

Działy

On the Cover
Your Life
Your Health
Your Looks
Your Favourites
Your Prize Puzzles

Tematy z Okładki,
Historie z Życia Wzięte
Porady
Rozrywka
Łamigówki
Rady dla Kobiet 50+

Źródło: Badania własne.

W celu wskazania różnic i podobieństw między zamieszczanymi treściami
skonstruowano klucz kategoryzacyjny składający się z 8 kategorii: historie z życia
wzięte, jak twierdziły redakcje, pisane przez czytelniczki, zdrowie32, moda, uroda,
podróże, kulinaria, rozrywka oraz inne. Jednostką pomiaru był jeden artykuł.
Analiza zawartości badanych magazynów wykazała różnice ilościowe między
zamieszczanymi treściami. W każdym tygodniku dominowały dwie kategorie.
W „Take a Break” najwięcej artykułów dotyczyło historii ludzi (41%). Należy dodać,
że pojawiały się tu także materiały dotyczące znanych postaci, które „rzekomo”
zwierzały się redakcji ze swoich perypetii życiowych. Na drugim miejscu znalazła się
rozrywka (24%). Brytyjski magazyn zawierał krzyżówki, łamigłówki, różnego typu
szarady. Na bazie popularności tego działu Bauer Media zaoferował czytelnikom
liczne dodatki, tj.: „Take a Break. Arrowwords”, „Take a Break. Codebreakres”,
„Take a Break. Crosswords”, „Take a Break. Mixed Puzzles”, „Take a Break.
Su-dokus”, „Take a Break. Wordsearchers”, „Takie a Break. My Favourite Puzzles”.
31

Zob. O. Dąbrowska-Cendrowska, Wizerunek kobiety dojrzałej (50+) w mediach. Analiza na podstawie
wysokonakładowych magazynów adresowanych do kobiet, „Media i Społeczeństwo” 2019, nr 10, s. 118-132.
32 Kategoria: zdrowie – tu znajdowały się wszelkie informacje dotyczące dbania o zdrowie, zarówno domowymi
sposobami, jak i farmaceutykami. Wyłączono z tej kategorii pielęgnowanie urody.
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W „Chwili dla Ciebie” zdecydowanie najwięcej artykułów dotyczyło zdrowia (35%).
Redakcja publikowała porady lekarzy specjalistów dotyczące niemal każdej części
ludzkiego ciała. Analiza zebranego materiału wykazała, że najczęściej zamieszczano
informacje dotyczące serca i układu krążenia oraz schorzeń ginekologicznych.
W dziale listów od czytelników pojawiały się pytania o: dietę podczas choroby
nowotworowej, postępowanie w chorobie reumatycznej, sposoby zapobiegania
miażdżycy, o to, jak rozróżnić demencję starczą od choroby Alzhaimera. Drugą
lokatę zajęły historie Polek i Polaków (18%). Sporadycznie redakcja zamieszczała
historie dotyczące celebrytów. Jeśli już takie się pojawiały, opisywały młodzieńcze
lata gwiazd. Były to tzw. „retro wspomnienia”.
W przypadku trzech kategorii: mody, podróży i kulinariów wyniki ilościowe
były podobne. Różnice w liczbie zamieszczanych materiałów wyniosły od
3 punktów procentowych w przypadku kulinariów, trzech – mody. Najmniej,
punkt procentowy różnicy, ukształtował się w odniesieniu do podróży. Kulinaria
(Cookery) tworzyły przepisy na dania obiadowe, desery, uroczyste kolacje itp.
W „Chwili dla Ciebie” publikowano także przepisy kulinarne czytelniczek. Moda
w „Take a Break” to zazwyczaj czterostronicowe zdjęcia kobiet prezentujących
różne stylizacje uzupełniane krótkimi komentarzami: „follow our guide to choosung
a special occasion outfit that’ll make you look great and feel fabulous”33.
Modę w tym tygodniku prezentowano tak jak w polskiej prasie poradnikoworozrywkowej, tj. „Pani Domu” czy „Przyjaciółka”. W „Chwili dla Ciebie” moda
funkcjonowała jako modowy poradnik, z którego czytelniczki mogły się dowiedzieć
np. „czy wypada po pięćdziesiątce nosić złocistą, plisowaną spódnicę”34 lub „jak
przerobić stare spodnie na modną torebkę”35.
Analiza materiału wykazała różnice w kategorii: uroda. Zdecydowanie więcej
materiałów dotyczących pielęgnacji skóry i leczenia dolegliwości skórnych
publikowano na łamach „Chwili dla Ciebie” (13%). Wydaje się, że redakcja starała
się łączyć treści traktujące o zdrowiu z tymi o urodzie. Obydwie kategorie miały
wyraźnie poradnikowy charakter. W polskim magazynie tworzyły one spójną całość.
Niekiedy się przenikały. Wszystkie porady adresowano do kobiet starszych,
zdecydowanie powyżej 50. roku życia, np. „specjalne kąpiele wzmocnią paznokcie.
Zrób sama kąpiel z siemienia lnianego, napar z kopru włoskiego, aloesu lub maskę
z majonezu”36. W „Take a Break” natomiast prezentowano różne kosmetyki
i zachęcano do ich kupna, zapewniając o dobroczynnym działaniu wskazanych
preparatów, np. „aleo vera is a great ingredient. It will help reduce inflammation
and soothe the area. We like Dr Organic Aleo Vera Gel, 5£”37. Nie publikowano na
33

„Take a Break” 2019, nr 13, s. 15.
„Chwila dla Ciebie” 2018, nr 34, s. 30.
35 „Chwila dla Ciebie” 2019, nr 44, s. 31.
36 „Chwila dla Ciebie” 2019, nr 11, s. 32.
37 „Take a Break” 2019, nr 11, s. 23.
34
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łamach tego tygodnika żadnych porad dotyczących samodzielnego przygotowania
kosmetyków, maseczek, kremów itp. (wykres 1)
Wykres 1. Zawartość „Take a Break” i „Chwili dla Ciebie” [w %]
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Źródło: Badania własne.

Ostatnim kryterium analizy porównawczej były tytuły artykułów, które pojawiły
się na okładkach badanych periodyków. W „Chwili dla Ciebie” najwięcej
okładkowych tematów dotyczyło zdrowia samej czytelniczki, jak i członków jej
rodziny. Włączając w to starszych rodziców, którymi Polki, jak wynika z lektury
tygodnika, chętnie się opiekują. Ponadto odwoływano się do domowych sposobów
na różne dolegliwości. Takie podejście redakcji do tworzenia okładki tygodnika
wynikało z dominujących kategorii tematycznych. W związku z tym w „Take
a Break” najczęściej odwoływano się do prawdziwych historii, starając się
zaszokować, zaskoczyć i zainteresować czytelniczkę (tabela 6).
Tabela 6. Wybrane tytuły artykułów
„Take a Break”

„Chwila dla Ciebie”

„Mum took another woman’s baby home from
„Z dzieckiem na bruk. Nigdy. Obroniłam mieszkanie”
hospital”
„Wciągnęło mnie i teraz klikam”
„Wicked BRIDGE secretly POISONED the groom”
„Ksiądz zdradził nasz sekret”
„7 day love challenge”
„Opieka nad seniorem. Dieta także chroni przed
„Boyfriend raped my baby brother as I sat downstairs”
odleżynami”
„I caught perfect DAD attacking my baby”
„Błąd diagnozy lekarza pogotowia powtórzono
„How to feel good about your body”
w szpitalu”
„These shoes are made for eating”
„Pięć powodów, dla których warto jeść ogórki kiszone”
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„The Mum and Dad with 50 KIDS”
„Fashion 10 summer dresses to suit Everyone”

„Tylko ja wiem, że wnuczka ma chłopaka”
„Kąpiele, zwyczaje i okłady, które nie pozwolą na nowe
żylaki”

Źródło: Badania własne.

Podsumowanie
Analiza porównawcza magazynów true story na polskim i brytyjskim rynku
medialnym wykazała, że pierwowzorem dla tego typu periodyków był bez
wątpienia amerykański „True Story”. W Wielkiej Brytanii czasopisma prezentujące
historie zwykłych ludzi pojawiły się zdecydowanie wcześniej niż w Polsce. Taki stan
rzeczy wynika z historii obydwu krajów i rozwoju rynków medialnych.
W Polsce w ten subsegment prasy kobiecej, po wchłonięciu Phoenix Press przez
firmę Bauer Media, zaangażowały się dwa koncerny: Bauer Media i Edipresse
Polska. W Wielkiej Brytanii cztery firmy: Bauer Media, TI Media, ACH Publishing oraz
Hearst Magazines UK. Niewątpliwie najważniejszym wydawcą był koncern
z niemieckim kapitałem – Bauer Media.
W obydwu krajach systematycznie malały zarówno nakłady, jak i wyniki ze
sprzedaży egzemplarzowej. W takich warunkach rynkowych uwidocznili się
zdecydowani liderzy, których wydawcy wykorzystywali jako wiodącą markę do
wprowadzania numerów specjalnych, dodatkowych wydań itp., w celu
generowania dodatkowych zysków.
Badania porównawcze „typów empirycznych”, czyli „Take a Break” i „Chwili dla
Ciebie” uwypukliły zbliżoną budowę, tj. format, objętość, cenę oraz zawartość
tematyczną (zbliżone rubryki/działy). Różne proporcje ilościowe oraz sposób
prezentowania poszczególnych kategorii tematycznych dowodzą, że w Polsce
i Wielkiej Brytanii inaczej postrzegano kobiety powyżej 50. roku życia.
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The Segment of True Story Magazines in Poland and Great Britain.
Analysis Based on “Chwila dla Ciebie” and “Take a Break”
Summary
The true story magazine segment is one of subsegments of women’s press that, despite the
development of new information and communication technologies, maintains a steady position on
the press market. This is indicated not only by the single copy sales data or the existing number of
magazines representing this type of press but also by new titles debuting on press markets. The
deepening process of press market segmentation including the offer addressed to women is a
beneficial factor for creating and developing thematic subsegments. Such transformations of press
encourage adjusting the product to a particular group of addressees. The author of the article aims to
answer the questions about the definition of true story (known also as real life) magazines, the
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development process of this type of press in Poland and Great Britain over time, the companies
involved in publishing the periodicals belonging to this thematic press segment, the contents
dominating in the two leading magazines, i.e. “Take and Break” and “Chwila dla Ciebie” and finally,
the similarities and differences between these two magazines published by the Bauer Media.
Keywords: women’s press, segmentation of press market, true story magazines
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W ramach i poza ramami.
Obcy w polskim komiksie z lat 1967–892

ABSTRAKT
Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy wizerunku OBCEGO, który kreowany był
w publikowanych w Polsce komiksach z lat 1967–89. Chociaż wszystkie media działające w czasach
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej kontrolowane były i wykorzystywane przez władzę w celach
propagandowych, to w komiksie było to szczególnie widoczne. Wynikało to m.in. ze skierowania dzieł
tego typu do najmłodszych obiorców i ignorowania przez władze potencjału tego medium. Analiza
pozwoliła na wyróżnienie pięciu typów OBCEGO wewnętrznego i zewnętrznego: Niemca – nazisty –
hitlerowca, kapitalisty – imperialisty – Zachód, bandyty, chuligana i obcego alternatywnego. Typy te
następnie zostały omówione i zilustrowane konkretnymi przykładami z analizowanego materiału.
SŁOWA KLUCZOWE: komiks, OBCY, PRL, propaganda

Pisać o komiksie to z jednej strony pisać o formie wyrazu, której umowna data
powstania oddalona jest o mniej niż rok od umownej daty powstania filmu3,
z drugiej zaś strony, szczególnie w Polsce, to zajmować się tematem, który wciąż
cieszy się znikomą popularnością. Nie chodzi jednak tylko o to, że polska
komiksologia, jak współcześnie określa się naukę o tej formie wyrazu, o wiele
skromniej prezentuje się niż filmoznawstwo, literaturoznawstwo czy nauki
o mediach, ale także o niską popularność komiksu w ogóle na ojczystym gruncie.
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 25.05.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 16.06.2020 r.
Rok 1967 to data wydania pierwszego numeru Kapitana Żbika, nazywanego także Kolorowymi zeszytami. Jest to
w pewien sposób symboliczna data powrotu komiksu do łask w PRL, jako że w latach 1956–1966 traktowany był
on jako wytwór „zgniłego Zachodu”. Publikacje z tych lat stanowiły rzadkość i najczęściej publikowane były jedynie
jako dodatek do gazet. OBCY w komiksie do roku 1955 został, jak się wydaje, dostatecznie opisany przez Adama
Ruska.
3
Chociaż oczywiście nie istnieje oficjalna data powstania ani filmu, ani komiksu, to przyjęło się uznawać Wyjście
robotnic z fabryki Lumière w Lyonie z 28 grudnia 1895 roku i The Yellow Kid z 6 grudnia 1896 roku za pierwszy film
i pierwszy komiks. Zob. J. Płażewski, Historia filmu, wyd. IV, Wrocław 1995, s. 8-9; J. Szyłak, Komiks, Kraków 2000,
s. 6.
2
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Powodów braku tej popularności jest wiele, bez wątpienia jednak
jednym z najważniejszych jest nagminne wykorzystywanie komiksu do celów
propagandowych w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej4. Jak pisze Jerzy
Szyłak o sytuacji tej formy wyrazu w latach powojennych:
Nie zakazy i nie milczenie na temat komiksu przyczyniły się do nieznajomości tego gatunku
w Polsce, ale właśnie wprzęgnięcie go w służbę komunistycznej ideologii. (…) Sprawiało to,
że komiksy mogły być akceptowane jedynie pomimo ich wad i cenione wyłącznie przez odbiorców
młodych i bezkrytycznych5.

Nie tylko skierowanie „historyjek obrazkowych”, jak często określano komiksy
w czasach PRL, do dzieci było powodem oczywistości funkcji propagandowej.
Nieznajomość języka komiksu, brak dbałości o szatę graficzną zdominowaną
przez tekst, a także charakterystyczne dla tej formy wyrazu uproszczenia,
wyolbrzymienia i przerysowania – wszystko to sprawiało, że ideologia, która
chociażby w literaturze mogła być podawana w subtelniejszy sposób, tutaj kłuła
w oczy każdego świadomego odbiorcę. Nawet dzieła o wyższej jakości musiały
jednocześnie płacić „haracz” władzy, tak jak Tytus, Romek i A’Tomek Henryka
Jerzego Chmielewskiego.
Jednak zadaniem tego artykułu nie jest przyjrzenie się ogólnym sposobom
realizacji funkcji propagandowej w komiksie z czasów PRL, gdyż temat ten
wielokrotnie był już poruszany6. Celem artykułu jest analiza występującego w tej
formie wyrazu sposobu przedstawiania OBCEGO, zestawionego w pewnej mierze
ze SWOIM, a w szczególności próba odpowiedzi na dwa pytania:
1. Kto w wydawanych w PRL dziełach komiksowych był OBCYM?
2. W jaki sposób medium bimodalne, jakim jest komiks, portretuje obcego?
Odpowiedź na te pytania wymaga uściślenia rozumienia wymienionej powyżej
opozycji oraz chociażby wstępnego opisania specyfiki języka komiksu. W celu
ustalenia tożsamości OBCEGO i opisu sposobów jego przedstawiania analizie
poddane zostały wybrane samodzielne dzieła komiksowe i magazyny, publikujące
komiksy w latach 1968–1989, m.in. seria komiksów Kapitan Żbik, wybrane tomy
komiksu Podziemnego frontu, Tytus, Romek i A’Tomek. Księga V, wszystkie numery
4

Do innych przyczyn takiego stanu komiksu w Polsce zaliczyć można m.in. niską jakość wielu powstających
w przeszłości dzieł, niezrozumienie „prawideł sztuki”, wiążące się często z traktowaniem komiksu jako uproszczonej
literatury, kojarzenie tej formy wyrazu z młodszymi odbiorcami i długoletni brak zainteresowania nim środowiska
naukowego. Należy tutaj zauważyć, że przyczyny te często związane były z wykorzystaniem komiksu do działań
politycznych – traktowanie go jako narzędzia nie pozwalało na jednoczesne traktowanie jako sztuki.
5 J. Szyłak, Komiks. Świat przerysowany, Gdańsk 1998, s. 135–136.
6 Pozycje te stanowić będą podstawę dla bardziej szczegółowych rozważań, przedstawionych w tym artykule.
Zob. m.in. B. Janicki, Rzetelność treści i obudowy dydaktycznej polskich komiksów historycznych (lata 1945–1991),
„Zeszyty Komiksowe”, 2011, nr 12, s. 30–35; A. Rusek, Od rozrywki do ideowego zaangażowania. Komiksowa
rzeczywistość w Polsce w latach w 1939–1955, Warszawa 2011; A. Rusek, Władza stalinowska w obrazkach,
„Zeszyty Komiksowe”, 2008, nr 8, s. 10–17; P. Timofiejuk, Polski komiks jako narzędzie propagandy,
[w:] KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej, G. Gajewska, R. Wójcik (red.),
Poznań 2011, s. 179–198.
263

W ramach i poza ramami. Obcy w polskim komiksie z lat 1967–89

wychodzącego w latach 1976–1981 czasopisma komiksowego „Relax” oraz jedna
z niewielu publikacji jawnie krytykujących władzę: Solidarność – 500 pierwszych dni.
Wybór tego materiału podyktowany był kilkoma czynnikami: ich popularnością,
typowością zawartych w nich schematów narracyjnych i przedstawień, a także
skupieniem się na ilustrowaniu opozycji SWÓJ – OBCY. W przypadku wielu innych
dzieł, takich jak chociażby seria Pilot śmigłowca, opozycja ta nie występowała
w ogóle lub pełniła rolę na tyle marginalną, że nie wniosłaby niczego do
przeprowadzonej analizy.

Swój – obcy czy swój – wróg
Zygmunt Bauman określa opozycję PRZYJACIEL – WRÓG jako „sielankowy
antagonizm”, a następnie wprowadza w nią, za Jacques’iem Derridą, trzeciego
„bohatera”: OBCEGO. Relacje wrogości i przyjaźni porządkują świat w prosty
sposób, zapobiegający chaosowi: dzieląc go na „swoich” i „obcych”, na „takich
samych” i „innych”, ustalają, co jest prawdziwe i fałszywe, dobre i złe. Obcy wymyka
się takiemu zero-jedynkowemu spojrzeniu poprzez swój stan nieokreśloności: nie
jest on ani przyjacielem, ani wrogiem, jest niewiadomą, której aktualnie nie można
sprowadzić do wcześniej istniejącej dychotomii7.
Jednak w wielu przypadkach, szczególnie mówiąc o tekstach o charakterze
propagandowym, trudno byłoby szukać takiego trójpodziału. OBCY nie różni się
zazwyczaj od wroga: „Ujawnienie innego wprowadza jednocześnie wyraźny podział
na kulturę (SWÓJ) i nie-kulturę (OBCY), porządek (SWÓJ) i chaos (OBCY)”; swoi to
dobrzy, obcy to źli8. Jeżeli „ten trzeci” w rozumowaniu Baumana ma szansę na
okazanie się przyjacielem, gdy zostanie on rozpoznany jako taki, to w narracji
propagandowej „oswojony” zostaje on tylko poprzez swoją decyzję odrzucenia
obcości i przyłączenia się do drugiego obozu9. Jak zostanie później pokazane, zabieg
taki pojawia się także w komiksach z okresu PRL. Jeżeli OBCY nie pełni tutaj funkcji
wroga, to nie oznacza, że może okazać się przyjacielem.
Analizując zastałe definicje słownikowe SWOJEGO (oraz derywatów
swojak i swojski) i OBCEGO, Jerzy Bartmiński zwraca uwagę na następujące
aspekty: rodzinny, lokalistyczny, narodowy, psychiczny, społeczny, religijny
i polityczny. Przebadanie struktur kognitywnych tych definicji wskazuje na to, że
aspekt polityczny nie pojawia się w ogóle w przypadkach SWOJEGO i jego
derywatów, zaś w przypadku OBCEGO występuje rzadziej niż aspekt społeczny
i psychologiczny10. Występowanie poszczególnych aspektów prezentuje się inaczej
7

Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, Warszawa 1995, s. 79–82.
P. Nowak, SWÓJ I OBCY w językowym obrazie świata, Lublin 2002, s. 60–61, 66.
9 Z. Bauman, Wieloznaczność…, op. cit., s. 82.
10 J. Bartmiński, Opozycja swój/obcy a problem językowego obrazu świata, „Etnolingwistyka. Problemy Języka
i Kultury”, 2007, nr 19, s. 46–49.
8
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w przypadku analizowanych w tym artykule komiksów. Głównym i nadrzędnym
wyznacznikiem swojskości i obcości jest przynależność polityczna: komunistyczna
lub kapitalistyczna. Lokalność, narodowość, obcość kulturowa i językowa,
przynależność do rodziny itp. – wszystkie one schodzą na dalszy plan. W narracji
analizowanych dzieł SWOIM może być Polak, mieszkaniec ZSRR, Niemiec, Chilijczyk
– wystarczy, że popiera ideologię socjalistyczną.
Jak zauważa Paweł Nowak, zmiany ustrojowe, zachodzące w Polsce w latach
50., wymusiły znalezienie OBCEGO WEWNĘTRZNEGO (kapitalisty) i OBCEGO
ZEWNĘTRZNEGO (państwa zachodnie i USA), a także wewnętrznego i zewnętrznego
SWOJEGO: robotników, chłopów małorolnych, ludzi pracy itp. w kraju, a ZSRR i inne
państwa ludowodemokratyczne na zewnątrz11. Przekonywanie odbiorcy do
przyjęcia obrazu poszczególnych OBCYCH i SWOICH realizowane może być za
pomocą propagandy jawnej, która nie umożliwia odbiorcy własnej interpretacji
tekstu, i propagandy ukrytej, która w sposób bardziej zawoalowany i mniej
oczywisty stara się nakłonić odbiorcę do przyjęcia stanowiska proponowanego
przed nadawcę. W narracji tworzonej w Polsce w latach 50. wiodącą rolę pełni
perswazja jawna, która deklarowana była przez jej teoretyków i praktyków, a jej
skuteczność w kreowaniu obrazu OBCEGO wynikała w dużej mierze z braku
możliwości skonfrontowania tegoż obrazu z innymi źródłami informacji12.
Znamienna wydaje się przewaga wykorzystania propagandy o charakterze jawnym
w znaczącej większości komiksów powstających w całym okresie istnienia Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, nawet w latach 70., a więc w czasie otwarcia się na
Zachód13.
W komiksie z czasów PRL OBCY nie istnieje jako uzupełnienie dychotomii
przyjaciel – wróg, ale raczej utożsamiany jest z tym drugim. Wydaje się więc
zasadnym przywołanie tutaj charakterystyki wroga. Jacek Ziółkowski wymienia
następujące atrybuty: udział w destruktywnej walce, zamiar zadania drugiej stronie
strat, dążenie do osiągnięcia własnych celów bez względu na koszty, brak akceptacji
dla „reguł gry”14. Ten sam autor, referując poglądy Clarka Schmitta na temat wroga
politycznego, pisze, że polityka to podział na SWOJEGO i WROGA – ten drugi zaś
stanowi zagrożenie egzystencjalne; zawsze ma realny, konkretny i okazjonalny
charakter (pojawia się w określonej sytuacji) i nigdy nie jest wrogiem jednostki, ale
„tego, co stanowi o formie życia w grupie i wspólnocie”15.

11

P. Nowak, SWÓJ i OBCY…, op. cit., s. 61.
Ibidem, s. 67.
13
J. Szyłak, Komiks. Świat przerysowany…, op. cit., s. 137.
14 J. Ziółkowski, Konceptualizacja pojęcia wroga, „Dialog Edukacyjny”, 2014, nr 1(24), s. 28.
15 J. Ziółkowski,
Wróg w politycznych narracjach antagonizmu manichejskiego, „Wrocławskie Studia
Politologiczne”, 2017, nr 22, s. 93–94.
12
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Specyfika języka komiksu
Małgorzata Lisowska-Magdziarz stwierdza, że „wielomodalność tekstów
medialnych ma charakter planowy, celowy, instrumentalny”16. Analiza tekstów
tego typu nie może polegać więc jedynie na separacji poszczególnych kodów
z pominięciem jakości, które tworzone są przez ich współobecność. Należy
podkreślić tutaj, że jak stwierdza Teodor Toeplitz, komiks stanowi jedność ikonolingwistyczną17, a więc próba rozdzielenia wykorzystywanych przezeń kodów
prowadzić musi zawsze do zatracenia pewnych treści.
W oczywisty sposób komiks nie dysponuje takimi możliwościami tekstowymi jak
literatura ani wszystkimi środkami wizualnymi, dostępnymi przykładowo
malarstwu. Ograniczenie miejsca, podział płaszczyzny na mniejsze kadry, które
muszą być czytelne, wielość obrazów, niemożność stosowania opisów – to tylko
niektóre trudności, których nawet najmniej doświadczony twórca komiksu ma
pewną świadomość18.
W warstwie wizualnej twórcy komiksów posługują się różnorodnymi środkami
artystycznymi, które służą skuteczniejszemu przekazywaniu treści lub wywoływaniu
wrażeń estetycznych. Nawet jeżeli analizowane w tym artykule dzieła nie
wykorzystują większości z nich, zasadnym wydaje się chociażby ich wymienienie.
Są to więc m.in. wybór odpowiedniego stylu graficznego, zastosowanie różnych
kształtów kadrów i ich rozmieszczenia na stronie, kształty „ramek” i „dymków”,
zastosowanie graficznych indykatorów ruchu, kolorystyka, rozbudowane graficznie
onomatopeje i ekwiwalenty słów, a także dobór odpowiedniego kroju pisma19.
Znaczna część tych elementów jest do pewnego stopnia skonwencjonalizowana
w ramach uniwersalnego języka komiksu, co nie oznacza, że współcześni twórcy od
tych konwencji nie odchodzą. Bardzo istotnym elementem jest także sposób
portretowania bohaterów, który niejednokrotnie charakteryzuje się znacznym
przerysowaniem.

16

M. Lisowska-Magdziarz, Badanie wielomodalnych przekazów w mediach masowych. Od teorii do schematu
analitycznego, [w:] Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz,
A. Hess (red.), Kraków 2018, s. 145.
17 K. T. Toeplitz, Sztuka komiksu: próba definicji nowego gatunku artystycznego, Warszawa 1985, s. 39.
18 Sytuacja komiksów w Polsce w omawianych w tym artykule latach zdaje się wyglądać inaczej. Trudno stwierdzić,
czy wynikało to z braku świadomości autorów, czy z ich niedbałości, jednak efektem tego były często dzieła, które
starały się nazbyt przypominać literaturę. Najdobitniejszym przykładem nierozumienia „komiksowości” mogą być
powstające w latach 80. i 90. komiksowe adaptacje literatury, np. Tajemnicza Wyspa T. C. Horvatha, oparta na
powieści Juliusza Verne’a o tym samym tytule, których treść w dużym stopniu zrozumiana może być dzięki samemu
tekstowi. Jednak nawet w nich pojawia się pewna świadomość istotności obrazu, np. przy pomijaniu opisów.
19 Szczegółowe omówienie tych elementów języka komiksu zostało wielokrotnie przedstawione. Zob.
m.in. P. Gąsowski, Wprowadzenie do kognitywnej poetyki komiksu, Poznań 2016.
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Obcy (wróg) w polskim komiksie z lat 1967–1989
Wstępna analiza materiałów pozwoliła na wyodrębnienie pięciu głównych
typów OBCEGO: „Niemca – nazisty – hitlerowca”, „kapitalisty – imperialisty –
Zachód”, „bandyty”, „chuligana” oraz „obcego alternatywnego”. Dwa pierwsze typy
stanowią OBCYCH ZEWNĘTRZNYCH, pozostałe trzy OBCYCH WEWNĘTRZNYCH.
W dalszej części artykułu poszczególne typy zostaną dokładnie opisane
i zilustrowane przykładami. W trakcie analizy pojawiły się także przypadki OBCEGO,
które wystąpiły tylko jeden raz – z powodu ograniczenia miejsca zostaną one
jedynie wspomniane poniżej.
Część przedstawień OBCEGO, chociaż wydaje się na pierwszy rzut oka odrębna,
wpasowuje się w jedną z pięciu głównych kategorii. I tak na przykład w „Relaxie”
pojawiają się kraje sojusznicze Niemiec z okresu II wojny światowej i organizacje
o charakterze narodowo-socjalistycznym bądź prawicowym (Narodowy Związek na
rzecz Całkowitego Wyzwolenia Angoli i Narodowosocjalistyczny Ruch Chile). Jednak
występują one jednorazowo i prawie zawsze powiązane są z III Rzeszą w taki
sposób, jakby nie mogły istnieć samodzielnie.
W Piorun więcej nie uderzy… pojawia się grupa Stanisława „Pioruna”
Orłowskiego, określana jako bojówka reakcyjna, prowadząca bratobójczą walkę
i w okrutny sposób wykorzystująca chłopów i rolników20. W Kordziku antagonistami
są kontrrewolucjoniści, nazywani „białymi”, którzy bez skrupułów prześladują
rewolucjonistów i ich dzieci21, a w Decyzji przedwojenna władza i arystokracja łączą
siły w celu powstrzymania budowy huty, którą stawiać chcą komuniści22.
W wydzieleniu powyższych kategorii pomocne było zestawienie pojawiających
się w analizowanym materiale typów OBCEGO z kategoriami wroga z polskich
komiksów z lat 1939–1955, które przedstawione zostało przez Adama Ruska23.

Niemiec – Nazista – Hitlerowiec
Adam Rusek na pierwszym miejscu także stawia Niemca i to jemu poświęca
najwięcej miejsca: stanowi on wroga etnicznego, a przy jego kreowaniu twórcy
„historyjek obrazkowych” sięgali do zakorzenionego w zbiorowej świadomości
Polaków stereotypu Niemca jako odwiecznego wroga, odnosząc się zarówno
do wydarzeń z okresu II wojny światowej, jak i do o wiele wcześniejszej historii,
np. wojen polsko-krzyżackich24.
20

„Relax”, 1977, nr 8.
„Relax”,1978, nr 10, – 1978, nr 11.
22
„Relax”, 1980, nr 3.
23 Rusek wymienił następujące „oblicza wrogów”: Niemiec, szpieg, imperialista, obszarnik (ziemianin) i kułak.
Zob. A. Rusek, Od rozrywki…, op. cit., s. 139–149.
24 Ibidem, s. 139.
21
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Niemiec po roku 1955 pozostaje wciąż najczęściej występującym antagonistą,
co uwarunkowane jest nie tylko łatwością w wykorzystaniu utrwalonego wizerunku
wroga i agresją wobec Polski w roku 1939, ale także przystąpieniem w 1955 r.
Republiki Federalnej Niemiec do NATO, które uznawane było przez komunistów za
wrogie wobec sygnatariuszy Paktu Warszawskiego25. Ten typ OBCEGO jest prawie
że wszechobecny: pojawia się we wszystkich seriach, opartych na serialach
telewizyjnych, a więc m.in. Podziemnym froncie (1969–1972, 1979), Kapitanie
Klossie (1971–1973) i Przygodach pancernych i psa Szarika (1970–1971)26. Także
w czasopiśmie „Relax” w 25 z 31 numerów Niemcy występują jako wrogowie.
Funkcja OBCEGO i WROGA podkreślana jest w samym określeniu Niemców,
m.in.„znienawidzony wróg”, „polakożercy”, „kanalie”, „nieprzyjaciel”, „bandyci”,
„hitlerowcy”, „wojska okupacyjne”, „najeźdźcy”,„wilki czyhające na zdobycz,
najbardziej krwiożercze” czy użycie części przysłowia „nie taki diabeł straszny, jak
go malują” w wypowiedzi jednego z polskich żołnierzy, który właśnie zabił trzeciego
Niemca27.Określenia „hitlerowiec”,„nazista” i „Niemiec” są prawie synonimiczne –
dobry Niemiec istnieje tylko wtedy, kiedy sam staje się OBCYM wobec innych
przedstawicieli tej narodowości. Tak dzieje się przykładowo w komiksie Bardzo lubię
deszcz, w którym weteran I wojny światowej Richard Sorge dzięki lekturze Kapitału
Karola Marksa i Dzieł Friedricha Engelsa odwraca się od własnego kraju i dołącza do
rewolucji komunistycznej: w ostatnim kadrze przyjmuje zaproszenie do Moskwy 28.
Wrogość do zachodniego sąsiada przy jednoczesnym wskazywaniu na przyjaźń
z ZSRR jest także wyrażana dosłownie, jak w komiksie Sasza, opisującym działania
Komitetu Pomocy Jeńcom Radzieckim: „Nienawiść do Niemców, a sympatia do
żołnierzy radzieckich zjednywały coraz nowych ofiarnych ludzi, wspierających
działalność Komitetu”29.
Obcość podkreślają także wypowiedzi niemieckich postaci z komiksów, które
same sobie nadają status obcości. I tak na przykład w przetłumaczonym z czeskiego
komiksie Zamach Reinhard Heydrich, nazywany tutaj HORROR HEYDRICH, wyraźnie
podkreśla różnicę pomiędzy SWOIMI (dla czytelnika), czyli „czeskimi psami”,
i INNYMI, czyli „RZESZĄ NIEMIECKĄ”30. Niemieckie postacie mają tendencje do
odczłowieczania drugiej strony, traktowania jej jako ludzi gorszej kategorii. I tak
w Dziewięciu z nieba urzędnik specjalny Helmut Mühler deklaruje, że będzie
dostarczał Polaków w świńskich klatkach31, a szeregowy żołnierz w drugim tomie
25

B. Janicki, Rzetelność i treść…, op. cit., s. 32.
Chociaż oczywiście istnieją literackie pierwowzory seriali Podziemny front i Czterech pancernych i psa,
to nawiązujące do nich komiksy powstały na fali ich popularności, a bohaterowie wzorowani byli na aktorach
grających w tych serialach.
27 Wszystkie określenia z czasopisma „Relax” od 06.1976 do 03.1978.
28
„Relax”, 1977, nr 12.
29 „Relax”, 1978, nr 3.
30 „Relax”, 1977, nr 1.
31 „Relax”, 1976, nr 6.
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Podziemnego frontu z uśmiechem stwierdza: „Mnie się tutaj wszyscy nie podobają.
Czasem gorzej się tutaj czuję niż na froncie”32. Język wroga jest kontrastowy wobec
języka SWOJEGO: Niemcy wypowiadają się najczęściej z pogardą, celebrują swoje
okrucieństwo, używają większej liczby wulgaryzmów, ich wypowiedzi czasami są
niegramatyczne. Z drugiej strony SWOI przeklinają rzadko, tylko w szczególnych
przypadkach, ograniczają komentarze na temat wroga na rzecz przedstawiania
swoich motywacji i zagrzewania do walki towarzyszy broni.
Kolejnymi elementami, podkreślającymi opozycję SWÓJ – OBCY, jest
wykorzystanie języka niemieckiego i stosowanie specjalnego kroju pisma. Chociaż
w „Relaxie” zdarzają się wypowiedzi w języku rosyjskim, to są one rzadkie, zaś
deutsche Sprache pojawia się stosunkowo często, czy to w formie „czystej”, czy to
w połączeniu z językiem polskim. Charakterystyczne jest także nagminne
wykorzystywanie pisma gotyckiego, tak jak w Piętnastu istnieniach, w których
krojem pisma stylizowanym na gotyk zapisany został śmiech okrutnych żołnierzy33.
Tym samym zabiegiem posłużono się w Pięciu krokach wstecz, opisujących
przygody przenoszącego się w czasie harcerza, który zatrzymany zostaje w Polsce
z czasów zaborów przez pruskiego żołnierza: „Idziesz ze mną chłopaka [pisownia
oryginalna – S. M.]. Schnella. Stehe auf”34. Są to jedne z nielicznych przykładów
kreatywnego wykorzystania kroju pisma w badanych dziełach.
Niemiec w analizowanych komiksach wpisuje się w podaną przez Ziółkowskiego
charakterystykę wroga. Pełniąc rolę przeciwnika militarnego, podejmuje on
działania destrukcyjne i dąży do wygranej, jednak jego wrogość podkreślona jest
także poprzez brak przestrzegania „reguł gry”, dążenie do celu za wszelką cenę.
Płynącym z walki korzyściom obiektywnym (materialnym i militarnym) towarzyszą
wielokrotnie korzyści subiektywne (satysfakcja, zaspokojenie sadystycznych
zachcianek). W Barykadzie na woli kolumna niemieckich wojsk pancernych podąża
za uchodźcami, mordując tych, którzy nie zdążą się ukryć35. W Akcji labirynt
zrozpaczony niemiecki kapitan Brettmüller przyznaje się do zniszczenia własnej
łodzi podwodnej w celu uniknięcia wykrycia, co jego przełożony skomentuje:
„Zgodnie z rozkazem. Dlatego nie widzę powodu, by czynić sobie wyrzuty
sumienia”.
W warstwie graficznej najczęstszym elementem wzmacniającym dychotomię
SWÓJ – OBCY(WRÓG) jest tworzenie kontrastowych przedstawień bohaterów.
Niemieckie fizis charakteryzuje się karykaturalnością i przerysowaniem, m.in.
brzydotą twarzy, deformacją sylwetki czy nadmierną ekspresywnością mimiki.
Oczywistym elementem utrwalającym podział jest także wykorzystanie symboli
związanych z III Rzeszą, a więc Hakenkreuz, znak SS, mundury Gestapo i inne.
32

J. Bednarczyk i in., Podziemny front. Na tropie, Warszawa 1969.
„Relax”, 1977, nr 4.
34 „Relax”, 1978, nr 8.
35 „Relax”, 1977, nr 11.
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Dla podkreślenia przynależności przywódcy niemieccy są także przedstawiani
z portretem Adolfa Hitlera wiszącym na ścianie (naziści) lub herbem Republiki
Weimarskiej. Zabieg ten wykorzystywany jest także wtedy, kiedy pojawiają się
sojusznicy Niemiec z okresu II wojny światowej. Wielokrotnie stosowana jest także
specjalna paleta barw: kolory zimne, odcienie szarości lub odwrotnie: ostra
czerwień czy żółć. Innym zabiegiem jest także przedstawianie wrogich żołnierzy jako
czarnych lub szarych jednolitych sylwetek, u których widoczny jest tylko wyraz
twarzy. Wykorzystanie takiego sposobu przedstawienia służyć może wywołaniu
u czytelnika niechęci, poczucia zagrożenia i niepokoju. Taki cel może mieć także
częste tworzenie graficznego bohatera grupowego, u którego poszczególne
postacie zatracają swoją indywidualność na rzecz bycia częścią zagrażającego
tłumu.
Zakorzeniona w polskiej mentalności niechęć do zachodniego sąsiada, świeżość
wspomnień dotyczących II wojny światowej, liczne historyczne konflikty, bliskość
terytorialna – wszystkie te elementy sprawiły, że Niemiec stał się doskonałym
OBCYM ZEWNĘTRZNYM w narracji prowadzonej przez polski komiks z czasów PRL.
Nie tylko liczba publikacji, ale także sposób obrazowania tego OBCEGO jako
zagrożenia świadczą o jego wiodącej roli jako antagonisty.

Kapitalista – Imperialista – Zachód
Drugi analizowany przez Ruska typ wroga, imperialista, w latach 1967–1989
musiał zostać zastąpiony inną, szerszą kategorią. Amerykanie, którzy w latach
1939–1955 pełnili rolę mocodawców wszelkiego rodzaju szpiegów i dywersantów36,
pojawiają się w analizowanych dziełach rzadko lub nie są określeni bezpośrednio,
częściej czytelnik ma do czynienia z szeroko rozumianym kapitalistą, pochodzącym
z państw Zachodu albo z międzynarodową, kapitalistyczną przestępczością. Trzeba
także zauważyć, że istnieje znaczna różnica w sposobie portretowania Niemca
i kapitalisty: ten pierwszy, jak wspomniane zostało poprzednio, budzić miał strach,
niechęć lub odrazę. Ten drugi, chociaż czasem też niebezpieczny, często traktowany
jest jako element obcy, ale raczej śmieszny niż straszny; absurdalny, ale niebędący
okrutnym zagrożeniem. W poprzednich latach Amerykanie byli pociągającymi
za sznurki „pozbawionymi wszelkich wyższych uczuć kreaturami”37, tutaj czasami
bardziej wzbudzają litość.
W Kapitanie Żbiku główną rolą kapitalistów z Zachodu jest zlecanie kradzieży
i innych przestępstw, które realizowane są na terenie PRL. Większość śladów
prowadzi wciąż do Republiki Federalnej Niemiec, ale pojawiają się także Szwedzi,

36
37

A. Rusek, Od rozrywki…, op. cit., 143–144.
Ibidem, s. 144.
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którzy starają się wykraść eksponaty z polskiego muzeum (w Ryzyku)38
i międzynarodowa organizacja, zajmująca się szpiegostwem przemysłowym
o znaczącej nazwie „Interscience”39. Z krajów zachodnich pochodzą także
pozbawieni skrupułów najemnicy, którzy gotowi są zabijać kogokolwiek za
pieniądze. W pochodzącym z „Relaxu” Ogniu na sawannie tajemniczy mężczyzna,
przypominający karykaturalne przedstawienia kapitalistów i burżuazji (w czarnym
smokingu i z ugładzonymi włosami), proponuje spotkanym w birminghamskim
barze mężczyznom pracę w Angoli: „Mam dla was dobre zajęcie. Trzysta dolarów
tygodniowo i postrzelacie sobie do murzynów”, co zostaje przyjęte z entuzjazmem:
„Dajcie broń, to naznoszę wam czarnuchów, jak wyżeł kuropatw”40. Na marginesie
należy zauważyć, że jest to jeden z niewielu przykładów tematyki rasistowskiej,
która o wiele częściej występowała w komiksach przed rokiem 195641.
Inny
obraz
kapitalistów
i
imperialistów
zaprezentowany
jest
w sześcioodcinkowej serii Opowieści nie z tej ziemi, opowiadającej o myślonautach,
grupie osób, które pijąc szampana, dzielą się historiami o podboju kosmosu, które
to historie, jak się później okazuje, są zmyślone42. W pierwszej części ukazane jest
zamiłowanie grupy do alkoholu, w drugiej ich megalomania, w trzeciej czytelnik
poznaje rasę robotów, u której „prawo zachowania gatunku zastąpione zostało
prawem zachowania produkcji”, w dwóch kolejnych pojawia się krytyka
kolonializmu: przekupywanie „dzikich” bezwartościowymi paciorkami i porywanie
ich z naturalnego środowiska, chociaż musiało się to skończyć ich śmiercią – ich
szczątki są umieszczane w specjalnym muzeum. Charakterystyczny jest także
sposób graficznego przedstawienia grupy myślonautów: jeżeli w Kapitanie Żbiku czy
innych komiksach z „Relaxu” zachowane zostały zasady realizmu, to tutaj warstwa
wizualna zbliżona jest do karykatury. Przewodniczący całego grona (noszący
plakietkę PRESIDENT) ubrany jest w drogi garnitur i jest przesadnie otyły – ta
ostatnia cecha występuje kilkukrotnie. Inny z uczestników sympozjum nosi bogaty
w szamerunek mundur, który kojarzony jest najczęściej z XIX-wieczną gwardią.
Pojawiają się także inne postacie w historycznych mundurach.
Dopełnienie wizerunku obcego świata Zachodu może stanowić Księga V serii
Tytus, Romek i A’Tomek Henryka Jerzego Chmielewskiego, w której trzej tytułowi
bohaterowie wybierają się w podróż po świecie w latającej wannie. Odwiedzają oni
m.in. Londyn, w którym każdy może mówić, co chce, o ile nie krytykuje królowej43,
Paryż, w którym spotykają kloszarda44, czy w końcu Nowy Jork, przedstawiony jako
miejsce pełne absurdu i dehumanizacji. Bohaterowie kolejno: występują we
38

W. Krupka i in., Ryzyko 1 (Kapitan Żbik #1), Warszawa 1967.
J. Bednarczyk i in., Wodorosty i pasożyty 1 (Kapitan Żbik #41), Warszawa 1976.
40 „Relax”, 1977, nr 2.
41
A. Rusek, Od rozrywki…, op. cit., 144–145.
42 „Relax”, 1977, nr 11 – 1978, nr 4.
43 H. J. Chmielewski, Tytus, Romek i A’Tomek. Księga V, Warszawa 1974, s. 15.
44 Ibidem, s. 19.
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wprowadzającej w błąd reklamie, rozmawiają o dzielnicach nędzy, oglądają
reklamy, na których przedstawione jest dziecko z rękami wyrastającymi z szyi
i diabeł, widzą napad na bank, a następnie udają się na Florydę, gdzie są świadkami
rasizmu45. Księga V jest o tyle charakterystyczna, że skupia się na tworzeniu
podziału SWÓJ – OBCY poprzez kontrastowe ukazania wspomnianych miast,
a następnie życia na Kubie. Pozostałe księgi (do roku 1982) skupiały się raczej na
adresowaniu wewnętrznych problemów, takich jak alkohol czy palenie papierosów,
lub podkreślały pozytywne aspekty życia w PRL.
Ameryka w artystycznej wizji Chmielewskiego jest miejscem negatywnym, a jej
mieszkańcy jak najdalsi są od ideału, jednak z powodu samej humorystycznej
konwencji tego komiksu bawi ona raczej niż straszy, szczególnie w porównaniu
z przedstawieniami OBCEGO – Niemca. Imperialista, Amerykanin, kapitalista –
wszyscy oni są obecni i pełnią podobną funkcję: są OBCY, ale na pewno nie tak
wrodzy jak Niemcy. Liczba ich wystąpień jest także dość niska, szczególnie jeżeli
weźmie się pod uwagę to, że kapitalista najczęściej pochodzi z RFN, a więc
w pewnym stopniu podchodzi pod analizowaną poprzednio kategorię.
W następnych podrozdziałach przedstawieni zostaną OBCY wewnętrzni.

Bandyta
Większość powstających w PRL samodzielnych serii komiksowych
koncentrowała się na wydarzeniach II wojny światowej i oparta była na istniejących
serialach telewizyjnych – wyjątkiem jednak był wspomniany już Kapitan Żbik, który
koncentrował się na pracy Milicji Obywatelskiej, a w szczególności na przygodach
tytułowego kapitana. Chociaż, jak zostało wspomniane powyżej, musiał mierzyć się
on z siłami Zachodu, to jego głównymi adwersarzami byli krajowi przestępcy.
Stanowili oni nie tylko jednostkowe zagrożenie, ale jednocześnie byli OBCYMI,
którzy poprzez swoje działa odrzucali akceptowane przez wszystkie inne postacie
wartości i zaburzali ustalony porządek rzeczywistości.
Jeżeli przestępcy nie dokonują przestępstw na zlecenie sił obcych, to obcość
bandytów podkreślana jest poprzez takie elementy, jak np. przeliczanie możliwych
zysków na dolary lub planowanie ucieczki z kraju przy użyciu sfałszowanego
paszportu – np. w Wzywam 0 –2146. Jednak na ustanowienie ich jako OBCYCH
największy wpływ zdaje się mieć skontrastowanie ich z jednolitym społeczeństwem,
które podziela te same poglądy i wyznaje te same wartości. Inna oczywista
dychotomia zachodzi pomiędzy nimi i funkcjonariuszami MO: ci drudzy nigdy nie
próbują zabić przestępców, a raczej unieszkodliwić lub przechytrzyć. Ci pierwsi za
to uciekają się do przemocy i morderstwa przy każdej okazji. Już w drugim tomie
45
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Ibidem, kolejno: s. 32, 33, 34, 35, 38.
W. Krupa i in., Wzywam 0-21 (Kapitan Żbik #6), Warszawa 1968.
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przywódca bandytów stwierdza, że może zabić zakładniczkę, bo spełniła już swoją
rolę47. Ich częstym atrybutem jest krytykowany powszechnie w czasach PRL alkohol,
który wg Żbika jest przyczyną wielu przestępstw: „Znaczna liczba osób podejrzanych
o popełnienie poważniejszych przestępstw kryminalnych i (…) wykroczeń – to
alkoholicy lub osoby działające pod wpływem alkoholu”48. Bandyci działają także na
szkodę całego państwa, tak jak w Dziękuję kapitanie, w którym „banda”
przestępców okrada zakłady państwowe, a następnie sprzedaje skradzione
produkty w puszkach nieistniejącej prywatnej wytwórni (jednocześnie mordując
właściciela zakładu, który chciał się wycofać z przestępczej działalności)49.
Przestępcy w Żbiku najczęściej działają trójkami, w których jedna osoba jest
szefem operacji, a dwie pozostałe pełnią rolę pomocników. Określani są jako
„banda”, „bandyci”, „łobuzy”, „grupa bandytów”, „siatka”, a ich główną czy wręcz
jedyną motywacją jest chęć wzbogacenia się. Sojusz zawierany przez te „trójki” ma
najczęściej charakter nietrwały: brak skrupułów i chciwość sprawiają, że gotowi są
pozbyć się swoich towarzyszy. Kolejną prawie zawsze powtarzającą się cechą jest
noszenie przez nich pseudonimów, takich jak „Czarny”, „Stary”, „Szczawik”,
„Bocian”, „Kruk” – niektóre aliasy pojawiają się kilkukrotnie.
Oprócz „bandy” występują parokrotnie także bandyci, którzy przestępstw
dokonują samodzielnie, jednak ich wykroczenia najczęściej mają o wiele mniejszą
skalę. Przykładem może być złodziej walizek z Kryptonimu „Walizka”, pijany,
zazdrosny mężczyzna ze Strzału przez północą, który atakuje rodzinę kobiety,
która go odrzuciła czy podszywający się pod policjanta pan Grozdek, który
morderstwa dokonuje w przypływie strachu przed wykryciem50. W przypadku
tego ostatniego zastosowano jedno z niewielu graficznych wyróżnień obcości
w Kapitanie Żbiku: przestępca ubrany jest w żółty, niezapięty garnitur, pod którym
widoczna jest rozchełstana, fioletowa koszula – ubiór kontrastujący ze schludnością
i „normalnością” strojów bohaterów pozytywnych.
Bandyci jako wróg Kapitana Żbika i społeczeństwa z małymi wyjątkami pojawiają
się w każdej części serii, a ich wizerunki niewiele różnią się od siebie. Dążenie do
realistycznego przedstawienia graficznego spowodowało, że ilość środków
pogłębiająca dychotomię SWÓJ– OBCY jest znikoma, zaś w warstwie językowej
przestępców najczęściej charakteryzują wspominane określenia, takie jak „banda”
czy „siatka”. Wyróżniki stanowią także stosowanie przez nich bardziej
emocjonalnych zwrotów (ale bez użycia przekleństw) i, szczególnie w późniejszych
odsłonach Żbika, elementy gwary przestępczej, takie jak „melina” czy „suka” jako
określenie wozu milicyjnego.
47

W. Krupa i in., Ryzyko 2 (Kapitan Żbik #2), Warszawa 1967.
W. Krupa i in., Wiszący rower (Kapitan Żbik #29), Warszawa 1973.
49 Z. Safjan i in., Dziękuję kapitanie (Kapitan Żbik #4), Warszawa 1968.
50 Kolejno: Z. Gabiński i in., Kryptonim „Walizka” (Kapitan Żbik #36), Warszawa 1974; W. Krupka i in., Strzał przed
północą (Kapitan Żbik #20), Warszawa 1971; J. Bednarczyk i in., Skoda TW 6163 (Kapitan Żbik #27), Warszawa 1972.
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Chuligani – „To nie nasze, robotnicze dzieci”51
Młodzież, która odrzucała promowane w komiksach wzorce, a więc zamiłowanie
do sportu, w szczególności do judo, pomaganie słabszym, przynależność do
organizacji harcerskich itp., pełniła podobną do przestępców, chociaż mniejszą rolę
w komiksach, w których bohaterami byli młodsi protagoniści. Stanowili oni OBCEGO
wobec SWOJEGO członka Związku Harcerstwa Polskiego i „naszych, robotniczych
dzieci”.
Tak jak w przypadku przestępców ich przedstawienie było raczej jednorodne.
Doskonałym przykładem jest seria komiksów Konus, zamieszczana w „Relaxie”,
opowiadająca o losach tytułowego Konusa, młodego chłopaka, piszącego wiersze,
który rozpoczyna swoją przygodę z judo. Jego niski wzrost, brak talentu sportowego
i wrażliwość są powodem odrzucenia przez rówieśników, zarówno chłopców,
jak i dziewczyny52. Antagonistami tej opowieści jest grupa chuliganów, która dręczy
protagonistę. Charakterystyczne jest dla nich używanie wulgarnego języka
(„Zbastuj frajerze. Nie lubię jak pchła beka”), stosowanie przemocy, niedbały
i „kontrowersyjny” ubiór (spodnie typu dzwony, kolorowe koszulki, często
z zagranicznymi napisami), długie włosy oraz ciągły atrybut w postaci papierosa. Ich
kontrkulturowość wyraża się też w negatywnym stosunku do promowanego w PRL
judo. W innym komiksie „Relaxu”, Podejrzenia53, prawie identyczni chuligani
zaczepiają młodą dziewczynę, wyśmiewając jej przynależność do harcerstwa
i grożąc jej przemocą, a oprócz tego „wystają pod kioskiem z piwem na stacji”.
Podobna grupa, chociaż mniej agresywna, występuje także w jednym
z numerów Kapitana Żbika, a dokładnie w Wyzwaniu dla silniejszego54. Ich wygląd
jest porównywalny do chuliganów z Konusa: papieros, długie włosy, kolorowa
odzież. Ich głównym zajęciem jest dręczenie młodszych uczniów, zabieranie im
pieniędzy (nie powstrzymuje ich nawet fakt, że ukradzione pieniądze miały
zostać wpłacone na komitet rodzicielski) i obcinanie warkoczy dziewczynkom.
Dodatkowo nie okazują szacunku ustalonym autorytetom: nauczycielom poprzez
przedrzeźnianie i wysyłanie obraźliwych listów („Lalunia, uważaj, git-ludzie
każdemu dadzą radę!”) oraz Milicji Obywatelskiej.
Ujednoliconemu wyglądowi i cechom charakteru chuliganów towarzyszy także
ujednolicona funkcja, którą pełnią w analizowanych komiksach. Ich dyletanctwo
i agresja służą za motywację, ta zaś wraz z pomocą dorosłych popycha młodych
51

Określenie to pojawiało się w odniesieniu do młodzieży biorącej udział w wydarzeniach Marca 1968.
Na marginesie można wspomnieć, że pojawiło się też sformułowanie „grupy brudnych długowłosych chuliganów”,
które w pewnej mierze pokrywa się z przedstawieniami tego typu młodzieży w analizowanych komiksach.
Za: J. Karpiński, Mowa do ludu. Szkice o języku polityki, Warszawa 1989, s. 7.
52 „Relax”, 1978, nr 2 – 1978, nr 4.
53 „Relax”, 1979, nr 3.
54 J. Bednarczyk i in., Wyzwanie dla silniejszego (Kapitan Żbik #40), Warszawa 1975.
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protagonistów do podjęcia wysiłku, który sprawi, że przestaną bać się oprawców.

Obcy alternatywny
Lata 80. w Polsce z jednej strony kontynuują tradycję komiksów z poprzednich
dekad, takich jak Polonia Restituta: Cena Wolności, z drugiej zaś strony wraz
ze zbliżającą się przemianą ustrojową pozwalają na powstawanie dzieł, które od
oficjalnej propagandy odchodzą, tak jak późniejsze księgi Tytusa, Romka i A’Tomka,
lub stoją do niej w całkowitej opozycji, tak jak Solidarność – 500 pierwszych dni.
To także lata, w których wychodzi jeden z najbardziej znanych komiksów
undergroundowych, Wampiurs Wars, przesycony przemocą, wulgaryzmami,
pokazujący świat absurdalny i pełen odcieni szarości, które zastąpiły znaną
dotychczas opozycję czerni i bieli, dobra i zła. Pojawia się także Funky Koval Macieja
Parowskiego i Jacka Rodka, w którym rozbudowana opowieść science fiction
wzbogacona została o mniej lub bardziej zakamuflowane nawiązania do
rzeczywistości PRL.
Solidarność – 500 pierwszych dni Jana Owsińskiego i Jacka Fedorowicza opisuje
losy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” od momentu
powstania (10 listopada 1980) do wprowadzenia stanu wojennego (13 grudnia
1981). W komiksie zachowany został wyraźny podział na SWOJEGO i OBCEGO, lecz
jest to podział odwrócony. Tym razem to władza komunistyczna jest OBCYM,
„czarnym” i złym, a członkowie „Solidarności” są całkowicie dobrzy – w narracji nie
ma miejsca na odcienie szarości.
Władze komunistyczne są kłamcami, którzy oprócz kłamania „nic innego nie
potrafią”, a w trakcie strajków wysyłają „prowokatorów”55. Ich głównymi
narzędziami są jednak dezinformacja, wykorzystanie mediów w celu ukazania
związkowców w jak najgorszym świetle („Zajfryd [Mieczysław Zajfryd, minister
komunikacji w latach 1969 i 1976, 1977–1981] powiedział w telewizji, że żądamy
po kilka tysięcy podwyżki! Takie kłamstwo!…56) i składanie publicznie fałszywych
obietnic („To władza deklarowała głośno. A po cichu…57). Obietnice te dotyczą
m.in. zaakceptowania możliwości zrzeszania się, ustanowienia sobót wolnych
od pracy czy możliwości wolnego wypowiadania się na forum publicznym
i w trakcie zebrań komitetów. Główną motywacją władz komunistycznych nie jest
załagodzenie konfliktu ze strajkującymi robotnikami, ale zachowanie wydajności
produkcji, dokonywanie aresztowań i „celowe, przemyślane demontowanie
»Solidarności«”58.
55

J. Owsiński, J. Fedorowicz, Solidarność – 500 pierwszych dni, 1984, s. 2.
Ibidem, s. 4.
57 Ibidem.
58 Ibidem, s. 13.
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Warstwę wizualną komiksu potraktować można jako dodatek do tekstu, który
najczęściej zajmuje ponad ¾ kadru. Wszystkie wypowiedzi, jak stwierdzają autorzy,
są autentycznymi tekstami z tamtych czasów. Większość narracji prowadzona jest
za pomocą „gadających głów”, a przedstawienia graficzne służą rozpoznaniu
konkretnych postaci, także tych historycznych (Lecha Wałęsy, Jana Pawła II,
Edwarda Gierka i innych). Jedynym wyjątkiem zdaje się kadr ze strony 9, na którym
przedstawieni zostali grubi i antypatyczni przedstawiciele służb mundurowych.
Jako uzupełnienie przedstawień OBCEGO alternatywnego należy wspomnieć
o realizacji dychotomii SWÓJ – OBCY w Funky Kovalu i Wampiurs Wars. W tym
pierwszym pojawia się ostra krytyka władz komunistycznych i kultury PRL, czego
przykładami może być twarz rzecznika rządu, przypominająca Jerzego Urbana, lub
postać policjanta, która nawiązuje do Kapitana Żbika: „Nie jestem idealistą,
za jakiego mnie bierzesz, Koval” – mówi on do głównego bohatera – „ale mam dość
podchodów z draniami kupczącymi prawem nad moją głową”59. W drugim komiksie
krytyka władzy i systemu także się pojawia, lecz polega raczej na wytykaniu
absurdów, takich jak kolejki czy system kartkowy.

Zakończenie
Większość przeanalizowanych polskich komiksów z lat 1968–1989, oprócz
nielicznych wyjątków, posługuje się ciągle dychotomią SWÓJ – OBCY, która służy
jednocześnie wskazaniu tego, co złe, jak i uwydatnieniu tego, co dobre, pożądane
i akceptowane. Skierowanie analizowanych dzieł do najmłodszego odbiorcy
sprawia, że w większości „historyjek obrazkowych” funkcja propagandowa jest nie
tylko widoczna, ale wręcz nachalna. Dopiero w latach 80. opozycja ta przestaje być
tak wyraźna i zero-jedynkowa.
Istotna może być także stałość występowania poszczególnych typów OBCEGO
i sposób ich przedstawiania. Ta forma wyrazu wydaje się najbardziej odporna na
wszelkiego rodzaju zmiany polityczne czy ewolucje metod propagandy. Ten sam
Niemiec, który straszy w pierwszych numerach „Relaxu”, obecny będzie do końca
lat 80. Nie można także zauważyć postępującego wzrostu jakości czy niuansowania
przekazywanych treści. Warstwa graficzna pozostaje prawie zawsze realistyczna,
w szczególności w komiksach dotyczących wojny, a jakiekolwiek odejścia od
realizmu stanowią wyjątki.
Największa różnorodność przedstawień, na płaszczyźnie językowej, graficznej,
ale także pod względem różnorodności np. okresów historycznych, występuje przy
portretowaniu Niemca jako OBCEGO. To w jego przypadku pojawia się najwięcej
deformacji graficznych, zmian kolorystycznych, różnych krojów pisma itp. Także
tutaj w największym stopniu bogactwo językowe staje się narzędziem demonizacji
59

M. Parowski, Sam przeciw wszystkim (Funky Koval #2), Warszawa 1988.
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OBCEGO. W przypadku pozostałych typów OBCEGO, szczególnie wewnętrznych, nie
występuje prawie żadna różnorodność przedstawień – obcy ci są tak schematyczni
i tak podobni, że mogliby być zamienieni bez szkody dla fabuły. OBCY w komiksach
jest najczęściej sprowadzony do płytkiego, jednowymiarowego WROGA, co nie
pozwala na jakikolwiek jego rozwój pod względem charakteru czy wprowadzenie
najmniejszych wątpliwości w związku z jego moralnością.
Niniejszy artykuł stanowi jedynie ogólne rozpoznanie tematu OBCEGO
w komiksie z lat zawartych w tytule. Całościowa i pełna analiza wszystkich
komiksów z tego okresu zaowocowałaby publikacją, której karty
najprawdopodobniej liczone byłyby w setkach. W opracowaniu nie zostały zawarte
z powodu dostępności komiksy z gazet i druków ulotnych, w których mogłyby
wystąpić inne typy OBCEGO lub pojawić się w większej liczbie na przykład te typy,
które częściej obecne były przed rokiem 1955. Wydaje się jednak, że udzielone
zostały odpowiedzi na zadane na wstępie pytania: o główne typy OBCEGO
i o sposób ich przedstawiania.
Ciekawe mogłoby też być porównanie sposobu portretowania OBCEGO
w komiksach z lat 1967–1998 i tych, które powstawały w latach 90. i pierwszej
dekadzie dwudziestego pierwszego wieku, szczególnie z komiksem historycznym,
który wciąż wydaje się często pełnić rolę propagandową60. Temat perswazji
w komiksie polskim wydaje się tym, który wciąż jest poruszany, jednak na pewno
nie został wyczerpany.

Analizowany materiał
„Relax”, 06.1976 – 02.1981.
Bednarczyk J. i in., Podziemny front (seria): Zamach i Na tropie, Warszawa 1969.
Chmielewski H. J., Tytus, Romek i A’Tomek. Księga V, Warszawa 1974.
M. Parowski i in., Funky Koval (seria): Bez oddechu i Sam przeciw wszystkim, Warszawa 1987, 1988.
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In and Out of the Frame - the Ways of Portraying a Stranger in Polish Comics
from the Years 1967-89
Summary
The aim of this article is to present the results of a study conducted on the image of a stranger, built
in Polish comics published in the period from 1967 to 1989. Even though all mass media operating in
the Polish People’s Republic were controlled and used by the government in order to spread
propaganda, comics were were the most prominent example of this. The reason for that was the
fact that comics were targeted mostly at a younger audience and the authorities ignored their vast
potential. The analysis resulted in distinguishing 5 types of an inside and outside stranger:
a German – Nazi – Hitlerite, a capitalist – imperialist – from the West, a bandit, a hooligan/bully, and
an alternative stranger. These types were then discussed and supported by examples specifically
selected from the analyzed material.
Keywords: comics, stranger, Polish People’s Republic, propaganda
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ABSTRAKT
Podstawowym celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie dualizmu wybranych implikacji, jakie
nowe media wywierają na współczesną rodzinę. W pierwszej części uzasadniona została definicja
nowych mediów oraz rodziny. Następnie zaprezentowana została ponadczasowa charakterystyka
więzi rodzinnych wg Leona Dyczewskiego. Ze względu na obszerny zakres tematyki ograniczono się do
subiektywnie wybranych przykładów dualizmu nowych mediów w rodzinie. Wskazano nie tylko
negatywne skutki oddziaływania, ale również pozytywne, które mają znaczenie dla podtrzymywania
więzi rodzinnych.
SŁOWA KLUCZOWE: nowe media, rodzina, więzi rodzinne, dualizm mediów

Wprowadzenie
Ostatnie stulecie było czasem gwałtownych zmian technologicznych, a co za tym
idzie, również fundamentalnych zmian w społeczeństwie. Bardzo szybki rozwój
mediów cyfrowych dał człowiekowi możliwość funkcjonowania w czasach
ogromnych przemian dotyczących wszystkich aspektów życia, w tym również
w zmieniającej się rodzinie.
W artykule przedstawiono definicyjne rozróżnienie między „nowymi
mediami” a „nowymi nowymi mediami”. Zaprezentowano definicje rodziny oraz
ponadczasową charakterystykę więzi strukturalno-przedmiotowej, osobowej
i kulturowej. Ukazano wpływ nowych mediów na funkcjonowanie współczesnej
rodziny. Przyjęto, że nowe media i ich zastosowanie mogą stać się katalizatorem
zachodzących zmian, nie tylko w rozluźnianiu, ale przede wszystkim w zacieśnianiu
więzi rodzinnych.
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 28.02.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 09.06.2020 r.
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Nowe media w ujęciu definicyjnym
Szybki dynamiczny rozwój technologii jest źródłem problemów w zdefiniowaniu
nowych mediów. Jak stwierdza Roman Konik,
„wśród mnogości proponowanych współcześnie definicji nowych mediów warto wskazać na ich
wspólny mianownik, który można wydobyć nawet wśród skrajnie odmiennych podejść
definicyjnych. Tym, co pozostanie wspólne, będzie na pewno silny determinizm technologiczny.
Każde medium, które mogłoby się znaleźć w pojemnym zbiorze nowych mediów, będzie
niewątpliwie medium związanym z wynalazkiem technicznym – zautomatyzowanym,
wymagającym od nadawcy/twórcy, jak i odbiorcy określonej wiedzy z zakresu obsługi
technologicznej”2.

Definicja nowych mediów według najczęściej przyjmowanego kryterium, jakim
jest kontekst cyfryzacji, zawiera „wszystkie te metody i praktyki społeczne związane
z komunikowaniem się, reprezentacją i ekspresją, jakie rozwinęły się dzięki
cyfrowemu, multimedialnemu, usieciowionemu komputerowi, jak również
wszelkie innowacje, jakie za sprawą komputera zostały wprowadzone do innych
mediów”3. Paul Levinson4 w grupie „nowych mediów” wymienia: internet, pocztę
elektroniczną, fora internetowe, telefonię internetową, telefon komórkowy, DVD,
pendrive’a, e-booka, bibliotekę cyfrową, telewizję cyfrową, gry komputerowe,
fotografię cyfrową. Od roku 2009, określając Facebooka, YouTube’a, Google+,
Secondo Life, Twittera, Bloga, używa terminu „nowe nowe media”.
„Nowe nowe media dają użytkownikom tę samą co nowe media kontrolę, z którą wiąże się
możliwość samodzielnego decydowania o tym, gdzie i kiedy czyta się dany tekst, czy słucha lub
ogląda przekaz audiowizualny. W istocie nowe nowe media utrwaliły wszystkie przewagi mediów
nowych nad starymi. Są jednak czymś więcej. Dają odbiorcy wolność i władzę, która nie istniała
w rzeczywistości nowych mediów”5.

Mimo tych różnic użytkownik nie rozgranicza mediów na dwie powyższe grupy,
lecz łączy ich zawartość nazywając ogólnie „nowymi mediami”6. W takim znaczeniu
pojęcie to będzie przywoływane w poniższym artykule.

2

R. Konik, Najnowsze nowe media i stare nowe media. Spór o definicję nowych mediów, „Dyskurs”, 2016, nr 22,
s. 29.
3 M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media. Wprowadzenie, tłum. M. Lorek, A. Sadza,
K. Sawicka, Kraków 2009, s. 2. Zob. W. Biel, Nowe media – interpretacja pojęcia w kontekście pedagogicznym,
„Edukacja – Technika – Informatyka”, 2017, nr 1/19, s. 279-287.
4
P. Levinson, Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 11.
5 Ibidem, s. 15.
6 M. Laskowska, Nowe media w służbie człowieka. Zarys problematyki w kontekście etyki i aksjologii mediów,
„Teologia Praktyczna”, 2012, T. 3, s. 125.
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Rodzina i więzi rodzinne
Jedna z odległych czasowo definicji rodziny, nakreślona przez Józefa
Dembowskiego w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, określa rodzinę
jako niewielką, pierwotną grupę posiadającą własną, swoistą strukturę
organizacyjną, w której członkowie posiadają określone role. Łączy ich wzajemna
odpowiedzialność moralna, świadomość posiadania własnych tradycji,
przyzwyczajeń i pewnej odrębności, przy jednoczesnym zespoleniu emocjonalnym
i wzajemnej akceptacji7. Naturalnie przy zachowaniu jedności i spójności
wewnętrznej rodzina, poza zadaniem bycia jednostką prawną, społeczną
i ekonomiczną, ma obowiązek tworzenia wspólnoty miłości i sprawiedliwości
z możliwością nauczania i przekazywania wartości duchowych, religijnych,
kulturowych i etycznych mających znaczenie dla rozwoju i powodzenia członków
rodziny oraz społeczeństwa8. Marian Nowak, prezentując współczesną definicję
rodziny, stwierdza, że jest ona:
„niewątpliwie pierwszą i podstawową instytucją wychowywania, która swoim istnieniem
i funkcjonowaniem potwierdza i jednocześnie zaświadcza, że zrodzenie i wychowanie potomstwa
nie może zamykać się jedynie w czysto biologicznym akcie, lecz powinno postępować w tych
wszystkich kierunkach, które mogą dawać gwarancję pełnego uporządkowanego rozwoju
fizycznego, umysłowego i moralnego człowieka”9.

Prawidłowy rozwój człowieka w każdym z wymienionych obszarów będzie
przebiegać należycie, gdy będą podtrzymywane prawidłowe więzi rodzinne, które
umacniają pozycję rodziny jako wspólnoty międzypokoleniowej. Więź rodzinna jest
dość częstym przedmiotem badań polskich socjologów. Zajmowali się nią między
innymi: S. Kowalski (1948), J. Turowski (1959), A. Kotlarska-Michalska (1992),
M. Plopa (2005), J. Brągiel (2007), E. Budzyńska (2015)10. Wielość rodzajów więzi
powoduje potrzebę wskazania tych, które są charakterystyczne dla współczesnej
rodziny. Wyróżnione przez Leona Dyczewskiego w połowie lat siedemdziesiątych
7

J. Dembowski, Więzi uczuciowe w rodzinie, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1972, s. 83.
Stolica Apostolska, Karta Praw Rodziny, Watykan 1983, http://kodr.pl/wp-content/uploads/2017/03/
karta_praw_rodziny.pdf (05.01.2020).
9 M. Nowak, Rodzina ludzką szkołą i promotorem rozwoju i nowego humanizmu w nauczaniu Jana Pawła II,
[w:] Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny, J. Śledzianowski, T. Sakowicz (red.), Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki
i Edukacji, Kielce 2006, s. 259.
10 Zob. S. Kowalski, Struktura społeczna rodziny, „Wiedza i Życie”, 1948, Z. 3, s. 239; J. Turowski, Przemiany
współczesnej rodziny, Zeszyty Naukowe KUL, 1959, R. 2, nr 4, s. 29; A. Kotlarska-Michalska, Więź rodzinna jako
szczególny rodzaj więzi społecznej, „Roczniki Socjologii Rodzin”, T. IV, 1992, s. 25; L. Dyczewski, Więź między
pokoleniami w rodzinie, TNKUL, Lublin 2002, s. 11; M. Plopa, Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań,
Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005; J. Brągiel, Więzi społeczne w rodzinie, [w:] Pedagogika rodziny,
S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Toruń 2007; E. Budzyńska, Rodzinne więzi: dane, zadane, odrzucane?
Socjologiczne refleksje nad przemianami rodziny współczesnej, [w:] Praca – więź – integracja: wyzwania w życiu
jednostki i społeczeństwa, U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak (red.), T. 2, Wartości i więzi społeczne, Wydawnictwo UŚ,
Katowice 2015, s. 47-59.
8
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XX wieku trzy zasadnicze rodzaje więzi rodzinno-społecznych są uniwersalne
i występują w rodzinie XXI wieku po dzień dzisiejszy. Przyjmując charakterystykę
Leona Dyczewskiego11 można wyróżnić trzy rodzaje więzi rodzinnych. Pierwszą
grupę stanowi więź strukturalno-przedmiotowa, do której zaliczył: gospodarstwo
domowe i jego funkcję uznania, strukturę rodziny i współpracę podczas spełniania
ról rodzinnych. „Kształtuje ją zespół stosunków między członkami rodziny i między
pokoleniami, które powstają na bazie strukturalnego zróżnicowania w rodzinie oraz
pełnionych ról i zadań przez poszczególne osoby i pokolenia w rodzinie” 12.
Do drugiej grupy więzi osobowej zaliczył wzajemne postawy, na które składają się:
myśli, uczucia i przeżycia, pragnienia i dążenia oraz intencjonalne i faktyczne
działania.
„Kształtuje ją zespół stosunków między osobami i pokoleniami w rodzinie bazujący na sferze
poznawczej i przede wszystkim emocjonalno-wolitywnej (…). Bezpośredniość wzajemnych
kontaktów i związków uczuciowych łączy członków rodziny i jej pokolenia w taki sposób, który
wydaje się nie do zrealizowania, np. w zakładzie produkcyjnym lub usługowym (…). Stosunki
rodzinne determinowane przez czynniki poznawczo-emocjonalno-wolitywne pozostają jak
najbardziej w ścisłym związku ze stosunkami strukturalno-przedmiotowymi, ale gdy te ostatnie
ogniskują się wokół rodzinnej struktury, konsumpcji i produkcji, to pierwsze koncentrują się
przede wszystkim na konkretnej osobie i to jest ich cechą charakterystyczną”13.

Więzi kulturowej odpowiadają wspólne wartości, normy, wzory zachowań,
postaci, święta, zwyczaje, wspólne historie i wizje przyszłości. „Kształtuje ją zespół
stosunków między osobami w rodzinie, których treścią są postawy zgodności lub
niezgodności wobec tych samych wartości, norm, wzorów zachowań, osób,
wydarzeń i wszystkich faktów”14. Dla rozwoju i trwania rodziny ważna jest każda
z trzech wymienionych więzi, jednak najważniejsza jest więź osobowa. To ona
stanowi fundament rodziny, na którym osadzone są więzi strukturalnoprzedmiotowe i kulturowe.
Podstawowymi warunkami budowania powyższych więzi powinny być trzy
niezwykle ważne elementy: „obecność, czas razem przeżyty i wspólne uczestnictwo
w pracach dnia powszedniego, jak i w wydarzeniach odświętnych”15.

Dualizm oddziaływania nowych mediów na rodzinę
Przy analizie literatury tematu nasuwa się pytanie, czy nowe media pogłębiają
więź rodzinną, czy raczej przyczyniają się do jej rozluźnienia? Demonizowanie
11

L. Dyczewski, Więź między pokoleniami w rodzinie, TN KUL, Lublin 2002, s. 15-17.
L. Dyczewski, Więź rodzinna a media elektroniczne, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, 2005, LXVII,
Z. 1, s. 228.
13
Ibidem, s. 228.
14 Ibidem, s. 228.
15 E. Sujak, Klimat uczuciowy życia rodziny, [w:] Spojrzenia na współczesną rodzinę, A. Podsiad, A. Szafrańska (red.),
IW PAX, Warszawa 1981, s. 85.
12
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mediów poprzez upatrywanie w nich głównego winowajcy, odpowiedzialnego
za rozpad więzi współczesnej rodziny, wydaje się być zbyt daleko wyprowadzonym
wnioskiem. Należy „unikać wytrychowych skrótów myślowych, w których
oskarżamy nowoczesność o całe zło. A wina nie leży przecież w nowoczesności, ale
w tym, że my nie zdołaliśmy się dostosować”16. Nowe media oddziałują nie tylko
negatywnie, ale i pozytywnie na rodzinę. Wydaje się to oczywiste i uzasadnione
w świetle słów Neila Postmana, który stwierdził, iż „błędem jest sądzić, że
jakakolwiek innowacja technologiczna przynosi tylko jednego rodzaju efekty. Każda
technologia jest zarazem ciężarem i błogosławieństwem; nie albo-albo, lecz tym
i tym jednocześnie”17. Dlatego też nie ma powszechnej zgody co do oceny skutków
oddziaływania nowych mediów. Należy mówić o dualizmie, czyli dwutorowości
ich oddziaływania. Implikacje pozytywne i negatywne dla rodziny zazębiają się,
a przewaga jednych z nich może wynikać z uwarunkowań zewnętrznych
i wewnętrznych. Według Magdaleny Wasylewicz do grupy uwarunkowań
zewnętrznych zalicza się: typ społeczno-zawodowy rodziny, środowisko
zamieszkania, współczesne przemiany, takie jak bezrobocie, brak czasu, rytm życia.
Wśród uwarunkowań wewnętrznych wyróżnia strukturę rodziny, wiek, płeć,
wykształcenie, pochodzenie społeczne, pracę zawodową, warunki materialne,
świadomość wychowawczą rodziców czy liczbę członków rodziny18. Wielość
uwarunkowań decydująca o implikacjach nowych mediów zdejmuje z nich
niszczycielskie piętno. Jan Chrapek twierdził, że media z natury są niezwykle
pozytywne i niewinne. Uważał, że narzędzia, które człowiek otrzymał, powinien
doskonale wykorzystać. Niestety ułomność czy też nieznajomość tematu powoduje,
że człowiek niesprawiedliwie przypisuje mediom głównie negatywne
oddziaływania19.
Kazimierz Krzysztofek i Marek Szczepański wyróżniają, wśród przykładów
dualizmu, czyli dwoistości mediów cyfrowych, bogactwo i różnorodność wirtualnej
komunikacji, a zarazem izolację, osamotnienie człowieka, będącego sam na sam
ze swoim komputerem. Wskazują na możliwości użycia nowych technologii
dla rozwoju osobistego, a jednocześnie na ryzyko manipulacji trudnej do
zidentyfikowania. Mówią o sposobności dostępu do bezmiaru informacyjnej masy,
równocześnie podkreślając brak czasu na refleksje, niemożność zastanowienia się
nad tym, co prawdziwe, wartościowe czy ważne20. Nie ma więc podstaw do
16

J. Chrapek, Świat, zbawienie i telewizja. Z biskupem Janem Chrapkiem rozmawiają Barbara Czajkowska i Dorota
Maciejewska, Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, Katowice 2001, s. 129.
17 N. Postman, Technopoly: The Surrender of Culture to Technology, Alfred a Knopf, New York 1992, s. 16.
18 M. Wasylewicz, Rodzice – czy na pewno świadomi wychowawcy dzieci jako dojrzałych odbiorców treści
medialnych?, [w:] Media w wychowaniu chrześcijańskim, D. Bis, A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 574.
19
Zob. J. Chrapek, Świat, zbawienie i telewizja…, op. cit., s. 129.; D. Pater, Współczesne media a relacje w rodzinie,
„Kultura – Media – Teologia”, 2015, nr 21, s. 25.
20 K. Krzysztofek, M. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 235.
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jednoznacznego i definitywnego wskazania na nowe media jako negatywną siłę
sprawczą zmian zachodzących w społeczeństwach21. Paradoks internetu i innych
mediów cyfrowych polega na tym, że z jednej strony są narzędziami
wykorzystywanymi do komunikacji z innymi ludźmi, usprawniają ją, powodując, że
staje się tańsza i wygodniejsza, a z drugiej strony przyczyniają się do osamotnienia
poprzez pogorszenie relacji bezpośrednich, nie tylko między znajomymi czy
przyjaciółmi, ale również między członkami rodziny22.

Pozytywne i negatywne implikacje nowych mediów
Korzystanie z nowych mediów może przyjmować dwojakie oblicze.
Indywidualne i nadmierne korzystanie z nowych mediów, przez wszystkich lub
tylko któregoś z członków rodziny, wydatnie przyczynia się do zmniejszenia ilości
czasu poświęconego wspólnemu przebywaniu ze sobą, wymianie wrażeń z dnia
codziennego, rozmowie na tematy osiągnięć i planów na przyszłość. Bywa, że
w ciągu dnia rzadko lub w ogóle nie dochodzi do komunikowania się między
osobami tworzącymi rodzinę. Kontakty rodzinne ulegają rozluźnieniu, ponieważ
skraca się czas ich trwania, a przecież żywotność kontaktów międzyosobowych
wymaga odpowiednio dużo czasu23. Brak czasu na wspólną rozmowę,
opowiedzenie o swoich niepokojach, dylematach, staje się przyczyną wielu
problemów, szczególnie najmłodszych członków rodziny. Przede wszystkim dzieci
i młodzież, borykające się z uczuciem osamotnienia w poszukiwaniu pomocy
w trudnych sytuacjach, podejmują próbę znalezienia jej w internecie. Poszukując
sposobu zaspokojenia potrzeby rozmowy, zrozumienia, wsparcia, sięgają po nowe
media, w których łatwo można nawiązać relacje z niewiarygodnymi, pozornie
bliskimi osobami24.
Na rozluźnienie więzi między członkami rodziny może wpływać ograniczenie lub
zanik komunikowania się. To zjawisko przypisuje się nowym mediom, choć może
być spowodowane innymi uwarunkowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
o których była już mowa. W literaturze przedmiotu pojawiają się pozytywne
przykłady wykorzystywania mediów w sytuacjach oddalenia od siebie członków
rodziny. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych między innymi przez
Dorotę Majewicz. Wynika z nich, że jedyną możliwość wzajemnego kontaktowania
się w sytuacji, gdy rodzice pracują na zmiany i członkowie rodziny „mijają się”
w ciągu dnia, zapewniają nowoczesne technologie. W takich warunkach dla
21

K. Kaliszewska, Nadmierne używanie internetu. Charakterystyka psychologiczna, Wydawnictwo UAM, Poznań
2007, s. 33.
22
A. Kurzyńska, Oczekiwania użytkowników wobec Internetu, [w:] Nie tylko Internet, J. Mucha (red.), Wydawnictwo
Nomos, Kraków 2010, s. 152.
23 L. Dyczewski, Więź rodzinna a media elektroniczne…, op. cit., s. 232.
24 A. Kurzyńska, Oczekiwania użytkowników wobec Internetu…, op. cit., s. 152.
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członków rodziny kontakt telefoniczny lub SMS-owy są codzienną i wręcz niezbędną
formą kontaktu z najbliższymi25.
„(…) Za sprawą technologii (m. in. dzięki smartfonom, serwisom społecznościowym czy poczcie
elektronicznej) więzi są silniejsze w rodzinach. Nowoczesna technologia mobilna sprawia, że ludzie
częściej rozmawiają z najbliższymi krewnymi. Dotyczy to zwłaszcza rodziców, z którymi dorośli
ankietowani rozmawiają co najmniej raz dziennie. Nowoczesne urządzenia pomagają sprostać
wyzwaniom związanym z funkcjonowaniem w realiach współczesnego świata, jak życie w rozłące
z najbliższymi lub praca po godzinach”26.

Nowe media ułatwiają kontakt z rodziną w codziennych sytuacjach. „Zdaniem
młodzieży telefon komórkowy sprawił, że komunikacja z rodzicami stała się o wiele
łatwiejsza i nie czują, aby byli przez to bardziej kontrolowani lub mieli z jego powodu
kłopoty w domu. Dorośli również w dużej mierze zaczynają aktywniej stosować
nowe technologie w komunikacji. Robią to jednak rzadziej od młodzieży”27. Czasami
kontakt za pomocą nowych technologii wymuszają niecodzienne, wyjątkowe
sytuacje. Przykładem mogą być Święta Wielkanocne obchodzone w 2020 roku,
które z powodu pandemii wiele osób spędziłoby samotnie. To dzięki nowym
mediom, pielęgnując tradycje wspólnego obchodzenia świąt wpisujących się
w więzi kulturowe, rodziny mogły poczuć choć pośrednio świąteczny klimat
i obecność najbliższych. W tej wyjątkowej sytuacji nowe media spełniły niezwykle
ważną rolę, mimo że w standardowych okolicznościach, podczas rodzinnych świąt
i imprez obchodzonych w domu, odwracają uwagę od tego, co najważniejsze
w spotkaniach z najbliższymi.
Możliwość komunikowania się za pomocą telefonu komórkowego, zdaniem
Michaela Feldhausa, daje poczucie bezpieczeństwa, co „szczególnie zaznacza się,
kiedy dzieci wchodzą w grupy rówieśnicze, w przypadku matek samotnie
wychowujących dzieci oraz w sytuacji zamieszkiwania przez rodzinę niebezpiecznej
okolicy”28. Ten rodzaj egzemplifikacji nowych mediów umożliwia intensywną
komunikację między członkami rodziny i dzielenie się swoimi przeżyciami,
doznaniami, nowo poznanymi zjawiskami i osobami, co szczególnie chętnie czynią
dzieci29. Ma miejsce wzmacnianie więzi strukturalno-przedmiotowej dzięki mediom
usprawniającym codzienne wywiązywanie się z obowiązków domowych,
np. sprzątania, gotowania itp. Obsługa urządzeń gospodarstwa domowego za
25

D. Majewicz, Współczesne sposoby komunikowania się w rodzinie na przykładzie świata wirtualnego i SMS-ów,
[w:] Rodzina na początku III tysiąclecia – obraz przeszłości i teraźniejszości, H. Marzec, Cz. Wiśniewski (red.),
T. II, Piotrków Trybunalski 2009, s. 304–305.
26 S. Waluś, Współczesna rodzina wobec nowoczesnych technologii, [w:] Rodzina i szkoła wobec szans i zagrożeń
społeczno-cywilizacyjnych, K. Pujer (red.),Wydawnictwo EXANTE, Wrocław 2016, s. 46.
27 Zob. M. Jagodzińska, M. Mucha, Wpływ nowych technologii komunikacyjnych na relacje rówieśnicze
i komunikację międzyludzką, [w:] Mass media we współczesnym świecie, V. Tanaś, W. Welskop (red.),
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2019, s. 35.
28 M. Feldhaus, Znaczenie telefonu komórkowego dla rodziny, [w:] Rodzina – Dziecko – Media, L. Dyczewski (red.),
Wydawnictwo Gaudianum, Lublin 2005, s. 39-40.
29 Ibidem, s. 39.
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pomocą aplikacji, robienie zakupów, załatwianie urzędowych spraw online to coraz
częstsza możliwość wykorzystywania nowych mediów. Media ułatwiają
użytkownikowi wykonywanie kilku obowiązków naraz mimo jego nieobecności
w domu, pozwalając tym samym na zaoszczędzenie czasu. Jednak użytkowanie
nowych mediów może, poprzez nieodpowiedzialne korzystanie z nich
w ponadwymiarowym czasie, prowadzić do zaniedbywania obowiązków
domowych.
Nowe media mają znaczenie dla kontaktowania się członków rodziny
przebywających w domu, szkole czy miejscu pracy. Rodzice mogą dowiedzieć się,
co dzieje się w domu, gdzie przebywa ich dziecko. Seniorzy mogą skontaktować się
z dziećmi lub wnukami w razie nagłego pogorszenia samopoczucia lub w przypadku
innych problematycznych sytuacji. Dzieci, nie mogąc doczekać się powrotu do
domu rodziców z pracy, mogą skontaktować się z nimi w celu opowiedzenia
o swoich doświadczeniach dnia codziennego. Poza tym rodzice mogą opuścić
miejsce pracy w sytuacji, gdy konieczny jest pobyt w domu i tam wykonywać swoje
obowiązki zawodowe, będąc do dyspozycji przełożonych30. Jak wspomniano już
wcześniej, nowe media są podłożem osamotnienia członków rodziny, zarówno tych
wpatrzonych w ekran swoich urządzeń, jak i tych, którzy z nowych mediów nie
korzystają31.

Nowe media a rodzina jako miejsce łączenia pokoleń
Z samego założenia rodzina powinna być miejscem łączenia różnych pokoleń,
które wspierają się wzajemnie, pomagają sobie w osiąganiu mądrości życiowej.
Nowe media mogą jednak oddalać od siebie pokolenia. Wszystko zależy od tego,
jakie decyzje co do korzystania z nowych mediów podejmą członkowie rodziny.
Najmłodsze pokolenie żyje w świecie zupełnie innym niż poprzednie pokolenia,
głównie za sprawą rozwoju i upowszechniania się nowych mediów32. Przy bardzo
intensywnym życiu w dzisiejszym świecie młodsi członkowie rodziny zazwyczaj są
zagonieni, zaabsorbowani sobą, pochłonięci swoimi sprawami i nie mają czasu dla
najbliższych, szczególnie dla seniorów. Tworzy się przepaść międzypokoleniowa
między starszymi, którzy z kolei koncentrują się na przeszłości i nie rozumiejąc
młodych, często ich pouczają, krytykują. Młodzi postrzegają rozmowę z seniorami

30

Ibidem, s. 40.
M. Wrońska, Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 180. Zob. M. Szast, Samotność w dobie cyfryzacji, „Pedagogika Katolicka”, 2012,
nr 11, s. 224-239; E. Nieroba, Nowe technologie – nowy obraz dzieciństwa. Formy aktywności współczesnego
dziecka w wieku przedszkolnym, „Edukacja – Technika – Informatyka”, 2016, nr 2, s. 161; Z. Tyszka, Rodzina we
współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002, s. 128.
32 A. Grabowska, Rodzina wobec przemocy w internecie, [w:] Współczesna technologia informacyjna i edukacja
medialna, T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2005, s. 104.
31
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jako wymianę poleceń, a nie poglądów czy wspólnych potrzeb.
Seniorzy czują się odrzuceni, niepotrzebni, marginalizowani w rodzinie. Coraz
większe różnice międzypokoleniowe w rodzinie mogą wywoływać poczucie braku
bezpieczeństwa u nich. „Dziś dzieci żyją w świecie, o którym starsi nie mają
większego pojęcia i tylko niewielu dorosłych mogło przypuszczać, że sytuacja taka
może się zdarzyć. Ci, którzy brali taką możliwość pod uwagę, byli zwiastunami kultur
prefiguratywnych, w których to, co należy do przyszłości, jest niewyobrażalne”33.
Warto odwołać się w tym miejscu do opisanej przez Margaret Mead koncepcji
trzech paradygmatów kultury rodziny. Wskazała ona na istnienie kultury
postfiguratywnej, kofiguratywnej i prefiguratywnej34.
„W kulturach postfiguratywnych młodzi uczą się wzorów zachowania głównie od starszych, czyli
osób doświadczonych, mądrzejszych, stojących o jedno lub dwa pokolenia wyżej. Świat dzieci
i młodzieży jest powtórzeniem (kalką) świata dorosłych. Kultura kofiguratywna to kultura
społeczeństw nowoczesnych, w których zarówno dzieci, jak i dorośli uczą się od swych
rówieśników. Zmiana ta jest wynikiem głębokich przeobrażeń społecznych i cywilizacyjnych,
których efektem jest nowy status młodego pokolenia. Charakterystyczną cechą tego etapu
rozwoju kultury jest dystans między pokoleniami, co wynika z faktu, iż młodzież nastawiona jest
na zmianę, poszukiwanie nowych wzorów zachowań, które są adekwatne do zmieniającej się
rzeczywistości, zaś pokolenie starsze tkwi w przeszłości i nastawione jest na zachowanie status
quo. W kulturze prefiguratywnej, do której wkroczyliśmy wraz z mediami cyfrowymi i całą gamą
innych wynalazków, dorośli uczą się również od swoich dzieci, czyli następuje odwrócenie
tradycyjnych zasad wychowania i socjalizacji”35.

Gdy występuje jednak strach osób starszych przed korzystaniem z nowych
technologii, taki proces nie zawsze ma miejsce. Seniorom często towarzyszy
stereotyp myślenia, że nowe media zostały stworzone przez młodych i dla młodych.
Zniechęcenie pogłębiane bywa przez pierwsze porażki i frustracje podczas
korzystania z tego, co nieznane. I tu pojawia się szansa dla młodszych członków
rodziny, aby wejść w rolę nauczyciela starszego pokolenia i budować
międzypokoleniowe mosty. Seniorzy są nośnikami wartości patriotycznych,
narodowych i kulturalnych. „Pomagają młodym poznać zasady pełnienia roli
obywatela w szerszej zbiorowości: tej lokalnej, jak i państwowej. Uczenie postawy
praworządności i odpowiedzialności obywatelskiej to swoisty przywilej
seniorów”36. Młode pokolenie może więc liczyć na ciekawe historie związane
z przeżyciami seniorów, którzy nawiązując do swoich czasów dzielą się
33

M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, tłum. Jacek Hołówka, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 90-95.
34 Ibidem, s. 23.
35 M. Wrońska,
Przestrzeń medialna – miejscem spotkania adolescentów i seniorów – edukacja
międzypokoleniowa, [w:] Medzigeneracne mosty – vstupujemy do roka medzigeneracnej solidarity, B. Balogova
(red.), Filozoficka Fakulteta Presovskiej Univerzity v Presove, Presov 2012, s. 318.
36 A. Duda, Rola osoby starszej w rodzinie. Wybrane zagadnienia, [w:] W poszukiwaniu jakości życia współczesnej
rodziny polskiej, G. Makiełło-Jarży (red.), Wydawnictwo AFM, Kraków 2009, s. 126. Zob. L. Dyczewski,
Więź rodzinna a media elektroniczne, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, 2005, LXVII, Z. 1, s. 232.
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interesującymi opowieściami i refleksjami. Natomiast
„młodzi instruują dziadków, jak obsługiwać telefon komórkowy (zwłaszcza pisanie SMS-ów
i wysyłanie MMS-ów), jak korzystać z komputera i poruszać się w Internecie, jak zabezpieczyć
komputer przed złośliwym oprogramowaniem, jak dokonać obróbki zdjęć cyfrowych, jak nagrać
płytę z ulubioną muzyką, jak dokonywać bezpiecznych zakupów przez Internet, jak zostać
członkiem portalu społecznościowego etc. (…) Ta sytuacja kształtuje szacunek wobec osób
starszych, rozwija wrażliwość na ich potrzeby, uczy opanowania i cierpliwości, a także
wyrozumiałości, wytrwałości, dawania sobie rady w trudnych sytuacjach życiowych”37.

Pojawia się więc szansa na to, aby nowe media stały się łącznikiem obu pokoleń,
dostarczając tematów do wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń, a tym samym
oddziaływały na zacieśnianie więzi osobowych w rodzinie.

Refleksja końcowa
W niniejszym artykule przedstawione zostały pozytywne i negatywne implikacje
nowych mediów oddziałujących na więzi rodzinne. Ich wybór nacechowany jest
subiektywizmem, a zaprezentowane przykłady z pewnością nie tworzą zbioru
skończonego. Powodem jest ogrom aspektów technologicznych oddziałujących
na człowieka oraz ograniczona względami formalnymi objętość prezentowanego
artykułu. Od początku pojawienia się problematyki oddziaływania nowych mediów
w tematyce przedmiotu można zaobserwować akcentowanie negatywnych
skutków i zagrożeń. Podkreśla się nieodwracalne spustoszenie w bezpośrednich
relacjach międzyludzkich, utratę rzeczywistego kontaktu z członkami rodziny,
demotywacje do podjęcia refleksji nad tym, co wartościowe, co należy
pielęgnować. Wskazuje się na zjawisko osamotnienia wśród członków rodziny.
Jak stwierdza Marta Wrońska: „ciągłe przebywanie w cyberprzestrzeni sprawia,
że ludzie bliscy oddalają się od siebie, a dalecy stają się bliskimi”38. Członkowie
rodziny, korzystający z mediów podczas przebywania w domu, tak naprawdę są
w nim duchowo nieobecni. Mogą budować nowe relacje, więzi z osobami
poznanymi w sieci, osobami spoza rodziny39.
Osoby tworzące rodzinę zmuszone są konkurować z mediami, które oferują
np. łatwą i przyjemną formę spędzania czasu wolnego. „Rodzina stoi dziś przed
trudnym wyzwaniem odnalezienia się w nowej rzeczywistości, która jest o wiele
bardziej skomplikowana, niż miało to miejsce przed intensywnym rozwojem
technologii informacyjnych” 40.
37

M. Wrońska, Przestrzeń medialna – miejscem spotkania adolescentów i seniorów – edukacja
międzypokoleniowa…, op. cit., s. 321.
38
M. Wrońska, Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań…, op. cit., s. 67.
39 L. Dyczewski, Więź rodzinna a media elektroniczne…, op. cit., s. 234.
40 A. Grabowska, Rodzina wobec przemocy w internecie…, op. cit., 102. Zob. J. Izdebska, Rodzina. Dziecko. Telewizja.
Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2001, s. 279.
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Rodzinna edukacja medialna powinna obejmować wszystkich członków rodziny.
Podkreśla się nieprzygotowanie rodziców do pełnienia roli przewodnika dziecka po
świecie technologii41. Jako częsty powód podaje się niedostępność mediów we
wczesnym okresie ich życia. Jak podkreśla Jacek Pyżalski:
„w codziennych dyskusjach zapomina się o tym, że spora część pokolenia dorosłych, którzy
dorastali z internetem, jest już rodzicami – trudno zatem cały czas kierować się archaicznym
myśleniem o niezaangażowanym w internet pokoleniu osób dorosłych i zatopionej w internecie
młodej generacji”42.

Jest to stereotypowe myślenie, które traci na aktualności, podobnie jak
mówienie, że seniorzy nie sięgają po nowe media, bo zostały one stworzone przez
młodych i tylko dla młodych43. Czy brak kompetencji z dziedziny obsługi nowych
mediów musi wykluczać lub izolować seniorów w rodzinie? Wszystko uzależnione
jest od wzajemnych relacji międzypokoleniowych, od chęci wspólnego spędzania
czasu, pielęgnowania więzi rodzinnych.
„Wejście człowieka w okres starości nie zwalnia go z pracy nad sobą, a wręcz przeciwnie (…).
Edukacja mobilna, zwłaszcza seniorów, jest konieczna i zasadna na przekór stereotypom
głoszącym, że senior to osoba zacofana technologicznie. Konieczne jest uświadomienie,
szczególne młodszemu pokoleniu, że starość jest fazą życia, której dożywa większość ludzi, że ten
okres może być także twórczy i radosny”44.

Od młodego pokolenia zależy, czy zechce, mając możliwość działania wedle
swojej woli i wiedzy, poprowadzić starsze pokolenie w stronę nieznanej mu
rzeczywistości, jaką są nowe media.
Więź rodzinna generalnie wynika z pełnienia przez rodzinę wielu funkcji
wobec jej członków i szerszego społeczeństwa: opiekuńczej, gospodarczej,
wzajemnego dopełniania się, ekspresyjno-emocjonalnej, wychowawczosocjalizacyjnej45. Wszystkie te funkcje wymagają trwałego kontaktu osób w rodzinie
oraz dużej ilości spędzanego czasu. Czas to podstawowy warunek utrzymywania
więzi rodzinnych. Dlatego w kontekście nowomedialnym powinna być zachowana
dbałość o zachowanie równowagi między indywidualnym korzystaniem z nowych
technologii, a budowaniem i podtrzymywaniem więzi rodzinnych, za które
odpowiedzialne są wszystkie pokolenia.

41

K. Krzystanek, Postawy rodzicielskie a reakcje chłopców na agresywną grę komputerową, [w:] Agresja dzieci
i młodzieży. Uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne, I. Pufal-Struzik (red.), Wydawnictwo Pedagogiczne
ZNP, Kielce 2007, s. 66.
42 J. Pyżalski, Młodzi internauci a edukacja medialna – dlaczego musimy odejść z miejsca, w którym jesteśmy?,
[w:] Kultura. Edukacja. Technologia. Kształcenie. Konteksty nowomedialne, W. Skrzydlewski (red.), Poznań 2017,
s. 230.
43
Zob. M. Wrońska, Edukacja mobilna seniorów – na przekór stereotypom, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Humanitas”, Pedagogika, 2016, nr 13, s. 249-257.
44 Ibidem, s. 255.
45 L. Dyczewski, Więź rodzinna a media elektroniczne…, op. cit., s. 232.
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Dualism of New Media Implications for the Contemporary Family
Summary
The present article aims at presenting the dualism of chosen implications of new media for the
contemporary family. The author starts with providing arguments supporting definitions of new media
and the family, and then follows to describe the timeless characteristics of family bonds as discussed
by Leon Dyczewski. Due to the complexity of the subject, the scope of the article has been limited to
a subjective choice of examples of new media dualism within the family, referring to both their
negative impact and the positive influence on maintaining family bonds.
Keywords: new media, the family, family bonds, dualism of media
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ABSTRAKT
Rozwój internetu i postęp technologiczny skutkuje łatwością w docieraniu z różnymi treściami do
odbiorcy. Takie materiały dotyczą również rodziny. Artykuł przedstawia analizę filmów
zamieszczonych w serwisie YouTube na profilu AbstrachujeTV. Stanowi odpowiedź na współczesne
zjawiska społeczne związane z epoką mediów oraz kryzysem rodziny. Celem artykułu jest prezentacja
obrazu podstawowej komórki życia społecznego, jaki wyłania się z analizowanego materiału.
SŁOWA KLUCZOWE: rodzina, media, YouTube, kryzys rodziny

Wstęp i metodologia
Chociaż serwis YouTube istnieje relatywnie krótko, to tempo jego rozwoju
i zasięg popularności są ogromne. Filmy grupy AbstrachujeTV odnoszą sukces pod
względem stałych obserwatorów i liczby wyświetleń.
Artykuł przedstawia obraz rodziny, który wyłania się z cyklu filmów
zamieszczonych w serwisie YouTube na wybranym do analizy profilu. Głównym
założeniem artykułu jest ukazanie wizerunku wspólnoty rodzinnej, który zawarty
jest w publikacjach na kanale AbstrachujeTV. Celem jest wskazanie sposobu, w jaki
popularna grupa youtuberów kreuje przekaz dotyczący podstawowej komórki życia
społecznego, jaką jest rodzina, jej członków i relacji zachodzących między nimi.
Rodzina jest fundamentem życia społecznego i ważne jest zwrócenie uwagi na to,
jak jest przedstawiana w mediach. Obecnie jesteśmy również świadkami zmian
zachodzących w kulturze, które mogą wpływać na nowe postrzeganie modelu
rodziny.
1
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Autor podjął próbę rozwiązania problemu badawczego, który przyjął formę
następujących pytań badawczych: Czy w filmach na kanale AbstrachujeTV są
zamieszczane treści dotyczące życia rodzinnego? Jak prezentowana jest rodzina
i relacje pomiędzy poszczególnymi jej członkami? Jakimi środkami artystycznymi
posługują się twórcy filmu w kreowaniu wizerunku rodziny? Czy współczesny kryzys
rodziny ma swoje odzwierciedlenie w przekazach kultury masowej na przykładzie
filmów w serwisie YouTube?
Hipoteza badawcza na podstawie ww. pytań jest następująca: w filmach
zamieszczonych na portalu YouTube spotkamy się z obrazem satyrycznym życia
rodzinnego. Sytuacje kryzysowe dotyczące współczesnej rodziny i przemian
zachodzących w relacjach małżeńskich i rodzinnych są zawarte w przekazach
kultury masowej, która oddziałuje na odbiorcę, czego przykładem jest kanał
AbstrachujeTV. Wybór dotyczy tej grupy ze względu na ich dużą popularność
w naszym kraju.
YouTube jest obecnie jednym z najpopularniejszych serwisów
społecznościowych. Powstał w lutym 2005 r. Jego twórcami byli Chad Hurley,
Steve Chen oraz Jawed Karim, trzej koledzy, którzy poznali się, pracując w firmie
PayPal. Oficjalny debiut serwisu nastąpił w listopadzie 2005 r. Jako jeden
z czynników rozwoju tej platformy podaje się klipy z telewizji kablowej oraz
sieciowej. Jest to przykład ‘partnerstwa’ starych i nowych mediów. Jednakże
najbardziej niespodziewany i długookresowy wpływ, jaki wywarł ten serwis na
rozwój mediów, dotyczy filmów wideo realizowanych przez amatorów. Hasło
serwisu, które jest widoczne obok logo YouTube’a, brzmi: „Wyemituj siebie”
(„Broadcast Yourself”)2. Natomiast na stronie znajdziemy informację: „Naszą misją
jest dać wszystkim szansę na przekazanie swoich opinii i zaprezentowanie się
całemu światu”3.
Obecnie z tego serwisu korzystają ‘gwiazdy’, firmy i instytucje publiczne.
„Na YouTube przecinają się ze sobą twórcy (jutuberzy), marki oraz media. Choć
każdy z tych podmiotów ma różne cele i sposoby działania, to wszystkich łączy walka
o uwagę odbiorcy”4. Możemy tam znaleźć teledysk najnowszego przeboju
muzycznego, jak również przebój „Miłość ci wszystko wybaczy” w wykonaniu Hanki
Ordonówny. Dowiemy się, jak wyglądał starożytny Rzym, jakie były największe
‘wpadki’ sportowe bądź polityczne. „Znajdziesz tu nie tylko pojedyncze utwory, ale
całe tematyczne kanały. Łącznie z instruktażami, jak liczyć ułamki, malować, robić
na drutach, tańczyć walca i niemal w każdej innej sprawie”5. Serwis stał się
miejscem przekazywania również najważniejszych informacji bądź relacjonowania
ważnych wydarzeń. Na rozwój serwisu wpłynął postęp w dziedzinie telefonów
2

P. Levinson, Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 98-99.
https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about (06.03.2019).
B. Stawarz-Garcia, Content marketing i social media, PWN,Warszawa 2018, s. 109.
A. Pezda, Koniec epoki kredy, Agora,Warszawa 2011, s. 121.
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komórkowych.YouTube w październiku 2006 r. został przejęty przez firmę Google.
Z początkiem następnego roku wszystkie filmy zaczęły być indeksowane w serwisie
Google Video6.
Dziennie na serwisie YouTube oglądanych jest 3 342 706 666 filmów (załącznik
nr 1)7. Natomiast rocznie ta liczba wynosi 433 537 851 268 (załącznik nr 2)8.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

6

J. Kloch, Zastosowania najnowszych technologii Web 2.0, [w:] M. Przybysz, J. Kloch (red.), Media w Kościele
i Kościół w mediach, Drukarnia Archidiecezjalna Katowice, Katowice 2012, s. 74.
7
Licznik danych, data dostępu: 06.03.2019, godz. 11.56, http://www.internetlivestats.com/?fbclid=IwAR1Jh19
AL2mQQfNzVVszw1VwXoVmOhQObXZQXS_yeCxsAeHQqyrkUc8o6sc (screen: załącznik nr 1).
8 Licznik danych, data dostępu: 06.03.2019, godz. 11.56, http://www.internetlivestats.com/?fbclid=IwAR1
Jh19AL2mQQfNzVVszw1VwXoVmOhQObXZQXS_yeCxsAeHQqyrkUc8o6sc (screen: załącznik nr 2).
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W Polsce serwis YouTube zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o największą
aktywność wśród mediów społecznościowych. 89% użytkowników korzysta
z YouTube’a9. Miesięcznie stronę odwiedza 503 300 000 osób10.
W prezentowanym artykule analizie poddane zostały filmy zamieszczone na
kanale AbstrachujeTV. Jest to internetowy kanał na YouTubie prowadzony od
4 października 2012 r. przez Roberta Pasuta, Rafała Masnego i Cezarego Jóźwika11.
Według rankingu polskich youtuberów należą oni do ścisłej czołówki. Portal
APYNEWS12 podaje AbstrachujeTV na piątym miejscu wśród najpopularniejszych
kanałów. Mają 3 318 261 subskrypcji oraz 1 040 261 929 wyświetleń. Łącznie na ich
kanale jest 228 filmów. Grupa przeżywa ciągły rozwój, bowiem w przeciągu 30 dni
przybyło 8 929 subskrypcji, i w tym samym okresie 13 212 474 wyświetleń13.
Ich pierwsza produkcja „Co mówią: GIMBUSY?” (opublikowana 08.10.2012)
w ciągu zaledwie czterech dni osiągnęła ówcześnie sporą liczbę 400 tysięcy
wyświetleń14. Obecnie ich najpopularniejsze serie, takie jak „Co mówią…”,
„Czego nie mówią…” osiągają wysokie wyniki i są najpopularniejszymi filmami na
kanale. Kulisy pracy nad filmami można obejrzeć na AbstrachujePLUS. „Widzowie
kochają ich za wyrazisty styl, za trafne parodie, skecze oraz pokazywanie świata
w krzywym zwierciadle – czyli tego świata, który znamy najlepiej”15. Ich znakiem
rozpoznawczym jest abstrakcyjny humor, nierzadko na granicy dobrego smaku16.
Obecnie kanał AbstrachujeTV należy do spółki Abstra. Na jej oficjalnej stronie
internetowej możemy przeczytać, iż filmy omawianej grupy to „najstarszy
i najbardziej rozpoznawalny kanał grupy Abstra. Kanał komediowy, parodiujący
różne grupy społeczne i absurdy życia codziennego”17.
Abstra jest przykładem rozwoju spółki w obszarze nowych technologii. Została
założona przez twórców kanału AbstrachujeTV (maj 2016 r.)18. Od jednego kanału
i trzech osób nastąpił postęp w kierunku 13 kanałów i zatrudnienia 90 osób. Całość

9

We Are Social, Digital Report 2019 Poland, https://datareportal.com/reports/digital-2019-poland (06.03.2019).
Ibidem.
11 AbstrachujeTV, https://pl.wikipedia.org/wiki/AbstrachujeTV, data publikacji: 04.01.2019 (data dostępu:
27.02.2019).
12 RANKING YOUTUBE, https://apynews.pl/ranking-youtuberow (01.03.2019).
13
AbstrachujeTV, https://apynews.pl/profil/abstrachujetv# (01.03.2019.). Dla porównania pierwsze miejsca
klasyfikacji wyglądają następująco: 1. „Blowek”: 4 074 352 subskrypcji, 723752 421 wyświetleń; 2. „Stuu”:
3 844 516 subskrypcji, 788 625 865 wyświetleń; 3. „SA Wardega”: 3 617 803 subskrypcji; 753 488 891 wyświetleń;
4.„reZigiusz”: 3 568 049 subskrypcji, 745 172 231 wyświetleń.
14 Co mówią: GIMBUSY, https://www.youtube.com/watch?v=dsNYwI6lri4 (01.03.2019.). Dziś film ma 7 958 490
wyświetleń.
15 AbstrachujeTV, https://apynews.pl/profil/abstrachujetv# (01.03.2019.).
16 G. Nawacki, Wandzel i Leśnodorski kręcą z Abstrachuje, data publikacji: 03.10.2017, https://www.pb.pl/wandzeli-lesnodorski-kreca-z-abstrachuje-872866 (data dostępu: 01.03.2019).
17
Abstra.tv, http://www.abstra.tv/#produkcje (01.03.2019).
18 Abstra z 2,9 mln zł wpływów. 40 proc. z Abstrachuje.tv, Beksy i Nieprzygotowani najmocniej w górę, data
publikacji: 03.10.2018, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/abstra-kanal-youtube-abstrachuje-tv-beksy-inieprzygotowani-wplywy-i-zysk-w-2017-roku (data dostępu: 01.03.2019).
10
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działań biznesowych opiera się na jednym filarze – serwisie YouTube19. W 2018 r.
przychody grupy Abstra wyniosły 8,24 mln zł, wobec 2,9 mln zł w 2017 oraz 2,6 mln
zł w 2016 r. Obecnie kanał AbstrachujeTV jest największym ze spółki i odpowiada
za jedną trzecią wygenerowanych przychodów (2,72 mln zł) oraz 41 % wyświetleń20.
Materiałem badawczym są filmy, które powstały w przedziale czasowym od 21
maja 2013 r. do 7 września 2015 r. i zostały umieszczone na kanale AbstrachujeTV.
Ramy czasowe wyznaczają dwie produkcje, które wprost odnoszą się do
omawianego tematu: „Czego NIE mówią: RODZICE” oraz „Czego Nie mówią:
RODZICE 2”. Analizie poddano 80 filmów umieszczonych na kanale omawianej
grupy. W omawianym materiale rodzina została zaprezentowana w 13 filmach, co
stanowi ponad 16% omawianego materiału.
W podjętych badaniach wykorzystano metodę analizy treści oraz zawartości
mediów. W pierwszej kolejności praca objęła zdefiniowanie problematyki oraz
sformułowanie celu badawczego i postawienie hipotezy. Kolejny etap obejmował
zbiór literatury przedmiotu i przeanalizowanie jej pod kątem celu badawczego.
To pozwoliło na syntetyczne określenie pojęcia zmian zachodzących w rodzinie oraz
kryzysu, który ją dotyka. Następnie dokonano analizy i opracowania materiału
badawczego, którym były filmy zamieszczone na portalu YouTube. Ostatnim
etapem była prezentacja wyników21.

Kryzys rodziny
Rola rodziny jest określona przez szereg dokumentów państwowych, wśród
których w pierwszym rzędzie należy wskazać Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
z 1997 r. „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo
i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”22.
Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. „Życie rodzinne jest
wprowadzeniem do życia społecznego”23. Istotne znaczenie i centralna pozycja
rodziny w porządku osobowym i społecznym często podkreślana jest w Piśmie św.
Kościół, na podstawie biblijnego orędzia, uważa rodzinę za pierwszą naturalną
społeczność, która posiada własne i pierwotne prawa, i stawia ją w centrum życia
19

B. Breczko, Rafał Masny z Abstrachuje.tv: Nasze filmy trzymają poziom amerykańskich produkcji, Wywiad
z Rafałem Masnym, data publikacji: 28.12.2018, https://tech.wp.pl/rafal-masny-z-abstrachujetv-nasze-filmytrzymaja-poziom-amerykanskich-produkcji-6332359578494593a (data dostępu: 01.03.2019).
20 Grupa Abstra w 2018 roku miała 8,24 mln zł przychodu. Firma będzie rozwijać portfolio produkcji wideo, data
publikacji: 24.01.2019, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/grupa-abstra-przychody-8-24-mln-zl-2018-rokuplany-na-rozwoj-nowe-kanaly-produkcje-zewnetrzne (data dostępu: 01.03.2019).
21 M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Uniwersytet Jagielloński,
Kraków 2004.
22 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf (16.10.2019.), art. 18.
23 KKK 2207.
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społecznego. Rodzina jest ważna i odgrywa główną rolę w odniesieniu do osoby.
W środowisku życia i miłości człowiek rodzi się i wzrasta. To tutaj człowiek
otrzymuje pierwsze i zasadnicze wyobrażenie związane z prawdą i dobrem.
Doświadczając miłości, poznaje prawdę, co znaczy konkretnie być osobą. W tej
naturalnej wspólnocie doświadcza się ludzkiego instynktu społecznego. Dzięki
temu rodzina wnosi swój jedyny i niezastąpiony wkład w dobro całego
społeczeństwa. „Rodzina jako wspólnota osób jest równocześnie pierwszą ludzką
«społecznością»”24. „Każdy model społeczny, który chce służyć dobru człowieka, nie
może pomijać centralnego znaczenia i odpowiedzialności społecznej rodziny”25.
Jednocześnie Kościół podkreśla pierwszeństwo rodziny przed społeczeństwem
i państwem26.
Papież Benedykt XVI wskazywał, iż należy zadbać o właściwe kształtowanie
opinii publicznej w aspekcie troski o rodzinę. Wynika to z naturalnego prawa
moralnego, które jest niezależne od konfesji czy wyznania. Papież uważał, iż w życiu
społecznym niszczy się rodzinę jako instytucję wychowującą do postaw
proobywatelskich i społecznych. Tej podstawowej komórki życia nie może zastąpić
inny podmiot27. Joseph Ratzinger zaznacza: „Rodzina jest dobrem koniecznym dla
narodów, nieodzownym fundamentem społeczeństwa oraz wielkim skarbem
małżonków na całe życie. Jest niezastąpionym dobrem dla dzieci, które powinny być
owocem miłości, całkowitego i ofiarnego oddania się rodziców. Na wszystkich
spoczywa wielka odpowiedzialność za głoszenie pełnej prawdy o rodzinie, opartej
na małżeństwie jako domowym Kościele i sanktuarium życia”28.
Jednocześnie Benedykt XVI wskazywał na wiele symptomów współczesnego
świata, które zagrażają i powodują kryzys rodziny. W swoich przemówieniach
Papież ukazywał relatywizm, który podważa obiektywną prawdę i wszelkie zasady
etyczne. Przez to wywierany jest zgubny wpływ na różne obszary współczesnego
życia: na kulturę, na uprawianie polityki, na życie społeczne, rodzinne, na sferę
wychowania, na środowiska akademickie, na środki przekazu, a nawet na sferę
religijną. Rozwój środków społecznego przekazu jest jednym z symptomów
związanych ze zjawiskiem globalizacji. Jest to nie tylko proces społecznoekonomiczny, ale obejmuje wiele obszarów życia ludzkości29.
24

Jan Paweł II, List do rodzin „Gratissimam Sane”, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/
listy/gratissimam.html (05.03.2019.), nr 7.
25 Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, nr 214.
26 Ibidem, nr 209-214.
27 D. Lubiński, Wpływ środków społecznego przekazu na kształtowanie opinii publicznej w nauczaniu Benedykta
XVI, „Łódzkie Studia Teologiczne” 25 (2016) 1, s. 104-105.
28 Benedykt XVI, Rodzina niezastąpionym dobrem. Homilia Benedykta XVI wygłoszona podczas czuwania
modlitewnego 08.07.2006 w czasie V Światowego Spotkania Rodzin z Ojcem Świętym, Walencja, 8-9 lipca 2006 r.,
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/walencja_czuwanie_08072006.html (05.03.2019).
29 J. Warzeszak, Antropologia Benedykta XVI na tle błędnych antropologii współczesnych, [w:] E. KozłowskaŚwiątkowska (red.), Człowiek istota (po)znana: antropologia teologiczna wobec potrzeb i wyzwań współczesności,
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, s. 266, 277-279.
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Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej „Evangelii Gaudium” wskazywał,
iż rodzina przechodzi głęboki kryzys kulturowy, podobnie jak wszystkie wspólnoty
oraz więzi społeczne. „W przypadku rodziny kruchość więzi staje się szczególnie
poważna, ponieważ chodzi o podstawową komórkę społeczeństwa, o miejsce, gdzie
człowiek uczy się współżycia w różnorodności i przynależności do innych oraz gdzie
rodzice przekazują dzieciom wiarę. Istnieje skłonność, by widzieć małżeństwo jako
czystą formę uczuciowej gratyfikacji, którą można ustanowić w jakikolwiek sposób
oraz zmienić zależnie od wrażliwości każdego. Jednakże nieodzowny wkład
małżeństwa w życie społeczne przekracza poziom uczuciowości i potrzeb
dotyczących pary”30.
Jednocześnie papież zaznaczał, iż obecna kultura postmodernistyczna oraz
zglobalizowany indywidualizm sprzyja stylowi życia osłabiającemu wzrost
i stabilność więzi między osobami i deformującemu więzi rodzinne31.
Innym znaczącym głosem w omawianej kwestii i jej obecnej sytuacji był ostatni
synod poświęcony tematowi właśnie rodziny32.W dokumencie, który się ukazał po
tym wydarzeniu, papież Franciszek wskazuje na obecną sytuację wspólnoty
rodzinnej. Zmiana antropologiczno-kulturowa wpływa dziś na wszystkie aspekty
życia. Przez co ludzie są mniej, niż w przeszłości, wspierani przez struktury
społeczne w życiu uczuciowym i rodzinnym33. Wśród wielu zagrożeń, które
wpływają na trwałość decyzji związanych z życiem rodzinnym, papież wymienia
szereg czynników kulturowych. Są to: tempo współczesnego życia, stres, struktura
życia społecznego, organizacja pracy. Liczne zagrożenia wpływają na to, że sposób
rozumienia rodziny ulega znaczącej zmianie. Może stać się ona miejscem
przechodnim, ku któremu człowiek się kieruje, gdy jest to mu wygodne. Nie są
ważne więzi, które poddane zostają pragnieniom bądź okolicznościom34.
Na kryzys ma wpływ „kultura tymczasowości” oraz wpływ ideologii, które
pomniejszają wartość małżeństwa i rodziny. Głęboki niepokój budzi niewłaściwe
korzystanie z internetu. Przykładem tego jest szerzenie się pornografii
i komercjalizacja ciała35. Obecna kultura wraz z rozpowszechnionymi środkami
społecznego przekazu powoduje, że sprawa wychowania staje się trudniejsza
i jeszcze bardziej złożona36.

30

Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii Gaudium”, http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/
exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html (01.03.2019), nr 66.
31 Ibidem, nr 67.
32 XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów nt. powołania i misji rodziny w Kościele i świecie
współczesnym, trwało od 4 do 25 października 2015 r. w Watykanie.
33 Franciszek, Adhortacja Apostolska „Amoris Laetitia”, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/
adhortacje/amoris_laetitia_19032016.html (05.03.2019), nr 32.
34Ibidem, nr 33-34.
35 Ibidem, nr 39-41.
36 Ibidem, nr 84.
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Obecnie jesteśmy świadkami i uczestnikami dokonujących się zmian
cywilizacyjnych, które mają wpływ na sytuację egzystencjalną współczesnego
człowieka w wymiarze osobistym i społecznym. Pojawiają się nowe teorie,
które dotyczą człowieka, koncepcji kultury i wychowania. Współczesność
często określana jest jako „epoka postmodernistyczna” i „era globalizacji
i wielokulturowości”. Jej cechy to stopniowe odchodzenie od społeczeństwa
tradycyjnego, opartego na autorytetach i wartościach zakorzenionych
w powszechnie szanowanych wzorcach kulturowych. „Jest to okres swoistej
››katastrofy aksjologicznej‹‹, charakteryzującej się powszechnym rozchwianiem
norm i wartości, chaosem i dezintegracją osobowości”37. Życie człowieka toczy się
w różnych kontekstach społecznych i kulturowych, które ulegają nieustannym
przemianom. Na dzieje ludzkości ma wpływ szereg różnych procesów.
Spowodowane jest to różnorodnymi zjawiskami i problemami politycznymi,
gospodarczymi, społecznymi, religijnymi i kulturowymi. Należy dostrzegać
i analizować zachodzące przemiany, poznawać przyczyny ich powstawania, uczyć
się adaptacji do zaistniałej sytuacji. Obecna generacja Polaków żyje w Polsce
otwartej, przyjaznej innym narodom, w społeczeństwie zglobalizowanym,
wielokulturowym. Niemniej jednak istnieje wiele zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych dla poczucia bezpieczeństwa, życia rodzinnego i wychowania38.
Jesteśmy świadkami postępującego rozkładu wzorców osobowych. Zmienia się
treść wskazań moralnych, zanika intelektualna podstawa refleksji kontrolującej
emocje. Obniża się również granica tolerancji wobec różnych niegodziwości, które
wpływają na dezorganizację rodziny. Wzrasta liczba rozwodów. Na usługach
globalizacji pozostaje również technika służąca komunikacji społecznej. Związane
to jest z postępującym rozwojem nowych technologii informacyjnych. Te dwa
czynniki stwarzają podłoże do zmiany warunków i stylu życia w obszarze
indywidualnym, jak i społecznym, tym samym wyznaczając nowe wzorce
kształtowania się osobowości. „Proces różnicowania się osobowości, odmiennych
norm i wzorców osobowych oraz stylów zachowań człowieka może spowodować
trudne do przewidzenia zmiany w kulturze. Wynika to z faktu, że nigdy
w poprzednich cywilizacjach nie było takich narzędzi komunikacji, które miałyby we
władaniu technologię świadomości”39. Obraz rodziny kreowany przez środki
społecznego przekazu jest pełen sprzeczności. Z jednej strony mamy sielankową
wizję życia rodzinnego pokazywaną w reklamach, z drugiej epatowanie przemocą
w filmach i newsach. Dobrobyt jednostki reklamowany jest jako idealny styl życia,
dyskredytuje się stabilne więzy małżeńskie i rodzicielskie40.
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Z. Markocki, Szanse i zagrożenia rodziny w pluralistycznym świecie, „Pedagogika Rodziny” 2(1)/2012, s. 12.
Ibidem, s. 11-12.
39 Ibidem, s. 16.
40 Ibidem, s. 16.
38

299

Obraz rodziny w wybranych filmach grupy AbstrachujeTV

Rodzina mierzy się dziś z kryzysem wartości i poważania, przez co traci swą
uprzywilejowaną pozycję. Chociaż młodzi ludzie nadal cenią rodzinę jako jedną
z najważniejszych wartości, to w praktyce coraz później zawierają związki
małżeńskie, często również pozostają w wolnych związkach. Mocnym sygnałem
kryzysu rodziny jest podważanie jej sensu jako trwałej i podstawowej wspólnoty
życia ludzkiego41.
Tradycyjne instytucje socjalizacji, jak właśnie rodzina, przestają pełnić rolę
autorytetów, a ich miejsce przejmują nie tylko grupy rówieśnicze, lecz także coraz
częściej media i kultura popularna. Powszednia obecność mediów w życiu
współczesnego człowieka już dawno wykroczyła poza ramy przekazywania
informacji, dostarczania rozrywki czy biernej rekreacji. Przekazy medialne wpływają
na systemy wartości i normy postępowania42. Jak zauważa Adam Lepa, media
zniekształcając (tzn. fałszując) obraz rodziny, oddziałują negatywnie na rodzinę,
która z nich korzysta, a zwłaszcza na młode pokolenie Polaków. Mass media
wywierają decydujący wpływ na kształtowanie rzeczywistości. W związku z tym
można wskazać na obraz rodziny, który jest kreowany za pośrednictwem środków
masowego komunikowania43.
Tomasz Szlendak wskazuje bardzo konkretnie: „kapitalizm obszedł się z rodziną
i życiem prywatnym źle”44. Rodzina, która powinna być schronieniem
w bezdusznym świecie i miałaby szansę nim pozostać, gdyby nie fakt, że świat wokół
na to nie pozwolił. Kolejna rewolucja naukowo-techniczna doprowadziła do
radykalnych zmian rodziny. Wśród czynników znaczących wylicza rozwód jako
główny bodziec rozpadu rodziny. A praca zawodowa i rosnące wykształcenie kobiet
wymienia jako główne czynniki wzrostu liczby rozejścia się małżonków. Ponadto
wskazuje na deinstytualizację małżeństwa, czyli małżeństwo jest traktowane jako
związek „woluntarystyczny”, a nie obligatoryjny45.Wśród czynników wpływających
na rodzinę są sytuacje i okoliczności umożliwiające jej członkom konsumpcję
treści kultury masowej. Franciszek Adamski wskazuje, że różne procesy i czynniki,
którymi objęte są małżeństwo i rodzina, posiadają wspólną cechę: prowadzą do
reorganizacji, a przez to powodują wiele trudności dla życia małżeńskorodzinnego46. Socjolodzy wskazują na zmiany związane z przeobrażeniami
ekonomicznymi i społecznymi. Pojawiają się również alternatywne modele rodziny,
41

M. Miczyńska-Kowalska, Socjalizacja w społeczeństwie ponowoczesnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012,
s. 130-131.
42 A. Ostaszewska,
Popkulturowe ramy tożsamości. Media, kultura popularna, internet jako nowe
środowiska kształtowania tożsamości, http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=666&from=publication
(13.03.2019), s. 2.
43 A. Lepa,
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mediach,
data
publikacji:
10.01.2009,
http://www.edukacjamedialna.pl/e107_plugins/content/content.php?content.105 (data dostępu: 13.03.2019).
44 T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2012, s. 366.
45 Ibidem, s. 366-377.
46 F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 216.
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odmienne wobec panującego dotąd modelu „komórkowego” rodziny nuklearnej47.
Współcześnie badacze społeczni coraz częściej i wyraziściej zwracają uwagę na
negatywne zmiany, jakie zachodzą w środowisku rodzinnym. Kryzys obecnej
rodziny opisywany jest w aspekcie wyraźnego osłabienia więzi emocjonalnych
pomiędzy członkami rodziny. Pluralizm norm i wartości powoduje obniżenie
autorytetu rodziców w oczach dzieci, które w sposób bezrefleksyjny podążają za
wzorcami zachowań kreowanymi w mediach. Źródłem przemian w rodzinie jest
także, zdaniem badaczy, brak jasno określonego przez rodziców wzorca rodzinnego
oraz trudności z nadążaniem za szybko postępującymi zmianami w obszarze
społecznym, gospodarczym i politycznym. Można również wskazać na kolejny
ważny czynnik determinujący funkcjonowanie współczesnej rodziny, którym są
media. Dynamicznie rozwijające się środki społecznego przekazu stały się integralną
częścią naszego życia społecznego, w tym także życia rodzinnego. Media wywierają
wyraźny wpływ na każdą z fundamentalnych funkcji przypisanych rodzinie,
implikując tym samym zmiany w obszarze życia rodzinnego48.

Obraz rodziny w filmach na kanale AbstrachujeTV
W wyniku analizy filmów zamieszczonych w serwisie YouTube można
zaprezentować obraz rodziny. Stworzony świat bazuje na wydarzeniach
rozgrywających się w Polsce, na codziennych problemach społeczeństwa polskiego
oraz na często słyszanych w polskich domach czy na naszych ulicach
wypowiedziach49.
W analizowanych filmach nie występują kobiety. Role kobiece odgrywają
mężczyźni w damskich strojach w stylu, który jest wyśmiewany przez stylistów.
Pojawiają się sandały i klapki (obowiązkowo w pomarańczowym kolorze), a do nich
skarpetki. Atrybutem ‘starszeństwa’ jest charakterystyczna kamizelka z dużą liczbą
kieszeni. Również ‘wąs’ wskazuje na rolę ojca bądź wujka i jest jednocześnie
atrybutem męskości. Przez noszone osoby jest wskaźnikiem doświadczenia
życiowego. Starsi mężczyźni (ojciec, wujek) pojawiają się z puszką piwa bądź przy
butelce alkoholu. Elementem wyglądu matek lub cioć są blond bądź brunatne
włosy, kwieciste sukienki i biżuteria. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o ubiór
babć. Tutaj nieodłącznym elementem jest beret, klipsy, duża liczba pierścionków,
duże oprawki okularów50.
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Ibidem, s. 502.
P. Gajdziszewska-Dudek, J. Stańczyk, Rodzina a media. O sile wpływu współczesnych mass mediów
na przekształcenia roli i funkcji rodziny, „Nauki Społeczne” 10/2015, s. 143-144.
49 K. Krzysztoń, Zarys stereotypu Polaka, studenta i blogera w wybranych filmach grupy Abstrachuje.TV, „SŁOWO.
Studia językoznawcze” 5/2014, s. 96.
50 Ibidem, s. 97-98.
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Rodzice z jednej strony są zaprezentowani jako ‘luźni’51. Co to, nowa świnia? –
takim pytaniem wita nową dziewczynę swego syna ojciec. Przy jednoczesnych,
swobodnych gestach w relacji ojciec-syn i ojciec wobec dziewczyny, ukazana została
relacja sprowadzona do erotycznej strony. Z drugiej strony mamy ukazaną relację,
w której rodzic dla dziecka nie jest już ‘idolem’, kimś ważnym. Zmiana następuje
w wyniku życia w wielkim mieście. Ojciec jest już tylko ‘ok’, a idolem staje się Steve
Jobs52.
Rodzice to ci, którzy nie wspierają swoich dzieci w rozwoju kariery zawodowej.
Wskazane zostały różnice pokoleniowe. Stać cię na więcej – mówi ojciec o nowej
pracy syna; po czym za chwilę dopowiada matka: No, jak np. synek Dorotki. On jest
już menadżerem. Praca syna, a w związku z tym wsparcie rodziców, ogranicza się
do kwestii finansowych: A jak zarabiasz, to dorzucasz się do zakupów, czy
wypowiedź ojca odnośnie do zarobków syna: W twoim wieku to ja zarabiałem
milion miesięcznie. Na odpowiedź, że to były stare złote, pada odpowiedź, że to były
inne czasy53.
W filmie „Co mówią: GIMBUSY 2” ukazano postawę dzieci, uczniów szkół
gimnazjalnych. Nie liczy się nauka i praca w szkole, a jedynie biżuteria czy drogi
gadżet, za co i tak płacą rodzice. Młodzi skupiają się na wirtualnym świecie, gdzie
wyznacznikiem są liczby ‘lajków’ bądź wysyłane prezenty. Główną rozrywką są
imprezy. Wskaźnikiem popularności jest ilość wypitego alkoholu. Zabiegać trzeba
o popularność pod umieszczanymi w mediach społecznościowych zdjęciami bądź
filmami. Młodzi reprezentują świat pełen kontrastów, który tworzą. Z jednej strony
chcą być dorośli, co pokazuje chęć bycia samodzielnym poprzez brak posłuszeństwa
wobec rodziców. Z drugiej strony mamy kłótnie o spór Real – Barca, czy jednoczesne
problemy szkolne. Wyrażone krótkim stwierdzeniem, jak np. Ja mam zawiasy…
na świetlicy54.
Kolejnym aspektem w wizerunku rodziny, który wyłania się z poszczególnych
filmów, jest czas spotkań z okazji świąt. Rodzina, która zbiera się przy
bożonarodzeniowym stole, to wspólnota, w której możemy dostrzec
wyeksponowane cechy. Dociekliwa babcia, która dopytuje o swoich wnuków.
To ona ‘odpowiada’ za kwestie religijne, rozpoczynając modlitwę czy troszcząc się
o śpiew kolęd. Jednocześnie jest tą osobą, która skutecznie sprzeciwia się wszelkim
formom ‘nowoczesności’ przy świętowaniu. Tak jest w przypadku filmu
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„Oczekiwania vs Rzeczywistość: HALLOWEEN”55.
─ Co tam u Ciebie?
─ A wiesz, stara bida. A u Ciebie?
─ Pomalutku. To co, może po maluchu?
─ W końcu święta.
To rozmowa szwagrów, bez jakichkolwiek informacji, zakończona sięgnięciem
po alkohol. Zresztą tak jest w przypadku innych spotkań rodzinnych: ojcowie
w potocznej mowie rozprawiający o dorastających dzieciach; standardowe pytania
cioci o szkołę, życzenia składane z racji dzielenia się opłatkiem: Dobrych ocen synek,
lepszych niż ci Twoi głupkowaci kuzyni; Olej rodziców, młody jesteś, każdy musi się
trochę wyszaleć; Nie słuchaj tego starego piernika… szanuj mamę i tatę, oni chcą
dla Ciebie zawsze jak najlepiej; I żebyś miał same piątki z matematyki, z religii.
To wszystko tworzy obraz płytkości i banalności spotkania rodziny z okazji świąt
Bożego Narodzenia czy przy uroczystości Wszystkich Świętych56.
Obraz babci prezentuje cały odcinek „CAŁA PRAWDA O BABCIACH”57.
W przejaskrawionych opisach, zaczerpniętych z baśni czy kategorii fantasy,
nakreślony został ich wizerunek. Charakterystyka dotyczy zarówno ich stroju,
perfum, a nawet biżuterii. Wskazano codzienne zachowania, tak jak np. zakupy,
troska o wnuka, spotkania ze znajomymi. Wszystko opisane przez elementy
zaczerpnięte z kultury popularnej.
Kolejnym przykładem jest film „Jak tyrać dzieci – poradnik (+18)”58. Według
„instrukcji postępowania z dziećmi urodzonymi na terytorium RP”, która jest
prezentowana w materiale filmowym, dziecko to „obiekt”. Wszystkie działania mają
służyć przyjemności rodziców i zapewnieniu spokoju. Przestrzeń poza domem jest
miejscem, gdzie najmłodsi mogą doświadczyć przemocy czy uzależnień. Wszelkie
relacje z rodzicami opierają się na przedstawieniu stereotypowych argumentów:
„bo tak”, „bo nie”, „nie dyskutuj”. Relacja rodzic – dziecko została przedstawiona
w negatywnym świetle poprzez wyolbrzymienie i wyśmianie stereotypowych
zachowań i sytuacji.
Dwa filmy, które w tytule artykułu odnoszą się do omawianego tematu, to:
„Czego NIE mówią: RODZICE”59 oraz „Czego NIE mówią: RODZICE 2”60. Warto
55
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Oczekiwania
vs
Rzeczywistość:
HALLOWEEN,
data
publikacji:
31.10.2014,
https://www.youtube.com/watch?v=HGHQOoCGNBs (data dostępu: 09.30.2019).
56 AbstrachujeTV, Co mówią: PRZY ŚWIĄTECZNYM STOLE, data publikacji: 24.12.2013, https://www.youtube.com/
watch?v=X3Bug7PlF_M (data dostępu: 09.03.2019); AbstrachujeTV, Oczekiwania vs Rzeczywistość: HALLOWEEN.
57 AbstrachujeTV, CAŁA PRAWDA O BABCIACH, data publikacji: 27.01.2015, https://www.youtube.com/
watch?v=vD2PoFJRRu4 (data dostępu: 09.03.2019).
58 AbstrachujeTV, Jak tyrać dzieci - poradnik (+18), data publikacji: 02.07.2014, https://www.youtube.com/
watch?v=JLBAKNAcNgs (data dostępu: 10.03.2019).
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AbstrachujeTV, Czego NIE mówią: RODZICE, data publikacji: 21.05.2013, https://www.youtube.com/
watch?v=2YwWAmN87g0 (data dostępu: 10.03.2019).
60 AbstrachujeTV, Czego NIE mówią: RODZICE 2, data publikacji: 07.09.2015, https://www.youtube.com/watch?v=Xotj1Ybx4g (data dostępu: 10.03.2019).
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wskazać na użyte w tytułach przeczenie, podkreślone zresztą graficznie za pomocą
wersalików. Partykuła ta wskazuje, iż odbiorcy oglądający filmy zetkną się ze
światem, w którym bohaterowie, choć ich otoczenie domowe przypomina
przestrzeń naszego codziennego życia, będą wypowiadać słowa budujące antytezę
rodziców. W filmach padną słowa niemożliwe do usłyszenia w codziennych
relacjach rodzinnych. Przytaczane wypowiedzi są odwróceniem codziennych słów,
przykładów, sytuacji61.
W filmach obraz rodziny jest antytezą codziennej rzeczywistości. Wypowiadane
kwestie odnoszą się do życia rodziców i dzieci. Wypowiedzi zbudowane są na
zasadzie odwrócenia życia rodzinnego.
W pierwszej części, na początku matka mówi: Dom… to hotel. Mamy tutaj
nawiązanie do traktowania rodzinnego domu przez młodych jako tylko miejsca
noclegowego. Rodzice według grupy AbstrachujeTV żyją tylko swoimi ‘czasami’
i według starszych to były inne czasy. Wykazują się zbyteczną troską. Jako przykład
możemy podać wypowiedź: Jak będziesz na miejscu, to nie dzwoń.
Według słów, które wypowiadają rodzice, kwestie wychowania koncentrują się
na ograniczaniu czasu, jaki dzieci poświęcają na gry komputerowe, np. Chłopie
kończ ten level. Przepiszesz polski w szkole; czy ubiorze, np. Ubieraj się jak chcesz,
co mnie obchodzą sąsiedzi. W codzienności, według AbstrachujeTV, starsi kładą
nacisk na własną pracę, naukę w szkole. Dzieci są przedstawione jako niemające
szacunku wobec starszych. W opinii grupy, ze strony rodziców nie usłyszymy
w codziennym życiu, że ‘dzieci to najlepsza inwestycja’.
Matka jako ‘pani domu’ jest osobą, która jest pochłonięta pracami domowymi
i opieką nad dziećmi, nie mając czasu na nic innego.
Ojciec jako głowa rodziny ogranicza wydatki dzieci i nie spełnia ich próśb.
W obrazie ‘antyrodziny’ obecne są używki, od papierosów, przez alkohol,
a nawet narkotyki, za przyzwoleniem, a nawet zachętą rodziców, np. Chuchnij… nie
czuję alkoholu – mówi oburzona matka. Nie ma wymagań pracy na rzecz domu.
Wskazane jest podnoszenie głosu i ‘pyskowanie’ wobec rodziców ze strony dzieci,
np. Podnieś głos jak do matki mówisz – krzyczy oburzony ojciec62.
Dzieci nie mają żadnych wymagań i obowiązku pracy. Przez to twórcy
AbstrachujeTV wskazują, że w realnym świecie młodsze pokolenie jest obciążane
tylko obowiązkami i zakazami. Młodzi nie wiedzą, co chcą robić w przyszłości,
dlatego w filmie pojawia się stwierdzenie: Już chyba wiem, co chcę robić na
studiach. Takie stwierdzenie spotyka się z negatywną reakcją ze strony rodziców:
Jezu! Ten znowu swoje. Rodzice w rzeczywistości kładą nacisk tylko na oceny, które
muszą być zresztą bardzo dobre.
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Wychowanie ogranicza się do zachowania przy stole, punktualności. Ważna jest
zdrowa żywność. Na pytanie dziecka: Kiedy będzie szpinak?... pojawia się oburzenie
matki: Żryj sernik.
W filmach odwrócone są kategorie moralne związane z seksualnością,
małżeństwem, szacunkiem wobec ciała, czystością przedślubną.
W analizowanych filmach grupa AbstrachujeTV posługuje się satyrą
w przedstawieniu negatywnych zachowań. Poprzez swoje dzieła wytykają bądź
ośmieszają wady i występki współczesnego człowieka, jak również zbiorowości
danego środowiska, piętnując zachowania społeczne, zjawiska kulturowe.
W krytyce posługują się deformacją bądź wyolbrzymieniem atakowanych cech63.
Ważnym elementem, którym posługują się twórcy, jest ironia. Poprzez przypisanie
osobom, grupom i zjawiskom cech, których nie posiadają, film śmieszy odbiorcę64.
„Treścią utworu satyrycznego jest piętnowanie przez ośmieszanie rozmaitych wad
ludzkich, obyczajowości i postaw wobec wszelkich zjawisk życia społecznego,
również krytyka instytucji życia społecznego”65. Celem satyry jest wywołanie
pogardy, napiętnowanie, ukazanie w krzywym zwierciadle rzeczy lub osób
postrzeganych przez twórcę jako niemoralne, złe, głupie itp.66 Satyra, która
towarzyszy życiu społecznemu, od wieków pełniła rolę komentarza, kształtowała
postawy wobec danych grup, a zarazem służyła oczyszczeniu67.
Większość wypowiedzi w analizowanym materiale ma charakter dialogu, który
przybiera formę rozmowy dwóch bohaterów bądź zwrócenia się w stronę widza.
Wypowiedzi mają charakter potoczny. Język nacechowany emocjonalnie jest
niekiedy podkreślony użyciem wyrażeń wulgarnych. W związku z potocznym
charakterem wypowiedzi pojawiają się również neologizmy ułatwiające
porozumienie się w danej grupie wiekowej czy zawodowej68.

Wnioski
Jako źródło sukcesu grupy AbstrachujeTV można wskazać prosty przekaz
i obrazowanie życia codziennego odbiorców. Przez to mogą stawać się tak „bliskie”
i uzyskiwać wysokie wyniki wyświetleń oraz subskrypcji. Filmy śmieszą, bowiem
obnażają przywary danych grup społecznych, wiekowych czy zawodowych.
Jednocześnie autorzy patrzą na analizowane zachowania bądź grupy przez pryzmat
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Satyra, [w:] Podręczny słownik terminów literackich, Universitas, S. Jaworski, Kraków 2001, s. 198.
A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Antykwa, Kraków 1994, s. 112.
65 Ibidem, s. 343.
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„Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 6 (2014), s. 14.
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stereotypów.
Jednakże filmy pokazują obraz rodziny w formie przejaskrawionej
i karykaturalnej. Poprzez wyolbrzymienie danych zjawisk lub prezentacje
stereotypowych zachowań rodziny bądź jej członków przekaz jej dotyczący jest
negatywny. Może to służyć osłabieniu roli autorytetów rodziców bądź dziadków
oraz więzi łączących członków wspólnoty rodzinnej.
Kreowany obraz rodziny odpowiada przykładom obecnym w dzisiejszej sferze
medialnej. Janusz Gajda wskazuje, iż wśród negatywnych konsekwencji środków
społecznego przekazu można wskazać:
Prezentowanie rzeczywistości w krzywym zwierciadle – kreowanie fałszywego otaczającego
świata, eksponowanie obrazu patologii społecznej, przy jednoczesnym braku gruntownej analizy
istniejącej sytuacji i zapobiegania negatywnym zjawiskom, również wyolbrzymianie scen gwałtu,
przemocy i seksualizmu.

Promocja i utrwalanie stereotypowych opinii oraz konsumpcyjnego stylu życia.
Przyznawanie prymatu wartościom materialnym, pojęcie sukcesu zostaje zawężone
głównie do sfery zamożności, rozrywki.
Narastający proces dekulturacji jako wynik procesu globalizacji odbioru treści
wraz z obniżeniem poziomu artystycznego poprzez dominację kanonów kultury
popularnej69.
Filmy grupy AbstrachujeTV mogą wywierać wpływ i przekazywać niewłaściwy
obraz rodziny poprzez masowość, czyli fakt oddziaływania na dużą grupę odbiorców
w jednym czasie. Kolejnym aspektem jest łatwość wynikająca z powszechności
serwisu YouTube i dostępności poprzez rozwój telefonów komórkowych. To z kolei
może wpływać na łatwość percepcji. Ze względu na dużą siłę oddziaływania mediów
społecznościowych utrwala się przekaz dotyczący rodziny70.
Obecnie media uczestniczą aktywnie również w procesie wychowania,
kształtowania postaw zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dlatego też obraz rodziny
przekazywany przez nowe komunikatory, wpływ na odbiorców, są niezwykle
newralgiczne. Andrzej Turek wskazuje, iż dziś medioznawcy otwarcie przyznają, że
komunikowanie i wychowanie stanowią nawet nieodłączną całość, bowiem młode
pokolenie czerpie wiedzę i życiowe wzorce nie tylko od rodziców, ale też od innych
znaczących osób, których komunikaty przekazywane są przez media. Rodzina
i szkoła to pierwsze miejsca socjalizacji młodego pokolenia. Jednakże obecnie
również środki społecznego przekazu aktywnie uczestniczą w procesie
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J. Gajda, Media w edukacji, Wydawnictwo Impuls, Warszawa 2002, s. 63; A. Siwek-Szczepanik, Młode pokolenie
– uzależnione od mass mediów?, [w:] M. Sitarczyk (red.), Rodzina w mediach, media w rodzinie, Wyd. Difin,
Warszawa 2013, s. 132-133.
70 D. Zalewski, Wpływ mediów na dzieci i młodzież, 15.03.2011, http://www.edukacjamedialna.pl/e107_
plugins/content/content.php?content.179 (13.03.2019).
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wychowania71.
Warto wskazać na jeszcze jeden aspekt. Wartością ważną jest partycypacja,
obecność w równoległej-nierównoległej przestrzeni internetowo-telefonicznej.
Granica między realnością a wirtualnością może się zacierać72. W takim świecie
płynności granic bądź ich braku przekaz dotyczący tak ważnej kwestii, jaką jest
rodzina, może negatywnie wpływać poprzez obraz kreowany w analizowanych
filmach.
Jak zauważa Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, przeobrażenia, którym podlega
współczesna rodzina, dotyczą zmian społecznych, spojrzenia na płeć, zadań
pełnionych w rodzinie, związków partnerskich, również jednopłciowych, są
przedmiotem nie tylko badań naukowców. Jest to temat debaty publicznej, która
odbywa się na wszystkich szczeblach życia społecznego. Najlepszym przykładem
wzrostu zainteresowania tą problematyką jest jej obecność w przekazach
medialnych. Są to gatunki informacyjne czy publicystyczne oraz typowo
rozrywkowe. Media masowe, zwłaszcza w najpowszechniejszych formach, mogą
utrwalać stereotypy i poglądy. Jednocześnie mogą również oswajać ze zmianami,
ułatwiać ich zrozumienie, a nawet w konsekwencji ich akceptację. Jak przyjmie
to odbiorca, zależy to od wielu czynników. Sama obecność tematu rodziny na wielu
kanałach powoduje, że jest on uważany za ważny i może prowokować do wymiany
poglądów bądź kształtowania się opinii. Warto to zaznaczyć, gdyż dla coraz większej
liczby ludzi media są podstawowym, a nawet jedynym źródłem wiedzy. Wpływają
na ich świadomość i postawy, hierarchię norm i wartości. Media masowe nie są
tylko ‘nośnikiem’ współczesnej kultury, ale i jej aktywnym współtwórcą73.

Zakończenie
Jednym z przejawów kryzysu kulturowego rodziny jest jej negatywny czy
zniekształcony obraz w środkach społecznego komunikowania. Nieumiejętność
analizy odbieranych treści, bierność widza, mogą wpływać na kreowanie
negatywnego wizerunku rodziny. Jej niewłaściwe przedstawianie może sprzyjać
osłabianiu roli wspólnoty rodzinnej i relacji zachodzących między poszczególnymi
jej członkami.
Obraz rodziny pełen przejaskrawień i wyolbrzymień poprzez humorystyczny
przekaz może swobodnie docierać do odbiorcy. Przez to przekaz medialny może
71
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http://wladzasadzenia.pl/nr/7-2015/ (22.05.2019).
73 K. Pokorna-Ignatowicz, Wstęp, [w:] K. Pokorna-Ignatowicz (red.), Medialny obraz rodziny i płci, Krakowskie
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utwierdzać negatywne schematy i wpływać na kryzys tej podstawowej
komórki życia człowieka. Posługiwanie się w filmach przez twórców sytuacjami,
słowami i kontekstami zaczerpniętymi z życia codziennego oddaje aktualność
przekazywanych treści. Chociaż obrazy wspólnoty rodzinnej ukazane są ‘w krzywym
zwierciadle’, to taki przekaz powiela to, z czym członkowie zmagają się
w codzienności. Rodzina według AbstrachujeTV nie ma (w prawdziwym świecie)
pozytywnych cech i dobrych działań w procesie wychowawczym, edukacyjnym czy
procesie dorastania.
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The Image of the Family in Selected Movies of the ABSTRACHUJETV Group
Summary
The development of the Internet and technological progress result in ease of reaching the recipient
with various content. Such materials also concern the family. The article presents an analysis
of videos posted on YouTube on the AbstrachujeTV profile. The work is a response to contemporary
social phenomena associated with the media age and crisis of the family. The purpose of the article is
to present an image of the family which emerges from the analyzed material.
Keywords: the family, media, YouTube, crisis of the family
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ABSTRAKT
W artykule podejmuję problematykę związaną ze stosunkiem uczestników grup wsparcia opartych
o Program 12 Kroków i 12 Tradycji wobec mediów. Dokonując analizy poszczególnych praktyk
(nie)uczestnictwa w przestrzeni medialnej odnoszę się do teoretycznego rozumienia mediów
zaproponowanego przez Jana P. Hudzika oraz terminu przestrzeń medialna w ujęciu Marty Wrońskiej.
Omawiając wewnętrzne normatywne stosunki do mediów, przyjmuję i badam Tradycję 11 jako
determinującą kontakt z i za pośrednictwem mediów. Następnie przywołuję i omawiam poszczególne
praktyki oraz pokazuję ich schemat oddziaływania wewnątrz i na zewnątrz anonimowego
społeczeństwa.
SŁOWA KLUCZOWE: stosunek wobec mediów, 12-krokowe grupy wsparcia, anonimowość

Wstęp
Inspiracją do podjęcia analizowanego w artykule zagadnienia były przede
wszystkim moje prywatne doświadczenia uczestnictwa w grupie wsparcia opartej
o Program 12 Kroków, które zaowocowały wykorzystaniem ich do stworzenia
projektu dysertacji doktorskiej. Natomiast bezpośrednią przyczyną podjęcia
niniejszej problematyki było zaproszenie do udziału w konferencji „Media
w przestrzeni społecznej – przestrzeń społeczna w mediach” odbywającej się na
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 19.09.2018 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 29.11.2019 r.
Nazwę anonimowe społeczeństwo zapożyczam i tłumaczę na język polski na podstawie książki C. Fróis,
The Anonymous Society. Intentity, Transformation and Anonymity in 12 Step Associations, Cambridge Scholars
Publishing, Newcastle upon Tyne 2009, s 175-176. Fróis nazywa anonimowym społeczeństwem osoby biorące
udział w grupach wsparcia opartych o program 12 Kroków, uczestniczące w mitingach oraz budujące swoje relacje
interpersonalne pomiędzy sobą i jednocześnie nie ujawniające swojej tożsamości.
2
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Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dnia 13 grudnia 2019 r.
Organizatorzy zachęcali do szerszego przestudiowania proponowanej przez nich
tematyki wydarzenia, dzięki czemu mogłam zobaczyć, że udział grup wsparcia
w przestrzeni medialnej nie jest wystarczająco przebadany przez badaczy
społecznych w Polsce i za granicą. Skupiają się oni bowiem najczęściej na
trzech zagadnieniach: skuteczności Programu 12 Kroków i 12 Tradycji jako formy
terapeutycznej3, sposobie funkcjonowania grup4, rozwoju duchowym oraz jego
wpływie na jakość życia5, czy budowaniu społeczności składającej się z uczestników
grup wsparcia6. Ponowna analiza literatury pozwoliła mi także zrozumieć, że jest to
temat ważny nie tylko z perspektywy naukowej, lecz także społecznej. Grupie
będącej dotychczas nosicielem piętna społecznego, unikającej stygmatyzacji
pierwotnej lub/i wtórnej, pozwala się wypowiedzieć przez swojego rzecznika7.
Chcę, aby moje analizy łączyły moją wiedzę wypracowaną podczas uczestnictwa
w spotkaniach grup wsparcia oraz rzetelność naukową badacza społecznego.
Szczegółowe pytania, które stawiam sobie w tym artykule, brzmią: w jaki sposób
anonimowe społeczeństwo (nie)uczestniczy w przestrzeni medialnej oraz jaki jest
wewnętrzny stosunek do takich praktyk (nie)uczestnictwa? Uważam także, że aby
zachować spójność teoretyczną i logiczną niniejszego artykułu należy również
doprecyzować niektóre pojęcia. Przede wszystkim chciałabym przywołać definicję
terminu „media”. Jan P. Hudzik pisze:
„(…) media to techniczne artefakty służące porozumiewaniu się ludzi, czyli komunikowaniu – tzn.
przesyłaniu, przekazywaniu (od łac. communicare ‘dzielić, brać udział, uczynić wspólnym,
połączyć’) – przechowywaniu i dystrybuowaniu informacji. Pojęcie medium zostaje tu w gruncie
rzeczy sprowadzone do pojęcia znaku, czyli czegoś, co jest nam dane zmysłowo i odnosi nas do
czegoś innego niż to właśnie, pod warunkiem, że jesteśmy wyposażeni w odpowiednią wiedzę, że
znamy konwencje, społeczne umowy w tym zakresie”8.

3

B. Mikołajczyk, Dwanaście anonimowych kroków donikąd, „Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”, 2013, nr 1, s. 27-41; B. L. Young, Ch. Timko, Benefits and Costs of Alcoholic
Relationships and Recovery Through Al-Anon, „Substance Use & Misuse”, 2015, nr 50, s. 62-71.
4 M. A. Davey-Rothwell, S. J. Kuramoto, C. A. Latkin, Social Networks, Norms, and 12-Step Group Participation,
„The American Journal of Drug and Alcohol Abuse”, 2008, nr 34, s. 185-193.
5
M. Wnuk, Rola religijności dla nadziei Anonimowych Alkoholików, „Polskie Forum Psychologiczne”, 2008, nr 13
(1), s. 33-49; J. W. Mullins, Spirituality and The Twelve Steps, „International Journal of Applied Psychoanalytic
Studies”, 2010, nr 7(2), s. 152-160; J. Sandoz, Finding God thought the Spirituality of the 12 Steps of Alcoholics
Anonymous, „Religions”, 2014, nr 5, s. 948-960; (1), s. 33-49. M. Wnuk, Rola religijności dla nadziei Anonimowych
Alkoholików, „Polskie Forum Psychologiczne”, 2008, nr 13 (1), s. 33-49.
6 C. Fróis, The Anonymous Society. Identity, Transformation and Anonymity in 12 Step Associations, Cambridge
Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne 2009.
7 Znając swoje położenie zawodowe oraz związane z uczestnictwem w praktykach grup wsparcia zauważam, że
w świadomości niektórych osób funkcjonuję jako osoba mogąca pełnić funkcję rzecznika grupy w kontakcie
z innymi grupami społecznymi. E. Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 58 i n.
8 J. P. Hudzik, Wykłady z filozofii mediów. Podstawy nauki o komunikowaniu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 2017, s. 30.
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Przytoczone wyjaśnienie terminu zwraca uwagę na normy społeczne, które
ułatwiają zrozumienie mediów. Moim zdaniem jest to niezwykle istotny element tej
definicji, ponieważ pozwala on zrozumieć wewnętrzną konwencję rozumienia
praktyk (nie)uczestnictwa w przestrzeni medialnej w odniesieniu do zespołu zasad
normatywnych badanej grupy, jakim są Kroki i Tradycje. Inaczej bowiem, jak
pokazuje to wyraźnie literatura przedmiotu, rozumiane są Kroki i Tradycje przez
uczestników grup wsparcia, a inaczej przez badaczy społecznych9, co powoduje
pewien dysonans poznawczy. Dlatego też tak istotne jest rozumiejące podejście do
norm wewnętrznych, ich kontekstowość oraz sposób funkcjonowania w badanej
grupie.
Przestrzeń medialną, za Martą Wrońską, rozumiem jako obszar:
„życia społecznego podlegający ciągłej zmianie wywołanej przez intensywny rozwój mediów.
Charakteryzuje ją ogromna złożoność, dynamika i zmienność jej struktury, wielość bodźców,
wpływów i oddziaływań. Przestrzeń medialna to szeroko rozumiana sfera relacji międzyludzkich,
dla których środkiem jest przekaz medialny w różnorodnej formie” 10.

Natomiast praktykami (nie)uczestnictwa będę nazywała wszelkie formy
aktywności członków grup wsparcia opartych o Program 12 Kroków w przestrzeni
medialnej. Respondentka uczestnicząca w badaniach, omawiając praktyki grup
związane z uczestnictwem w przestrzeni medialnej, powiedziała:
„No zasadą jest też to, że grupy mitingowe nie reklamują się, tak? Nie… dbają o anonimowość,
więc no nie mamy tutaj jakiegoś… takiej, nie wiem, jawnej reklamy w radiu czy gdzieś tam. Więc
możemy wywieszać plakaty, możemy wywieszać informacje, możemy wykładać wizytówki czy
jakieś foldery gdzieś”11.

Interesujące z perspektywy prowadzonej analizy jest stwierdzenie, że grupy
mityngowe nie uczestniczą w jawnej reklamie, dlatego też swoje działania nazywają
przyciąganiem. Polega ono na wieszaniu plakatów, pozostawianiu ulotek oraz ma
charakter informacji udostępnianych na stronie internetowej12.
Bartosz Mikołajczyk zauważa, że: „Ta reguła (Tradycja 10 – P.K.) została
przeniesiona również na inne grupy ›Anonimowych‹”13. Autor wyraził wprost
panującą tendencję pośród różnych grup wsparcia opartych o Program 12 kroków
do całkowitego przenoszenia zasad funkcjonowania Anonimowych Alkoholików
9

Odnosząc się do zróżnicowanego rozumienia Tradycji i Kroków w środowisku badaczy i w środowisku badanych,
chciałam zwrócić uwagę na to, że niektóre Tradycje grup wsparcia (10, 11 i 12) regulują ich kontakt ze światem
zewnętrznym oraz chronią przed (ponowną) stygmatyzacją, natomiast przez niektórych badaczy odbierane są jako
blokujące badania społeczne, zob. B. Mikołajczyk, Dwanaście anonimowych…, op. cit., s. 30-31, czy I. Kaczmarczyk,
Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce. Alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć, ENETIA Wydawnictwo
Psychologii i Kultury, Warszawa 2008, s. 90.
10 http://www.multimedia.univ.rzeszow.pl/?p=1156 (16.12.2019).
11
Przywoływany fragment wypowiedzi pochodzi z wywiadu z organizatorką grupy wsparcia ADZ (O2: O –
organizatorka, 2 - numer wywiadu).
12 Więcej na ten temat zobacz: http://www.przystan-m.pl (16.12.2019).
13 B. Mikołajczyk, Dwanaście anonimowych…, op. cit., 1, s. 30-31.
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(AA) do innych grup. Jest to niezwykle istotne wskazanie, gdyż pozwala mi
przeprowadzić dalsze rozważania w odniesieniu do sposobu rozumienia
i wykorzystywania niektórych pojęć związanych z funkcjonowaniem grup
dwunastokrokowych w języku zaproponowanym przez AA i przyjętym również
przez ADZ14, dzięki czemu przeniesienie i sama analiza jest działaniem
uprawnionym. Natomiast samo to zjawisko występuje, ponieważ nie wszystkie
grupy wsparcia oparte o Program 12 Kroków i 12 Tradycji wypracowały własną
literaturę kierowaną do uczestników mitingów15. Podobnie jest z literaturą
naukową, która w znacznej mierze opisuje łatwiej dostępne i bardziej znane grupy
Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Narkomanów (NA) oraz Al-Anon,
dlatego też odwołując się do poszczególnych pozycji omawiających tematykę 12
kroków, najczęściej powołuję się na badania dotyczące wymienionych powyżej.

Anonimowe Osoby w Dysfunkcyjnych Związkach
oraz Anonimowi w Rozwoju – historia grup
Stowarzyszenie Przystań M powstało w roku 2008. Celem jego ustanowienia
było prawne usankcjonowanie funkcjonowania pierwszej grupy wsparcia,
która działała w prywatnym domu Małgorzaty Z. w W. Następnie, w związku
z przeniesieniem się Małgorzaty Z. do S. i jej aktywnością związaną z tworzeniem
grup wsparcia ADZ, została utworzona grupa w B. Kolejną grupę wsparcia
zorganizowano w Poznaniu, a następne w: G., T., K. i druga grupa w W.
W T. zostały uruchomione trzy grupy wsparcia.
Ideą powołania grup wsparcia ADZ było własne doświadczenie
Małgorzaty Z. oraz jej współpracowniczek. Twierdzą one bowiem, że dostrzegły
mechanizmy podobne do tych funkcjonujących w uzależnieniu od alkoholu,
w przypadku niektórych osób uzależniających się emocjonalnie od drugiego
człowieka16. Drugim powodem utworzenia programu Anonimowych
w Dysfunkcyjnych Związkach był fakt, iż niektóre z osób doświadczały pustki
duchowej. Natomiast Anonimowi w Rozwoju są odpowiedzią na rozwój psychologii
pozytywnej, odchodzącej od skupiania się na diagnozie pacjenta na rzecz pracy nad
zachowaniami adaptacyjnymi ułatwiającymi uczestnictwo w życiu społecznym17.

14

Zob. http://www.przystan-m.pl/index.php/stowarzyszenie-przystan-m/wspolnota-adz (27.01.2020).
Por. R. Room, Alcoholics Anonymous as Social Movement, [w:] Research on Alcoholics Anonymous. Opportunities
and Alternatives, B. S. McCardy, W. R. Miller (red.), Rutgers Center of Alcohol Studies, New Brunswick 1997, s. 167187.
16 Myślę, że uzależnienie od drugiego człowieka, o którym mówiła Małgorzata Z., można definiować w kategoriach
uzależnienia emocjonalnego. Zob. np. M. Beattie, Koniec współuzależnienia. Jak przestać kontrolować życie innych
i zacząć troszczyć się o siebie, Media Rodzina, Poznań 2003, por. L. Cierpiałkowska, Alkoholizm. Przyczyny. Leczenie,
profilaktyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000, s. 89-105.
17 O AwR napisałam na podstawie doświadczeń grupy oraz przekonań osoby, która ją zakładała.
15
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ADZ i AwR funkcjonują w oparciu o odpowiednio zmodyfikowany program 12
Kroków i 12 Tradycji zaczerpnięty od Anonimowych Alkoholików18.

12 Tradycji ADZ/AwR jako wewnętrzny system normatywny
Omawiając wewnętrzny system normatywny grup wsparcia ADZ/AwR będę
odnosiła się tylko do 12 Tradycji, bowiem to one służą spojeniu grupy (Tradycja
Pierwsza), odpowiadają za wzorce zachowań ze światem zewnętrznym (Tradycje
Czwarta, Piąta, Szósta, Siódma, Ósma, Dziesiąta, Jedenasta), regulują kwestie
przynależności do grupy (Tradycja Trzecia, Piąta). Kontakt ze światem zewnętrznym
jest ograniczony, bowiem uczestnicy mityngów skupiają się na rozwiązywaniu
własnych problemów. Najczęściej następuje on wtedy, gdy nowa osoba przychodzi,
aby przyłączyć się do grupy, podczas gdy 12 Kroków stanowi tę część programu,
która umożliwia indywidualny rozwój jednostki w sensie ‘psychologicznym’.
Poniżej przywołam wszystkie Tradycje, jednakże do właściwej analizy posłuży mi
Tradycja Jedenasta. Oto pełne brzmienie 12 Tradycji ADZ:

18

Koncepcja Programu Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji narodziła się w latach 30. XX w. w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Za pierwszy mityng uznaje się spotkanie Billa W. i dra Boba w Akron (Ohio).
Spotkanie to poprzedziło doznanie duchowe Billa W., podczas jego kolejnej wizyty w szpitalu psychiatrycznym.
Po wyjściu ze szpitala Bill W. rozmawiał z osobami uzależnionymi od alkoholu, gdyż zauważył, że dzięki temu jest
mu łatwiej zachować trzeźwość. Podczas swojej podróży służbowej do Ohio, Bill W. był na granicy zapicia.
Zadzwonił więc, w poszukiwaniu pomocy, do miejscowego pastora. Poprosił, aby ten skontaktował go z pijakiem.
Tak doszło do wielogodzinnego spotkania z dr. Bobem. Po powrocie Billa W. do Nowego Jorku, on i dr Bob aktywnie
uczestniczyli w spotkaniach z innymi pijakami, podczas których rozmawiali o swoim uzależnieniu. Praktyki te
zaczęły przynosić skutek – osoby będące w grupach utrzymywały abstynencję. Przy współpracy dra Silkwortha
stworzono pierwszą koncepcję alkoholizmu jako choroby (duszy, ciała i umysłu) (por. Anonimowi Alkoholicy.
Opowieść o tym, jak tysiące mężczyzn i kobiet wyzdrowiało z alkoholizmu, Fundacja Biuro Służby Krajowej
Anonimowych Alkoholików w Polsce, Warszawa 2018). Przed powstaniem grup AA alkoholizm nie był jednostką
chorobową, lecz był uznawany za słabość charakteru. Dlatego też najczęściej „leczono” go detoksem. Zabieg ten
nie był skuteczny, ponieważ oczyszczał organizm z zatrucia alkoholowego, jednak nie zmieniał świadomości
i sposobu myślenia osób uzależnionych. Zabiegi detoksykacyjne przyczyniały się do okresów trzeźwości, jednakże
było to psychicznie i fizycznie wykańczające doświadczenie, gdyż po wyjściu ze szpitala osoby uzależnione nie
otrzymywały odpowiedniego wsparcia. Zostawały same i wracały do swojego dotychczasowego środowiska,
co powodowało kolejny nawrót choroby. Natomiast w kwestiach społecznych osoby uzależnione od alkoholu były
stygmatyzowane. Doświadczały odrzucenia społecznego i ogólnej niechęci. Natomiast spotkania z innymi
alkoholikami przynosiły osobom uzależnionym ulgę, ponieważ zapewniały poczucie bycia zrozumianym
i zaakceptowanym. Dwanaście Kroków uczy bowiem, że alkoholik wobec swojej choroby jest bezsilny i potrzebuje
pomocy (w tym pomocy Siły Wyższej), aby podjąć proces zdrowienia (którego abstynencja alkoholowa jest
pierwszym krokiem, kolejnym zaś zmiana schematów myślenia i postępowania). Rozwojowi tego procesu
towarzyszy zdobywana podczas pracy na krokach samoświadomość oraz uczenie się nowych technik radzenia sobie
z reakcjami emocjonalnymi. Dwanaście Kroków jest programem gruntownej reorganizacji na poziomie duchowym
i umysłowym, rozpoczynającym się od Kroku Czwartego (rachunek sumienia, inwentarz cech wymagających
zmiany). Wydaje się także, że na ówczesne czasy (lata 30. XX w.) był to rewolucyjny program przynoszący skutki
terapeutyczne. Skupiał się bowiem na rzeczywistych problemach z ograniczoną dojrzałością emocjonalną pośród
osób uzależnionych, nie tylko na oczyszczeniu organizmu z nadmiaru alkoholu.
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1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas
zależy bowiem od jedności Anonimowych osób w Dysfunkcyjnych Związkach.
2. Jedynym i najważniejszym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg,
jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej osoby. Nasi przewodnicy są
tylko zaufanymi sługami, nie mają nad nami żadnej władzy.
3. Jedynym warunkiem przynależności do ADZ jest pragnienie zaprzestania
kierowania życiem innych osób oraz chęć i gotowość do uzdrowienia lub
zakończenia swoich trudnych relacji, do zaprzestania krzywdzenia siebie
i innych.
4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych,
które dotyczą innych grup lub ADZ jako całości.
5. Każda grupa ma jeden główny cel: nieść posłanie osobie cierpiącej
w dysfunkcyjnym związku, która wciąż jeszcze cierpi.
6. Grupa ADZ nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy ADZ
żadnym pokrewnym ośrodkom, ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby
problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od
głównego celu.
7. Każda grupa ADZ powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować
dotacji z zewnątrz.
8. Działalność we wspólnocie ADZ powinna na zawsze pozostać honorowa,
dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach ADZ.
9. ADZ nigdy nie powinni stać się organizacją: dopuszcza się jednak tworzenie służb
i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.
10.ADZ nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię
ADZ nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.
11.Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na
reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec
prasy, radia i filmu.
12.Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji,
przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi
ambicjami”19.
Jan P. Hudzik zauważa, że aby zrozumieć przekaz niesiony za pomocą medium,
należy również posiadać wiedzę o jego kontekstowości i zasadach funkcjonowania
w ramach umowy społecznej. Taką podstawową umową społeczną dla uczestników
grup wsparcia ADZ/AwR są Tradycje. Normują one kontakty ze światem
zewnętrznym, szczególnie zaś z mediami (czy raczej trafniej byłoby powiedzieć:
poprzez media). W tej części pracy chcę możliwie dokładnie, uwzględniając szeroki
kontekst społeczny, omówić zakres Tradycji Jedenastej, podejmując te wątki, które
są istotne z perspektywy wewnętrznej grupy.
19

http://www.przystan-m.pl/index.php/stowarzyszenie-przystan-m/wspolnota-adz (16.12.2019).
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Przypomnę, że Tradycja Jedenasta brzmi: „Nasze oddziaływanie na zewnątrz
opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać
osobistą anonimowość wobec prasy radia i filmu”20. Sądzę, że aby zrozumieć
implikacje dotyczące praktyki (nie)uczestnictwa, należy omówić genezę tej Tradycji.
Przywołana Tradycja, jak również wszystkie pozostałe, wywodzi się z ruchu AA.
Zasadniczy wpływ na skonstruowanie tak brzmiących zasad normatywnych miał
charakter grup AA, które składały się z osób napiętnowanych społecznie ze względu
na problem z alkoholem. Przede wszystkim służyć one miały ochronie
trzeźwiejących alkoholików. Jak zatem rozumieć przyciąganie? Co to jest osobista
anonimowość? Przyciąganie wydaje się być zasadą działania, polegającą na
rozgłaszaniu idei Programu 12 Kroków, nie zaś sylwetek samych uczestników
związanych z ruchem. Osobista anonimowość polega na nierozpowszechnianiu
wizerunków oraz nazwisk poszczególnych osób21.
Niemniej jednak wprowadzenie wspomnianej powyżej zasady wraz z jej
uzasadnieniem nie oznaczało całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w przestrzeni
medialnej osób związanych z AA, często podając pseudonimy lub swoje imiona
udzielali oni wywiadów opowiadając swoje piciorysy22, w które wplatali idee oraz
język charakterystyczny23 dla AA. Ponadto w przyciąganiu mieści się także – moim
zdaniem – mówienie o pomocy uzyskanej we wspólnocie innym osobom na bazie
własnego doświadczenia, co może przyczynić się do jej decyzji o wstąpieniu do
AA/ADZ. Sądzę także, iż warto zwrócić uwagę, że zapis Tradycji Jedenastej nie został
zaktualizowany o tzw. nowe media, szczególnie zaś o internet. Domyślnie przyjmuje
się, że w tym przypadku obowiązują podobne zasady.

Praktyki (nie)uczestnictwa
W tej części artykułu omówię poszczególne praktyki (nie)uczestnictwa
w przestrzeni medialnej, które zaobserwowałam w trakcie badań. Skupię się na tych
praktykach, które są również reprezentatywne dla innych grup wsparcia opartych
o Program 12 Kroków, szczególnie dla AA, gdyż z doświadczeń tego ruchu korzystają
grupy wsparcia ADZ/AwR. Praktyki (nie)uczestnictwa, które chcę omówić, to:
osobiste świadectwo, plakaty i wizytówki, audycje radiowe, strona domowa
Stowarzyszenia Przystań M oraz fanpage na Facebooku.

20

Ibidem.
Zob. i por.: Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji, Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików
w Polsce, Warszawa 2016, s. 179-182, 191; Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość. Krótka historia AA,
Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, Warszawa 2012, s. 167-171.
22 Pojęcie piciorysu funkcjonuje w AA jako zwyczajowe określenie życiorysu alkoholika. Członek wspólnoty AA,
opowiadając swój piciorys, odnosi się do przyczyn, przebiegu oraz leczenia choroby alkoholowej.
23 I. Kaczmarczyk, Wspólnota Anonimowych Alkoholików…, op. cit., s. 97.
21
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Osobiste świadectwo
Podstawową praktyką (nie)uczestnictwa w przestrzeni medialnej jest osobiste
świadectwo osoby przynależącej do Wspólnoty ADZ. Najczęściej daje je osoba
będąca uczestnikiem grupy wsparcia od kilku miesięcy, wykonująca własną pracę
nad Programem i dostrzegająca zmianę psychologiczną, społeczną etc. Dawanie
świadectwa odbywa się w rozmowie z osobą będącą – w przekonaniu lub odczuciu
mówiącego – w sytuacji kryzysowej. Służy ono przedstawieniu grupy ADZ jako
jednej z możliwych dróg rozwiązania kryzysu. Grupa jest przedstawiana jako zbiór
ludzi dzielących się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Dzięki temu pokazywane
są także inne spojrzenia na kryzys, różne możliwości jego rozwiązania. Opowiadanie
doświadczeń członka ADZ może toczyć się w różnych miejscach podczas rozmów
z różnymi ludźmi24. Jest ono zgodne z 12 Tradycjami, a jednocześnie wpisane w 12.
Krok, który brzmi: „Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się
nieść posłanie innym osobom cierpiącym w dysfunkcyjnych związkach i stosować te
zasady we wszystkich naszych poczynaniach”25.
Chcę jednak podkreślić, że osobiste świadectwo jest także dobrowolną formą
przyciągania dla osób w niej uczestniczących oraz również dobrowolną dla osób
słuchających. Jednakże na mityngach można usłyszeć, że „przyprowadzanie”
odbywające się na bazie osobistego świadectwa jest niejako wpisane w aktywne
uczestnictwo w grupach. Często wiąże się to z przekonaniem, że w ten sposób
oddaje się grupie to, co się samemu dostało. Mam tutaj na myśli szczególnie
wsparcie psychiczne. Obserwując uczestników grup ADZ zauważyłam, że
o skuteczności tej praktyki decydują przede wszystkim osobowość, usposobienie
oraz sposób bycia danej osoby.
Inną formą osobistego świadectwa jest uczestnictwo danego członka grupy jako
spikera podczas mityngu otwartego, który charakteryzuje się tym, że skierowany
jest do osób będących poza wspólnotą, a zainteresowanych jej działalnością. Jego
celem jest zasilenie szeregów wspólnoty nowymi członkami. Podczas mityngu
otwartego spiker wygłasza swoje świadectwo dotyczące całości życia lub
wybranego jego fragmentu dotyczącego danego tematu związanego z Programem
12 Kroków. Po zakończeniu prelekcji osoby znajdujące się na sali mogą zadawać
pytania, dopytywać o wybrane wątki.

Plakaty i wizytówki
Plakaty i wizytówki są najczęściej wykorzystywaną praktyką (nie)uczestnictwa
w przestrzeni medialnej grup wsparcia ADZ/AwR. Kolportowanie plakatów
24
25

Możliwe jest także wręczanie wizytówek z danymi teleadresowymi mityngów podczas dawania świadectwa.
http://www.przystan-m.pl/index.php/stowarzyszenie-przystan-m/wspolnota-adz (20.01.2020).
318

Anonimowe społeczeństwo . O stosunku grup wsparcia opartych o Program 12 Kroków i 12 Tradycji…

i wizytówek opisywane jest następująco: „Te plakaty były przez nas rozwieszane.
Były ulotki, które zostawiałyśmy w różnych miejscach, w bibliotekach, w kościołach,
gdzieś tam na, na, na takich półeczkach, że, że, że takie, taka grupa istnieje
w Bydgoszczy i że są takie miejsca, spotkania”26. Narracja wskazująca, że plakaty
i wizytówki roznoszą się same, związana jest – moim zdaniem – z zasadą
anonimowości panującą w grupie. Pokazuje ona, że ważniejsze jest wykonanie
zadania, czyli powieszenie plakatu, niż osoba dokonująca tej czynności.
Zastanawiające jest zatem, kto wykonuje tego typu czynności? Najczęściej są to
organizatorki grup oraz osoby uczestniczące w mityngach, a samo zadanie jest
rozumiane w kategoriach służby grupie27. Co powoduje, że nie jest istotne, kto
rozwiesi plakat/położy wizytówkę, lecz skutek tego działania w postaci przyjścia
nowej osoby na mityng.
Plakaty mają swoją stałą konstrukcję, którą dobrze ilustrują poniższe przykłady.
Składają się one z informacji kierowanych do osób potencjalnie zainteresowanych
uczestnictwem w mityngach. Ogłoszenie to zawiera informacje o kryzysie, w którym
mogła znaleźć się osoba czytająca plakat oraz o drodze wyjścia z niego, jaką są
mityngi ADZ (rys. 2). Podane są dokładne dane miejsca, w którym odbywają się
spotkania grup28 oraz godziny. Plakaty mogą zawierać także treści dotyczące
otwierania nowych grup (rys. 3), mityngów otwartych oraz dodatkowej działalności
Stowarzyszenia Przystań M.
Rysunek 1. Wizytówka

Źródło: Stowarzyszenie Przystań M.

26

Cytat pochodzi z wywiadu z organizatorką jednej z grup ADZ (O1).
Definiując pojęcie służby chciałabym zwrócić uwagę, że jest to dobrowolna działalność jednostki na rzecz
wspólnoty, pozwalająca budować jej poczucie przynależności do grupy. Do służby zalicza się takie działania, jak:
ustawianie stolików lub/i krzeseł, robienie herbaty, mycie kubków, rozwieszanie plakatów, otwieranie salki,
zamykanie salki, prowadzenie mityngów. Por. B. Hamilton, Początek w AA, Media Rodzina, Poznań 1997, s. 91.
28 Najczęściej są to salki przy kościołach. Wybór ten dokonywany jest ze względu na koszty oraz otwartość
środowisk kościelnych na taką współpracę (chociaż nie jest on regułą).
27
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Rysunek 2. Plakat mityngu otwartego

Źródło: Stowarzyszenie Przystań M.
Rysunek 3. Plakat informujący o mityngach, źródło: Stowarzyszenie Przystań M.

Źródło: Stowarzyszenie Przystań M.

Wizytówki (rys.1) w grupach toruńskich rozdawane są przez osobę
odpowiedzialną za ich kolportowanie wszystkim uczestnikom i uczestniczkom
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mityngów, którzy noszą je w portfelach lub/i torebkach. Działanie to ma na celu
rozdawanie ich jako źródła informacji osobom, które potrzebują pomocy, oraz
pozostawianie ich w odpowiednich miejscach (czyli tam, gdzie to jest możliwe).
Treść wizytówki jest skróconą wersją komunikatu znajdującego się na plakacie.
Podobnie jak w przypadku plakatu, również tutaj nie jest istotne, kto rozdaje
wizytówki, lecz ważny jest efekt tej działalności.

Audycja radiowa
Organizatorka jednej z grup powiedziała: „Byliśmy też zaproszeni kilka razy do
nagrań w Radiu Maryja, więc [zastanowienie] też w jakiś sposób ten… po takich
audycjach jakaś jedna czy druga osoba, która się dowiadywała, była zaciekawiona
takimi grupami, to przychodziła”29. Rodzi się tutaj pytanie, czy zostały przekroczone
wewnętrzne zasady normatywne grupy? Jaka jest granica pomiędzy przyciąganiem
a reklamowaniem? Jeśli spojrzeć na przywołaną sytuację zgodnie z założeniami
pochodzącymi od AA, to uczestnictwo w audycji radiowej jest zgodne z zasadą
przyciągania o tyle, o ile to przedstawiciel mediów zabiega o kontakt z członkami
12-krokowych grup wsparcia, aby mogły one opowiedzieć o działalności ruchu i dać
świadectwo. W przywoływanej wypowiedzi respondentki zaistniała sytuacja
zgodna z wewnętrznymi zasadami. Treścią audycji radiowej jest świadectwo, czyli
omówienie sytuacji kryzysowej danej osoby, jej dróg radzenia sobie z trudnościami
oraz przyjrzenie się obecnemu funkcjonowaniu30. Mieści się to w zasadzie
przyciągania oraz w zasadzie anonimowości, gdy uczestnik grupy wsparcia będzie
używał podczas audycji tylko swojego imienia, a przede wszystkim odnosił się do
ideałów grupy ADZ/Programu 12 Kroków. Audycja radiowa, jak wspomniane
powyżej świadectwo, plakaty, wizytówki oraz poniżej opisane praktyki
(nie)uczestnictwa związane z internetem oraz social mediami, służy uczestnikom
mityngów do rozszerzania swojej działalności, do przyciągania osób potrzebujących
pomocy.

Internet: strona domowa Stowarzyszenia oraz fanpage na
Facebooku
Tradycja Jedenasta, która brzmi: „Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się
na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać osobistą
anonimowość wobec prasy radia i filmu31”, jak już wspomniałam, nie została

29

Cytat pochodzi z wywiadu z organizatorką jednej z grup ADZ (O2).
Por. Dwanaście Kroków i Dwanaście …, op. cit., s. 181.
31 http://www.przystan-m.pl/index.php/stowarzyszenie-przystan-m/wspolnota-adz (20.01.2020).
30
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zaktualizowana o nowe media, takie jak internet oraz o social media. Dlatego
też funkcjonowanie Stowarzyszenia Przystań M w tej przestrzeni medialnej opiera
się na przyjętych wcześniej zasadach, które zostały przeniesione do ‘nowej’
sfery32. Jaka jest zatem zawartość treściowa strony domowej? Pod adresem
http://www.przystan-m.pl znajdziemy następujące informacje (rys. 4):
charakterystykę wspólnoty ADZ, spis grup wsparcia wraz z miejscami
odbywania się mityngów, a także wiadomości związane z inną działalnością
Stowarzyszenia. Informacje te są najczęściej kierowane do osób z zewnątrz, o czym
świadczą wypowiedzi organizatorek dwóch grup: „Też ze strony internetowej,
nieczęsto, ale zdarzają się osoby, które, które dzwonią i pytają o spotkania”33;
„Natomiast jest, jesteśmy na stronie internetowej Przystani M, więc czasem ludzie
z Internetu też nas [zastanowienie] wyszukiwali”34.
Rysunek 4. Print Screen strony domowej Stowarzyszenia Przystań M

Źródło: Stowarzyszenie Przystań M. (oprac. własne)

32

Podobnie też AA i NA posiadają swoje fanpage’e oraz strony domowe, na których informują
o mityngach, udzielają pomocy zdalnej, sprzedają literaturę etc. Zob. https://www.aa.org.pl,
https://www.anonimowinarkomani.org/o-nas/informacje-o-na/ (20.01.2020).
33 Cytat pochodzi z wywiadu z organizatorką (O1).
34 Cytat pochodzi z wywiadu z organizatorką (O2).
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Fanpage Stowarzyszenia Przystań M ma 93 polubienia, które pochodzą
najczęściej od osób z nim związanych. Informacje, które są udostępniane przy
pomocy postów, dotyczą działalności grup wsparcia oraz pozostałych projektów
wykonywanych w Stowarzyszeniu. Posty (rys. 5) dotyczące działalności grup
wsparcia ADZ najczęściej komunikują o: mityngach otwartych, powstawaniu
kolejnych grup, problemach bieżących w niektórych grupach itd. Ich odbiorcami są,
sądząc po strukturze polubienia fanpage’u, najczęściej uczestnicy mityngów35.
Rysunek 5. Posty zamieszczane na fanpage’u Stowarzyszenia Przystań M

Źródło: Stowarzyszenie Przystań M. (oprac. własne)

Podsumowanie
Anonimowe społeczeństwo (nie)uczestniczy w przestrzeni medialnej poprzez
dwa rodzaje oddziaływań: bezpośrednie i pośrednie. Do działań bezpośrednich
należy zaliczyć przede wszystkim osobiste świadectwo uczestników mityngów
dawane zarówno w kontakcie interpersonalnym, jak również grupowym podczas
35

Wniosek ten wydaje mi się uprawniony na podstawie danych zebranych w dotychczasowych wywiadach
z uczestnikami oraz koordynatorkami poszczególnych grup. Podczas prowadzenia badań fanpage nie został podany
jako źródło wiedzy o mityngach ADZ/AwR. Sądzę także, że oddziaływanie wiadomości o mityngach ADZ/AwR może
być mniejsze niż np. w AA (1,1 tys. polubień fanpage’u – 20.01.2020), gdyż AA funkcjonuje w świadomości
odbiorców przekazów medialnych w dużo większym stopniu, ze względu na to, że pomaga wyjść z uzależnienia,
które jest postrzegane jako zagrożenie dla zdrowia i życia.
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mityngów otwartych. Pośrednimi oddziaływaniami są wieszanie plakatów,
zostawianie wizytówek, udział w audycjach radiowych oraz prowadzenie
strony domowej Stowarzyszenia Przystań M oraz fanpage na Facebooku.
Charakterystycznymi cechami niebezpośredniego (nie)uczestnictwa w przestrzeni
medialnej są: docieranie do możliwie dużej grupy docelowej, pozostawianie drogi
do świadomego wyboru potencjalnym uczestnikom oraz przekonanie, że to nie
„my” się reklamujemy, lecz informujemy/przyciągamy36. Przekonanie to zostało
zbudowane na podstawie wewnętrznego stosunku do praktyk (nie)uczestnictwa
opartego przede wszystkim na anonimowości, zasadzie przyciągania – które to
wynikają z Tradycji 11 i 12 – oraz na niesieniu przesłania o zdrowieniu do osób
cierpiących (12. Krok). Sądzę, że stosunek ten polega na chronieniu dotychczasowej
grupy odbiorców, która przynależy do kategorii osób stygmatyzowanych
społecznie, posiadających wiedzę i umiejętności, które mogłyby przysłużyć się
innym osobom do ułatwienia funkcjonowania w strukturze społecznej. Dlatego
też, co wykazała powyższa analiza, celem wszelkich działań związanych
z (nie)uczestnictwem w przestrzeni medialnej jest poszerzenie strefy oddziaływania
i wpływów, które mogą przyczynić się do zwiększenia się liczby uczestników grup
wsparcia. Budowa poszczególnych mediów skonstruowana została w następujący
sposób: czy potrzebujesz pomocy? Kim jesteśmy? Jak działamy? Gdzie możesz
nas znaleźć? Taka droga uczestnictwa w przestrzeni medialnej generuje
wewnętrzny stosunek do mediów, które są akceptowane o tyle, o ile przestrzegają
wewnętrznych reguł oraz służą rozprzestrzenianiu idei grupy wsparcia37. Przyjęta
w grupach wsparcia postawa wobec mediów zgodna jest z tym, jak na początku
artykułu zdefiniowałam termin medium, sięgając do publikacji J. P. Hudzika
Wykłady z filozofii mediów…. Jednakże nastawianie do przestrzeni medialnej,
jako złożonej i dynamicznej struktury, jest ambiwalentne. Anonimowe
społeczeństwo uczestniczy w nim dzięki znormalizowanym praktykom, starając
się przy tym zachować możliwy dystans do wielości bodźców, która determinuje
odbiór komunikatu. Oddziaływanie determinujące decyzję o przyłączeniu
się/nieprzyłączeniu się do danej grupy wsparcia pozostawia osobom
zainteresowanym lub poszukującym pomocy. Często bowiem w środkach
masowego przekazu komunikat medialny jest budowany w taki sposób, by
oddziaływać podprogowo na odbiorcę, czego grupy wsparcia starają się
nie robić. Dążą raczej, jak przekonują badani, do wzbudzenia ciekawości
i zainteresowania uczestnictwem. Uczestnictwo takie można nazwać świadomym
działaniem w przestrzeni medialnej bez przyjmowania odpowiedzialności za jego
efekty.
36

Reklamowanie w rozumieniu uczestników grup wsparcia jest działaniem nachalnym, służącym przekonaniu
danej osoby do reklamowanego produktu za wszelką cenę. Natomiast informowanie/przyciąganie jawi się tutaj
jako działanie dające wolność wyboru odbiorcy, czy chce skorzystać z danej propozycji.
37 Por. Dwanaście Kroków i Dwanaście…, op. cit., s. 179-181.
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The Anonymous Society. On the Attitude to Media of Support Groups Based
on the 12 Steps and 12 Traditions Program
Summary
In my article I am writing about the attitude of The Anonymous Society to media. I am using theoretical
conceptions of media and media space. In analyzing specific practices of (non)participation in media
space, I refer to the theoretical understanding of media proposed by Jan P. Hudzik and the term
“media space” as used by Marta Wrońska. I also discuss normative internal attitudes to media, and
study 12 Traditions as determining one’s contact with and through media. I then discuss specific
practices and demonstrate their scheme of operation within and outside anonymous society.
Keywords: attitude to media, 12 Steps Groups, anonymity
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ABSTRAKT
Retoryka humoru i ironii w Zabawach z Bronią oraz Fahrenheit 11/9 Michaela Moore’a
Celem artykułu jest przeanalizowanie humoru i ironii jako narzędzia perswazji. Owa analiza poparta
będzie obserwacjami dwóch filmów dokumentalnych Michaela Moore’a. Poprzez szczegółową
i dogłębną analizę filmów Zabawy z Bronią oraz Fahrenheit 11/9 autorka artykułu ukazuje szerokie
starania reżysera, aby wpłynąć na widzów. W tym celu stosuje on retoryczne metody perswazji, w tym
metody Arystotelesa, w połączeniu z humorem i ironią, wspomagając się również teoriami innych
naukowców. W konsekwencji artykuł ujawnia intencje reżysera, który dąży do poparcia przez widzów
jego własnych opinii na temat omawianych kwestii politycznych. Ten wniosek ukazuje omawiane filmy
jako formę propagandy, szczególnie widoczną w narzędziach perswazji, którymi są głównie humor
oraz ironia.
SŁOWA KLUCZOWE: humor, ironia, Michael Moore, Zabawy z Bronią, Fahrenheit 11/9

Introduction
David Blakesley, in his analysis of film theory, describes rhetoric as “a terministic
screen for the analysis and interpretation of film”2. Rhetoric in film studies has been
thoroughly investigated, especially for its diverse use by filmmakers. Blakesley
states that the rhetorical methods used in films constitute their “power and value”,
their main goal being to reach a number of audiences through images and speech.
The other purpose is to expose the viewers to a specific set of beliefs, and, by skilful
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 19.06.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 30.06.2020 r.
D. Blakesley, Perspectives on Film and Film Theory as Rhetoric, [in:] The Terministic Screen: Rhetorical
Perspectives on Film, David Blakesley (ed.), Southern Illinois University, Carbondale 2003, p.1.
2
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organisation and implementation of persuasive techniques, to hammer the
viewer’s beliefs into those suggested by the filmmaker on screen3. The films of
Michael Moore are organised in a similar way, and apart from the mere use of
visuals and speech, his films are abundant in humorous images and comments that
function as a rhetorical device after Aristotle’s modes of persuasion, which include
“ethos, pathos, logos and kairos (personality, emotions, rationality and context)”4.
Moreover, Moore implements various instances of rhetorical irony, which combine
with other entertaining methods used by the filmmaker in order to persuade his
audiences. Bowling for Columbine, one of Moore’s most successful productions,
makes use of these techniques as a means to address United States gun laws.
Fahrenheit 11/9, on the other hand, does so in relation to the politics of Donald
Trump. These points make the films important for the studies of rhetoric. Through
their analysis based on theories postulated by David Blakesley as well as the
thoughts on Aristotle’s modes of persuasion and Roland Barhes, this paper
examines Moore’s rich use of humour and irony as a method of propaganda.

Rhetoric in Film
Blakesley states that the main goal of every filmmaker, in this case
a documentary producer, is to present a film that highlights a specific set of beliefs.
Every film has a “dominant ideology” that needs to be discovered and accurately
presented by the director5. A film with a strong ideology may have an immense
impact on society:
As cultural expression, films reveal not only the predisposition of filmmakers but they also serve
ideological functions in the broader culture (as critique, as hegemonic force, as symptomatic) that
can be analyzed as having a rhetorical function, especially to the extent that rhetoric serves as the
means of initiating cultural critique and stabilizing cultural pieties”6.

The “hegemonic force” mentioned by Blakesley may refer to a method of
propaganda in which a filmmaker attempts to recruit his audience to his circle of
beliefs, creating a system in which everyone thinks exactly what the director wants
them to. The above mentioned “discovery” of a film’s ideology is successful when
viewers are actively involved in the process of film interpretation. Blakesley
enumerates another process that constitutes the full understanding of film theory,
which he terms “film identification”7. As far as film identification is concerned,
3

Ibidem, p.1-5
Qtd. in S. Sherwood, “Intersection of Wit and Rhetoric: Humour as a Rhetorical Enterprise”. PROTEUS:
A Journal of Ideas-Humor and Culture, no. 29, p. 45-52, http://connection.ebscohost.com/c/articles/95025858/
intersections-wit-rhetoric-humor-as-rhetorical-enterprise, (24.02.2019).
5 D. Blakesley, Perspectives on Film...op. cit, p. 5.
6 Ibidem, p.1-5.
7 Ibidem, p.1-8.
4
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rhetoric lies in the strong involvement of the viewers. This participation consists of
reacting to all of the rhetorical elements the filmmaker employs, such as visual and
auditory effects, and narrative commentary. The visual dimensions of films, i.e., the
images presented on screen, are those that initially capture the viewer’s attention.
Roland Barthes, in his essay “The Rhetoric of the Image”, argues that a particular
image has to be complemented by language in order for it to acquire true and
more powerful meaning8. This is visible in documentaries in which an image is
accompanied by a specific comment in order to have a rhetorical effect on the
audience. Barthes states that an image conveys three different messages, and he
describes these images through Saussure by implementing ideas of the signifier and
signified: a literal message (what one sees on the screen) known as the signifier;
and the more complex message, that gives a different and clearer message and
understanding to the image itself when accompanied by language. The complex
message is the signified of the image that, in Barthes’s telling, evokes specific values
for the viewer9.
In films, signifier/signified analyses are very useful. The rhetoric of the image on
screen in a documentary lies in the skilful choice of images and commentary. The
picture may convey a specific message, however when accompanied by
commentary, it receives a different meaning and gives more meaning to the
documentary’s narrative. Blakesley argues that “film identification” is crucial but
also dangerous, for it strives to make the viewers relate to the characters/people
whose situation is described on screen. He states that film identification is: “the key
term (and desire) in the total film narrative, which includes the spectator’s subject
position, as well as the film’s attempt to articulate it”10. The spectator’s
identification constitutes strong involvement in the film’s beliefs, which, in turn,
creates a strong rhetorical influence on the viewers/audience, who become the
“subjects” of the propagandist’s endeavour, i.e. they become immensely involved
in the film and treat it as a greatly reliable source.

Rhetoric of Humour and Irony
Aristotle claimed that humour depends on the skilful use of wit, termed as
“ethos, pathos, logos and kairos.” Theses modes of persuasion have an immense
impact on the audience, especially on their “emotions, personality as well as
rationality and situational context.” If an audience questions their own beliefs in
favour of those spoken by a rhetorician who implements humour in his speeches,
8

R. Barthes, “Rhetoric of the Image”, https://www.academia.edu/10725460/Barthes_Roland_-_Rhetoric_of_
the_Image,1964, p. 152, (24.04.2019).
9 Ibidem.
10 D. Blakesley, Perspectives on Film..., op. cit., p. 7.
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the message is conveyed successfully11. Michael Andrew Phillips-Anderson defines
humour in two ways. He presents definitions of “risible humour” and “rhetorical
humour”12. Risible humour is the strategy of providing amusing and entertaining
situations for the mere purpose of laughter and entertainment. Rhetorical humour
is the art of presenting an amusing example (in this case, a situation or person
depicted in film) not only for mere amusement, but for a more important purpose,
which is to change the perception of certain phenomena. This is done, especially,
by irony. Hence, its function is to create particular beliefs in the viewer, which are
also held by the filmmaker. Humour as a rhetorical practice has been used
throughout history. Politicians have frequently used this strategy to get the
population on their side and make themselves more trustworthy. Phillips-Anderson
enumerates many examples in which Ronald Reagan or George W. Bush used these
practices to attract citizens’ attention13. The use of rhetorical humour, especially in
documentary films, is unique. When individuals become bored by seriousness,
humour and laughter “reawakens” their attention and focus14.
The use of irony in the study of rhetoric has led to many interesting findings.
Wayne C. Booth states that when one speaks of irony “it at once becomes clear that
the intention of the speaker is other than what he actually says”15. One can
distinguish between “stable” and “unstable” irony. Stable irony is when the writer
(in this case filmmaker) deliberately provides viewers with ironic comments and
situations. He or she does so intentionally in order to bring about a certain
outcome, whether it is to ridicule a particular individual or to shock the audience.
Booth also claims that irony dramatises a particular situation described. He
enumerates instances in which irony may be present. The first is hidden in the
author’s/director’s voice. Tone of voice is crucial to the viewers, who undoubtedly
catch ironic comments if they are attentive enough. The second “hint” of irony may
be hidden in the title of a speech or film. Moreover, some historical facts may be
detailed as a contrast to something else taking place, which may also indicate a use
of irony by the filmmaker. Some facts may be confused or placed out of order,
which may also indicate an ironic purpose. If a filmmaker uses popular expressions
in his commentary, this may also indicate that his intentions are different from what
he is stating. The most interesting type of irony is dramatic irony, which is successful
11

Qtd. In S. Sherwood, “Intersection of Wit and Rhetoric: Humour as a Rhetorical Enterprise”. PROTEUS:
A Journal of Ideas—Humor and Culture, nr 29, p. 45-52, http://connection.ebscohost.com/c/articles/95025858
/intersections-wit-rhetoric-humor-as-rhetorical-enterprise, (24.02.2019).
12 M. A. Phillips-Anderson, “A Theory of Rhetorical Humor in American Political Discourse”, Doctoral Dissertation,
University of Maryland 2007, p. 1.
13 Op. cit, “A Theory of Rhetorical Humor in American Political Discourse”, Doctoral Dissertation, University
of Maryland 2007, p. 14-15.
14 Op. cit, “A Theory of Rhetorical Humor in American Political Discourse”, Doctoral Dissertation, University
of Maryland 2007, p. 33.
15 W. C. Booth, A Rhetoric of Irony, University of Chicago Press, London 1975, p. 49.
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when a filmmaker draws contrasts between what is stated and what is reality. This
example of irony holds a strong rhetorical effect on the audience.16

Michael Moore and his approach to filmmaking.
Michael Moore was born on April 23, 1954, in the state of Michigan in the city
of Flint. At age 18 he began his activist pursuits by joining the local school board
and openly expressing his opinions on US economic policy. After leaving school,
he started the Flint Voice, with which he was involved with for ten years. After
moving to California and being fired as editor for the left-wing magazine, Mother
Jones, Moore returned to Flint, where he began to document the lay-offs at the
city’s General Motors factories. In 1989, he released Roger and Me, which focused
on Flint’s struggle to cope with closing GM plants and the consequent high
unemployment rates. The film made him well-known as a filmmaker and laid the
foundation for other projects17. His next documentary, Bowling for Columbine
(2002), discussed gun laws in America and the shootings that occurred at the
Columbine High School in Colorado. The film won him an Academy Award. In his
acceptance speech, he openly criticised the President George W. Bush’s foreign
policy toward Iraq, stating that “We live in fictitious times. We live in a time where
we have fictitious election results, that elect a fictitious president”18. Moore has
also made Sicko, a film about the failures of US healthcare; Fahrenheit 9/11, which
criticises the Bush administration and its reaction to the 9/11 attacks at World
Trade Center19, and Capitalism: A Love Story, which criticises the capitalist system
that the US government supports20. His latest documentary, Fahrenheit 11/9,
analyses the 2016 presidential election21.
Moore’s documentaries are unique in their style of rhetorical strategies. They
have been analysed frequently by film critics and experts in rhetoric. Moore
attempts to make the audience aware of the dangers that are ahead when one lives

16

W. C. Booth, A Rhetoric of Irony, University of Chicago Press, London 1975, pp. 53-63.
J. L. Borda, “Laughing Through our Tears: Rhetorical Tensions in Roger and Me”, Michael Moore and the Rhetoric
of Documentary, T. W. Benson and B. J. Snee (ed.), Southern Illinois University Press, Carbondale 2015, pp. 24-27.
18 “Michel Moore wins an Oscar for Bowling for Columbine”, https://www.youtube.com/watch?v=M7Is43K6lrg,
(24.04.2019)
19 T. Rosteck and T. S. Frentz, “The Conversion of Lila Lipscomb in Fahrenheit 9/11”. Michael Moore and the
Rhetoric of Documentary, T. W. Benson and B. J. Snee (ed.), Southern Illinois University Press, Carbondale 2015,
p. 101.
20 K. L. Phillips, ““I’m Sorry to See It Go”: Nostalgic Rhetoric in Michael Moore’s Capitalism: A Love Story”, Michael
Moore and the Rhetoric of Documentary, T. W. Benson and B. J. Snee (ed.), Southern Illinois University Press,
Carbondale 2015, p. 170.
21 “Michael Moore: American Filmmaker and Author”, https://www.britannica.com/biography/Michael-Moore,
(24.04.2019).
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in a country with corrupt politicians22. The style of his films is said to be somewhat
different from “classic” documentary productions, for the distinguished
approaches to rhetoric. Apart from stating his opinion about various phenomena
in the US, its people and social lives, Moore tends to highlight certain points using
laughter. This approach, according to Leah Greenblatt, makes the films more
enjoyable and entertaining to watch, and makes the audience more aware about
specific facts23. Louise Spence and Luicius Navarro claim that Moore’s casual
appearance and remarks give him a position of “authority” that the audience
absorbs24. Misiak states that “All through his work in the cinematic field, the
director attempts to instruct the American public. His movies are rooted in the
tradition of reflexive documentary”25. However, some critics and scholars found
faults in the “reflexive” strategy used in Moore’s films, and claim that his rhetorical
devices lead to confusion and discrepancies that, in turn, question the rhetorical
strategies and their subsequent roles to be a dangerous tactic26.

Humour and Irony in Bowling for Columbine
Bowling for Columbine describes and attempts to grasp the reasons behind
violence in America, discussing gun laws and their implications. Moore presents the
notorious shooting of 13 children by two teens at the Columbine High School27.
Terrence Martin states that the success of Moore’s film stems from his
interviews with victims and officials, which create reflexive reactions in the
viewers28. Bernard Beck highlights Moore’s use of humour, interviews, and
challenging questions, which contribute to interesting outcomes29. Moreover,
Moore’s films are understandable to a variety of viewers, making them successful
in helping Americans grasp societal problems in a more consistent manner.

22

P. Bradshaw, “Fahrenheit 11/9 review: Michael Moore v Donald Trump = stalemate”, The Guardian 2018, n.pag,
https://www.theguardian.com/film/2018/oct/17/fahrenheit-119-review-michael-moore-donald-trumpdocumentary (24.04.2019).
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From the start of Bowling for Columbine, Moore presents a hint of irony.
Preceding the opening credits, a National Rifle Association (NRA) representative
announces that “this” film has been produced by the NRA and invites the viewers
to enjoy “their” film30. Because it criticises the NRA, this ironic vignette ridicules the
whole organisation. Moore also receives a free gun at a bank when he opens an
account. One of the criticisms thrown at the film is the question of how Moore got
the gun from the bank. Some claim that the guns were not stored in the bank itself,
but somewhere else, and so Moore is criticised for walking out of a bank from which
he had apparently received the rifle31.
By presenting and strongly ridiculing the bank in such a way, Moore shows the
absurdity of a bank providing guns on their premises32. In another instance of irony,
Moore presents a contrast. He shows some American gun club members who
strongly support the NRA saying that the organisation protects people from getting
hurt and contrasts this with domestic terrorists Timothy McVeigh and Terry Nichols
blowing up the Federal Building in Oklahoma in 1995. One notes that Moore takes
events to his own advantage. He does not present the facts chronologically,
creating his own “hegemonic frame”33 which makes viewers more immersed in the
film’s message. Just as David Blakesley writes about films creating and thrusting
their ideology upon their viewers, Moore’s subjectivity and attempts to persuade
audiences of his beliefs involve making them see only what he wants them to,
omitting certain events to his own advantage34.
What is more, Moore presents his viewers with the tragic events of the
Columbine high school shooting. Again, he does so in an ironic way by showing a
woman saying that Littleton, Colorado (the Columbine high school location), is
a very safe place to live, and then dramatically contrasting her claims with the event
of two teenage boys shooting at other high school pupils at Columbine. In an
example of a dramatic irony, Moore uses actual camera footage of the events,
including some victims’ phone calls to the police. The example relates to Aristotle’s
modes of persuasion, creating a strong emotional reaction in viewers. Barthes’s
view that an image receives meaning though language is highlighted when the
woman’s comments increase the contrast. Moreover, Moore interviews a Lockheed
Martin employee, who claims that he has no idea why those teenagers committed
these crimes at the Columbine school. Moore then cuts to montage with Louis
30
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Armstrong’s “What a Wonderful World” playing in the background. In the
foreground, viewers witness the deadly results of US foreign policy in countries
such as Vietnam, Iraq, and Panama.
Moore also presents a brief satire of the United States’ experience with guns:
a cartoon entitled “A Brief History of the United States of America.” The cartoon
shows Americans becoming extremely distressed about their wellbeing and
frightened of nearly everything and everyone, finding relief in their guns. This
cartoonish representation of Americans is highlighted in the narrative:
Once upon a time there was a group called Pilgrims and they were afraid of being persecuted. So,
they all got on a boat and sailed to the New World (...) as soon as they arrived, they were greeted
by savages...and they got scared all over again...so they killed them all. Now, you’d think wiping
out a race of people would calm them down...but no...instead, they started to get frightened of
each other (...) they formed the Ku Klux Klan and in 1871 when the Klan became an illegal terrorist
organisation, another organisation was founded—the National Rifle Association (...) It was a great
year for America35.

Moore likewise uses sarcasm in describing the producers of the American TV
series Cops. When asked why they use the series to show, primarily, black people
as criminals, rarely giving examples of white people committing crimes, the
producer gets confused and does not know how to answer Moore’s questions,
frequently repeating himself.
In addition, Moore’s contrast between America and Canada adds to the irony of
the film. Interestingly, he highlights that just like Americans, Canadians have the
same access to firearms and like to watch violent movies. Moore also highlights
that a lot of Canadians do not lock their doors, stating that they are not afraid
of being broken into. This is so because the crimes related to guns are very minute
in Canada. Hence, Moore attempts to make a defining contrast, i.e. the individuals
of the country and their behaviour towards firearms are what makes a country’s
gun crimes statistics high, not the guns themselves.
Moreover, the film presents to the viewers Richard Costeldo and Mark Taylor,
teenage victims of the Columbine shooting, who after the massacre became
disabled. The boys still have the bullets inside their bodies, which hampers their
daily activities. Moore suggest that the boys accompany him to K-Mart (the
company producing bullets; their bullets were bought and used by the perpetrators
at the Columbine shooting). However, after addressing numerous requests to the
company managers to stop selling the ammunition as it has drastic consequences,
the outcome is quite disturbing. The PR consultant at K-Mart tells Moore and the
boys that she will ask someone to come down and see them as they really care
about this problem; however, no one wants to do so; their requests are ignored by
35
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the company’s representatives. Only when Moore and the boys got the press
involved a couple of days later, did K-Mart agree not to sell hand-gun ammunition
in their stores. This example shows the hypocrisy of the K-Mart merchandisers who
do not seem to be very concerned about the consequences of their actions.
Bowling for Columbine’s ironic and humorous additions create a documentary
like few others. These techniques display the importance of rhetorical argument.
Moore clearly knows how to grasp the audience’s attention and ply them for his
own ideas on political injustice.

Humour and Irony in Fahrenheit 11/9
Fahrenheit 11/9 was released in 2018. The documentary discusses the events
preceding and following the 2016 presidential election. The film’s title relates to
Moore’s Fahrenheit 9/11, but marks the date, November 9, 2016, that Donald
Trump won the presidency by the electoral college. Fahrenheit 11/9 is a strong
satire of Trump. It presents his political views, as well as the pursuits of his political
associates36. The film tries to answer the questions of how Trump became president
and what consequences it will bring in the near future37. Moore attempts to make
the audience aware of the dangers that are ahead under such a government by
revealing the underlying themes of politics, power, racism, capitalism, and injustice
permeating Trump’s presidency38.
The film begins with the events of the presidential election, in which two
candidates, Trump and Hilary Clinton, competed for victory. The initial polls
suggested that Clinton would become the next president of the United States by
winning the popular vote. Moore presents the overjoyed US citizens, who at first
were of the belief that Clinton’s Democratic Party would prevail. Their excited faces
are presented across the screen while Rachel Platten’s “Fight Song” plays in the
background. This is another instance where Moore plays with irony and contrast.
As the election concludes, Trump is seen to be in the lead, and he wins the
presidential election with 306 electoral votes to Clinton’s 23239. The scene is
presented with dramatic opera music in the background, in which Democrats cry
and Republicans cheer their new president. Moore asks himself as well as the
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viewers: “How the fuck did this happen?”40 This use of informal language makes
the viewers amused as well as more involved in the film itself. The remark, as
Blakesley would comment, also establishes the narrator and his personality as
“friendly.” Booth would note that the filmmaker’s ironical voice constitutes a strong
effect on the audience, helping them decide whether the film is worth watching or
not.
In the opening titles, Moore also shows the making of Donald Trump’s wax
figure, a strong satire of the president’s character. The image is reminiscent of
Bowling for Columbine’s NRA representative, while it suggests Trump is artificial
and not fully human. Moore’s ridicule of Trump is evident in practically every
instance that follows. He states that Trump paid people to support him in his fake
presidential speech:
This idea was cooked up by Donald Trump when he found out that NBC was paying Gwen Stefani
on The Voice more than they paid him to star on The Apprentice. He paid a bunch of extras 50
bucks a piece, to be his cheering supporters. He would prove to NBC that he was more popular
than Gwen Stefani, and then they would give him more money. He would also show them how
good he was at improv, with his fake presidential announcement 41.

Here, the audience is left amused. During Trump’s fake presidential speech,
Moore stresses how the candidate remarks, “I believe I am a very nice person”
ironically contrasting this with reality. Trump then calls Mexicans “rapists, drug
dealers, and criminals,” as his racist attitudes become even more visible. Moore
shows him ordering a black man out of one of his rallies, telling him “Go home and
get a job.” During another speech, Trump does not let any woman speak, ordering
them to be removed from the hall, an instance that highlights his misogynistic
tendencies. These are expressed many times earlier when Trump insulted both
Clinton and a group of female journalists who wanted to ask him questions,
interrupting them and refusing to answer. Moore, in one of his interviews with NBC
news, states that Donald Trump will destroy the US political system, calling him
a con-artist and manipulator42.
As Fahrenheit 11/9 progresses, Moore then goes back to analyse the events of
2015 in Flint, Michigan, during which time the state was governed by Republican
Nick Snyder (a “friend” of Trump’s). Moore also satirises Snyder in such a way:
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He had no experience in public service, but he was very, very good...at woods ball, and he was
very, very rich. He had been CEO of Gateway Computers—you remember, right? The piece of shit
computer? And he told the voters of my state that he was going to run Michigan like a business
(...)43.

Snyder states that he “was hired to serve the citizens”. The irony of this
statement is explained by Moore with the use of the following example. At the time,
the residents of Flint had water provided from Lake Huron. Snyder decided to build
another pipeline from that lake so that connected investors could gain a lot of
profit, himself stating that it would improve the life of the Flint residents. In an
example of dramatic irony, Moore shows how Snyder decided that during the
construction period, residents of Flint would get their water from another source:
the Flint River, with its heavily polluted water. The result was lead poisoning for
much of the population. 10,000 children were affected and many people died of
Legionnaires’ disease. The city government meanwhile falsified test results and
parents started to receive false letters about their children’s purported “safety.”
To make matters worse, as Moore demonstrates, the local media broadcast
false information about the water crisis, saying that “there is no problem with the
drinking water of Flint”. Moore does not have to speak in those instances – the
images of the dirty water in the residents’ houses themselves serve as a contrast to
the government’s comments. During an interview with Moore, April CookHawkings, one of the members of the Health Department in Flint, recounts how she
was told to change the results of the children who had high levels of lead in their
bodies:
I was the case manager here in Flint, Michigan. All of the results in regard to the blood levels,
I inputted these numbers and made sure all of these numbers are correct. My supervisor asked if
I would go in and help them out with the numbers and not show certain things. For someone who
came in and tested high, the Health Department didn’t want that number to be shown. The normal
number is 3.5, and anything over 3.5 is considered a high lead level44.

She shows Moore the actual documents revealing the true results. Every child
had lead in their bodies. Some children had levels reaching 6, 6.5, and even 14.
“That means every child on this sheet of paper has an elevated level of lead?” asks
Moore, “Yeah:, Cook-Hawkings responds, “And I said ‘Let’s just call the parents and
re-test’ and they said ‘No, we can’t do that. Just put them in as a 3.5’”45. Here, the
irony lies in the government’s claims to provide services, when in reality its main
goal was to provide subsidies for connected businessmen.
It is also important to analyse the ending scene of the film, in which Moore
highlights a different meaning of terrorism, which lies in an unjust ruling system
and a leader that does not care about the citizen’s welfare. The irony of the film lies
43
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in the fact that, just as Moore states, the electoral system as well as the constitution
is not able to help its citizens, because in fact the people in power do not practise
the just treatment of its citizens and care about their own gain. Only when this
system is changed, Moore says, will America be able to improve.
While humour used as a rhetorical practice mostly comes from Moore, many
ironic comments come from Trump as well as other politicians. Such juxtapositions
ironically contrast themselves with actual behaviour, that is, the complete lack of
interest in improving the lives of US citizens. This film is a strong rhetorical device
in a way that the viewers, after being drawn into the images and comments
presented by Moore, experience the play of Aristotle’s modes of persuasion.

Conclusion
It can be posited that Michael Moore’s films have become successful primarily
through his uses of humour and irony as rhetorical techniques in order to attract
audiences. Very skilfully, he draws on theories postulated by David Blakesley,
creating a hegemonic system in his films. Moore asks viewers to question gun
policy, the American way of life, and, most importantly, believe in the validity of his
views. Moore has a gift when it comes to his voice: it is persuasive, not forcible,
making the viewers sympathetic to him and the people shown as victims on the
screen, embodying Barthes’s theory that images cannot function effectively
without the implementation of persuasive language. One can therefore conclude
that, as far as documentaries are concerned, humour and irony, when used
successfully, create a hegemonic “bubble” in which all of the members are
persuaded to think not how they want to, but how they are told to. These rhetorical
devices used by Moore are successful not merely through language implemented
with humour and irony. It is also the careful “selection” of past and present events,
when joined together to the filmmaker’s liking, polished with humour and dramatic
ironic commentary that makes his kind of rhetoric successful. Moore’s success,
then, lies in the creation of viewing hegemony, making his films an entertaining
form of propaganda anchored in a strong form of persuasion.
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The Rhetoric of Humour and Irony in Michael Moore’s Bowling for Columbine and Fahrenheit 11/9
Summary
This paper analyses the use of humour and irony as a rhetorical practice in two documentaries by
Michael Moore. An analysis of Bowling for Columbine and Fahrenheit 11/9 reveals the filmmaker’s
efforts to raise interest in political issues through the use of rhetorical devices such as Aristotle’s
modes of persuasion, humour and irony, as well the theories of Roland Barthes, David Blakesley, and
other scholars. Documentary filmmakers often seek to change their viewers’ beliefs through
propagandistic methods. Humour and irony, this paper argues, are central to Moore’s project.
Keywords: humour, irony, Michael Moore, Bowling for Columbine, Fahrenheit 11/9
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Prawda i роstprawda w dziennikarstwie. Refleksje
na temat filmu Agnieszki Holland „Obywatel Jones”

ABSTRAKT
W artykule poddano analizie film Agnieszki Holland „Obywatel Jones” w kontekście prawdy
i postprawdy dziennikarskiej z perspektywy badacza ukraińskiego. Autor przywołuje historię
tworzenia filmu, refleksje scenarzystki Andrei Chalupy i reżyserki Agnieszki Holland na temat
problematyki filmowej w kontekście bieżących wydarzeń na Ukrainie. Stosując metodę analizy
porównawczej obrazów głównych bohaterów filmu, a także uwzględniając historyczną problematykę
filmu, autor rozważa podobieństwa w wojnie informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską
przeciwko Ukrainie do wydarzeń przedstawionych w filmie.
SŁOWA KLUCZOWE: film, dziennikarz, Hołodomor z lat 1932–1933, prawda, manipulacja, fake news

W grudniu 2019 r. na ekrany ukraińskich kin wszedł nominowany do Oscara
film słynnej polskiej reżyserki Agnieszki Holland pod tytułem „Obywatel Jones”
(ukraińska nazwa filmu – „Cena prawdy”). Fabuła filmu odnosi się do jednej
z największych tragedii narodu ukraińskiego z lat 1932–1933 – Wielkiego Głodu
(ukr. Hołodomor) i wpisuje się w kontekst medialnych koncepcji prawdy
i postprawdy. Artykuł jest jedną z pierwszych prób medioznawczej analizy produkcji
„Obywatel Jones” z ukraińskiej perspektywy.
W pierwszej części artykułu uwaga skupiona została na historii powstania
filmu przedstawionej przez scenarzystkę oraz reżyserkę w ukraińskich mediach,
kształtujących opinię publiczną – „Deń” i „Nasze Słowo”. Druga część opiera się
na artykułach opublikowanych w gazecie „Deń” i poświęcona została działalności
dziennikarskiej Garetha Jonesa i jego przeciwników, w tym Waltera Duranty'ego.
W podsumowaniu wykazane zostały podobieństwa obecnej propagandy
Federacji Rosyjskiej do propagandy radzieckiej w zakresie stosowanych metod
1
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informacyjnych i reakcji na nie zachodnich mediów. W analizie wykorzystano
między innymi metodę historyczną, metodę porównawczą oraz metodę analizy
i syntezy.

Film „Obywatel Jones”– geneza, kluczowe postaci i wątki
Pomysł nakręcenia filmu biograficznego o Garethcie Jonesie zrodził się
u Agnieszki Holland po zapoznaniu się ze scenariuszem autorstwa amerykańskiej
dziennikarki pochodzenia ukraińskiego, twórczyni popularnego periodyku
internetowego Huffington Post – Andrei Chalupy2. A. Chalupa, w wywiadzie
udzielonym w wydawanej w Polsce dla ukraińskiej mniejszości narodowej gazecie
„Nasze Słowo”, wspomina, że w latach studenckich interesowała się moskiewskim
życiem reportera „New York Times” Waltera Duranty'ego. Wówczas dowiedziała się
również o Garethcie Jonesie i skojarzyła te dwie postaci z historią własnej rodziny,
pochodzącej z Ukrainy. W konsekwencji podjęła decyzję o napisaniu scenariusza do
filmu opowiadającego o dwóch różnych pod względem światopoglądowym
dziennikarzach zachodnich, opisujących historię Wielkiego Głodu na Ukrainie.
Autorka zaczęła realizować swój zamysł jeszcze w 2006 roku, a pomocne w tym
okazały się opowieści o Hołodomorze jej dziadka, który po II wojnie światowej wraz
z rodziną trafił do obozu dla uchodźców w Niemczech (rodzice A. Chalupy urodzili
się w tym obozie)3.
Zgodnie ze scenariuszem Andrei Chalupy Agnieszka Holland przedstawiła
w swoim filmie idealistycznego i bezkompromisowego dziennikarza Garetha Jonesa
(w tej roli wystąpił James Norton). Równie ważną jest rola dziennikarki pochodzenia
brytyjskiego z Berlina Ady Brooks (grana przez Vanessę Kirby). Antagonistą
G. Jonesa w filmie jest laureat Nagrody Pulitzera, cynik i obrońca Stalina, reporter
gazety „New York Times” Walter Duranty (którego zagrał Peter Sarsgaard), na
wszelkie sposoby zaprzeczający faktowi zniszczenia Ukraińców przez sztucznie
wywołany głód.
W filmie opowiedziana została historia tajnej podróży G. Jonesa do ZSRR i jego
działalności informacyjnej, której celem było przedstawienie krajom zachodnim
prawdy o zbrodni ludobójstwa dokonanej przez Stalina na ludności ukraińskiej.
Jak zauważa Janusz Wróblewski, z jej (Agnieszki Holland – przyp. autora)
filmu wynika, że za wszystko odpowiedzialność ponosi Stalin. Budowanie
komunistycznego systemu na trupach kilku milionów Ukraińców było zamierzone
2

D. Desiateryk, Ya tsytala velyku robotu Roberta Konkwista pro Holodomor, tsytala Timoti Snaydera – ce miy
pershyj dotork do temy... Ale ne znala pro Mace’a. Diakuju, [w:] https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/ya-chytalavelyku-robotu-roberta-konkvista-pro-golodomor-chytala-timoti-snaydera-ce (03.12.2019).
3 H. Zanyk, Andrea Chalupa, avtorka scenariyu filmu Cina prawdy: „Ce istoriya, yaku rozpoviv meni didusj”,
https://www.nasze-slowo.pl/andrea-halupa-avtorka-sczenariyu-filmu-czina-pravdi-cze-istoriya-yaku-rozpovivmeni-didus (30.11.2019).
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i zorganizowane równie precyzyjnie jak Holokaust. Niewygodnych świadków, którzy
się tego domyślali, korumpowano, a gdy ktoś próbował – tak jak Gareth Jones –
pisać prawdę, bez skrupułów go zabijano4.
Jones, mimo tego, że znał bardzo dobrze kilka języków europejskich, nie zrobił
kariery dyplomatycznej, natomiast został renomowanym dziennikarzem takich
czasopism jak „The Western Mail”, „The Times” i „Manchester Guardian”;
w Niemczech jego artykuły były publikowane w „Berliner Tageblatt”. W 1933 r.
przeprowadził wywiad z Hitlerem, który w tym czasie rozpoczynał swoją karierę
polityczną w Niemczech. Wówczas, jak sugeruje fabuła, europejscy politycy jeszcze
nie zdawali sobie sprawy z fatalnych konsekwencji jego działań.
Matka Jonesa w młodości wyjechała z Walii na Ukrainę, aby pracować jako
guwernantka Arthura Hughesa, jednego z synów Johna Hughesa, założyciela
Doniecka. Fakt ten znajduje również odzwierciedlenie w filmie. Scenarzyści nie
pominęli także wątku romantycznego, w tym relacji między dziennikarką,
wspomnianą wcześniej Adą Brooks, a Jonesem.
Motywem przewodnim filmu stała się wydana w 1945 roku powieść „Folwark
zwierzęcy” autorstwa brytyjskiego pisarza George'a Orwella (w jego roli występuje
aktor Joseph Mawle), która prawdopodobnie została zainspirowana artykułami
G. Jonesa. Nawiasem mówiąc, jedna ze świń przypomina swoim zachowaniem
Waltera Duranty’ego. W filmie pojawiają się cytaty z tej powieści. A. Chalupa
stwierdza: „G. Orwell był świadomy tego, co się dzieje (…). Przeczytał genialne
wspomnienia Eugene'a Lyonsa „Delegacja do Utopii” („Assignment in Utopia”),
w których są wzmianki o głodzie”5. Jest w nich cały rozdział, opowiadający o tym,
w jaki sposób dziennikarze w Moskwie piszą artykuły do gazet. Na dużym ekranie
widz dostrzega blask i przepych nie tylko „elity” komunistycznej, ale także
konformizm przeciwników Jonesa w branży dziennikarskiej. Jones po powrocie
do Wielkiej Brytanii, a następnie do swojej ojczyzny – Walii, nie potrafił przekonać
zachodnich elit politycznych do tego, że jego dziennikarskie śledztwo w sprawie
głodu na Ukrainie oparte jest na rzetelnych danych. A niedługo po tym w 1935 roku,
podczas podróży do Mongolii, został uprowadzony i zamordowany.
Temat Wielkiego Głodu z lat 1932–1933 na Ukrainie nie pierwszy raz stał się
podstawą scenariusza produkcji filmowej, już wcześniej pojawiały się one zarówno
na Ukrainie, jak i na Zachodzie. Jednakże po raz pierwszy, jak twierdzi Chałupa,
tragedia ta została przedstawiona przez pryzmat historii tzw. zwykłych ludzi – nie
w skali masowej, lecz poprzez kilka obrazów. Wynika to z trudności odtworzenia
w filmie okropieństwa tak odległych w czasie wydarzeń. Scenarzystka podkreśla, że
pokazano tylko pojedyncze osoby, aby możliwe było zrozumienie okrucieństwa
sytuacji. Widz widzi tylko fragmenty, ale potrafi domyślić się, jak wyglądała cała
4
5

J. Wróblewski, Człowiek z mediów, „Polityka”, 2019,nr. 43, 22.10.2019, s. 68.
Ibidem.
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historia. Wiele scen powstało w stylu Alfreda Hitchcocka6.
Przewodnim tematem, który Agnieszka Holland rozwija w swoim filmie, jest
tajemnica dobra w przeszłości i teraźniejszości. „Jest mniej więcej jasne, dlaczego
ludzie są źli, dlaczego wybierają zło, wybierają przestępczość, korupcję, nienawiść,
i nie jest wcale jasne, dlaczego wybiera się sprawiedliwość, troskę, prawdę7”. Dalej
reżyserka tłumaczy: „Moim głównym tematem jest złożoność ludzkiej duszy
i złożoność wyboru(…). Łatwo jest stworzyć rzeczywistość kryminalną. Ale bardzo
trudno być uczciwym8”.
Sytuacja na Ukrainie była i nadal pozostaje dla reżyserki interesująca.
Przyjechała do Kijowa zaraz po Majdanie na konferencję, zorganizowaną przez
renomowanego amerykańskiego historyka Timothy'ego Snydera. Rozmawiając
z nim o Wielkim Głodzie, wyraziła swoje przekonanie, że wpływ tego wydarzenia
na rzeczywistość ukraińską jest większy, niż świat może sobie wyobrazić. Jak
podkreślała: „Nie chodzi tylko o natychmiastowe skutki głodu. Rozprzestrzeniły się
one na pięć pokoleń – mentalnie, psychicznie, fizycznie. Uległy zmianie dane
demograficzne”9. Według Agnieszki Holland w latach 30. XX wieku została
przełamana dynamika ukraińskiego oporu, dlatego okres Wielkiego Głodu ma
decydujące znaczenie. Spowodował bowiem straszną zapaść w życiu społeczeństwa
ukraińskiego, która być może dopiero teraz jest przezwyciężana.
Publicysta Janusz Wróblewski w recenzji tego filmu pisze:
Zachód wolał cynicznie przymykać oczy na ludobójstwo na Wschodzie i słuchać płynącej stamtąd
propagandy. W wywiadach Holland daje do zrozumienia, że to ją właśnie skłoniło do zrobienia
filmu – obywatelska postawa, dążenie bezbronnej, idealistycznej jednostki do przeciwstawienia
się totalitarnemu systemowi produkującemu fałsz I terror. A najbardziej kwestia powinności oraz
waga niezależnych mediów, szczególnie w dobie postprawdy10.

W rozwiniętych krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych odkrycie tragedii
Wielkiego Głodu w latach 1932–1933 na Ukrainie przez społeczność akademicką,
chociaż nie tylko nią, było procesem trwałym. Jednym z badaczy był amerykański
profesor historii James Mace (1952-2004), który ostatnie lata swojego życia
spędził w Kijowie i był stałym publicystą gazety „Deń”. W swoim artykule Opowieść
o dwóch dziennikarzach: Walter Duranty, Gareth Jones i Nagroda Pulitzera
w gazecie „Deń” z dnia 16 listopada 2003 r. Mace ujawnił negatywne cechy
dziennikarstwa zachodniego, które wiążą się ze współpracą z reżimem sowieckim.
W jego przekonaniu Duranty wiedział, że kluczem do sukcesu w dziennikarstwie jest
często umiejętność zidentyfikowania tego, czego czytelnicy oczekują, i znalezienia
odpowiednich faktów. Zdaniem J. Mace'a reportaże Duranty były żywe, łatwe do
6

Ibidem
D. Desiateryk, Ya tsytala velyku robotu…, op.cit. (03.12.2019).
8 Ibidem (03.12.2019).
9 Ibidem (03.12.2019).
10 J. Wróblewski, Człowiek z mediów…, op.cit.
7
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czytania i zwykle – ale w żadnym wypadku nie zawsze – w jakiś sposób związane
z rzeczywistością. Ich głównym celem było uzyskanie zysku dla właściciela gazety,
a zadanie reportera polegało na pisaniu czegoś takiego, aby czytelnicy chcieli kupić
gazetę jego pracodawcy i to przeczytać11.
Nie mniej istotne dla badaczy komunikacji społecznej są myśli innego, zależnego
od reżimu totalitarnego dziennikarza E. Lyonsa, który w swoich wspomnieniach
Assignment in Utopia (1937) pisał, że zarówno w Moskwie, Berlinie, Tokio czy też
Rzymie współcześni reporterzy odczuwają pokusę konformizmu. Jest im znacznie
łatwiej, a czasem nawet jest to bardziej opłacalne, gdy przemilczą lub pominą
pewne informacje przeznaczone dla czytelników, którzy znajdują się tysiące
kilometrów od nich, niż gdyby mieli zmierzyć się twarzą w twarz z gniewnym
cenzorem i drzwiami biur, które mogą zamknąć się przed nimi na zawsze12.
W przekonaniu J. Mace'a odwaga Garetha Jonesa polegała na tym, że w wydaniu
Manchester Guardian z dnia 30 marca 1933 roku pisał wprost: „Przeszedłem
przez mnóstwo wiosek i dwanaście kołchozów. Wszędzie słyszałem wołanie:
„Nie mamy chleba, umieramy...”13. O tym, ile dramatycznych i krytycznych chwil
egzystencjalnych przeżył Jones, przekonać się można śledząc fabułę omawianego
filmu.
Istotne znaczenie dla głównego wątku tego artykułu ma cyniczna ocena
czynu dziennikarskiego Jonesa przedstawiona przez E. Lyonsa, którą przywołuje
prof. J. Mace:
Obalenie Jonesa nie było dla nas przyjemniejszym zadaniem niż wieloletnie fałszowanie faktów
na rzecz reżimu dyktatorskiego.Ale nadal obalaliśmy go, jednogłośnie i niemal identycznymi
obłudnymi zwrotami. Biedaczysko Gareth Jones musiał być bardzo zaskoczony, gdy fakty, które on
z takim wysiłkiem od nas wydobył, zostały podważone i obalone dzięki naszym działaniom 14.

W rzeczywistości E. Lyons przyznał się do faktu manipulowania informacjami na
rzecz stalinowskiej propagandy.
Ze wszystkich zachodnich dziennikarzy lojalnych wobec Stalina to właśnie
Duranty zajął czołowe miejsce w kampanii przeciwko G. Jonesowi. W dniu 31 marca
1933 r. w New York Times opublikował na 13 stronie artykuł pt.: Rosjanie są głodni,
ale nie umierają z głodu, który zaczynał się od „zdemaskowania” Jonesa
w kontekście sporu dyplomatycznego, który wszystko wyjaśnia. Jak zauważa,
właśnie w momencie apogeum pojedynku dyplomatycznego pomiędzy Wielką
Brytanią a ZSRR, w związku z aresztowaniem brytyjskich inżynierów, amerykańska
prasa opierając się o brytyjskie źródła informacji, donosi o „przerażającej historii”
głodu w Związku Sowieckim i o „tysiącach już zmarłych i milionach zagrożonych
11

D. Mace, Povistj prodvoch żurnalistiv: Volter Djuranti, Garet Johns i premija Pulitsera,
http://incognita.day.kyiv.ua/povist-pro-dvox-zhurnalistiv.html (16.11.2003)
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
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śmiercią głodową”15.
Ze swojej strony ukraińska pisarka Natalia Dziubenko-Mace, żona prof.
J. Mace'a, w relacji zamieszczonej w gazecie „Deń” pt. Prawda Garetha Jonesa,
prawda Jamesa Mace'a… odnotowuje: „Te straszliwe obrazy umierających
ludzi są sednem filmu. Są jego nerwem. Jego komponent emocjonalny
skierowany jest do serca widzów. Odmieniają umysł”16. Jej zdaniem wielka
konfrontacja dwóch dziennikarzy – Garetha Jonesa i Waltera Duranty'ego –
odzwierciedla główny dylemat, który stał się wyzwaniem dla ludzi w XXI wieku.
Zdobywać dobra materialne kosztem kłamstw i podstępu, czy postępować zgodnie
z zasadami uczciwości i rzetelności, wewnętrzną swobodą, ryzykując utratę nie
tylko pogodnego miejsca pod słońcem, ale także samą możliwość życia i tworzenia?
Garethowi Jonesowi, na tym odcinku czasowym pozostało ostatnie słowo.
Jego prawda przedostała się przez zasłony czasowe, a Duranty, choć wciąż
pozostaje na liście zdobywców nagrody Pulitzera, już stał się synonimem podłości
i konformizmu...17.
Zdaniem Dziubenko-Mace prawda Jonesa w końcu wygrała, dzięki niezwykłym
wysiłkom wielu historyków, badaczy, opinii świadków, społeczności ukraińskiej
i międzynarodowej. I, co jest najważniejsze – niepodległego państwa ukraińskiego.
Autorka artykułu sugeruje, że głód na Ukrainie w latach 1932–1933 niewątpliwie
był wywołany sztucznie, a nie przez nieudaną politykę gospodarczą i finansową
Stalina, przez którą chciał za wszelką cenę zmusić kraj do kolektywizacji. Motywy
ekonomiczne, leżące u podstaw Wielkiego Głodu, to nie cała prawda o zbrodni
Stalina i jego współpracowników; sięgając głębiej działania te obnażają chęć liderów
Kremla, by dokonać zemsty na Ukraińcach za próby walki o wyzwolenie narodowe
w latach 1917–1921. Do takiego samego wniosku można dojść po obejrzeniu filmu
Obywatel Jones.

Prawda i postprawda w kontekście filmu „Obywatel Jones”
Rozważając koncepcję prawdy i postprawdy w kontekście problematyki
analizowanego filmu odniesiono się do publikacji przedstawicieli ukraińskiego
środowiska naukowego, jak i polskich badaczy18.

15

Ibidem.
N. Dziubenko-Mace, Prawda Garetha Jonesa, prawda Jamesa Mace'a… „Deń”, 2019, 05.12.2019, nr. 225-226,
s. 10.
17 Ibidem, s. 10.
18 W. Godzic, Z. Bauer, E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, Wydawnictwo Poltext,
Warszawa 2015; A. Skworza, A. Niziołek, Biblia dziennikarstwa, Wydawnictwo Znak, Kraków: 2012; K. WolnyZmorzyński, Reportaż i artykuł wiralowy - dziś! „Od modernizacji do mediosfery: meandry transformacji
w komunikowaniu: prace ofiarowane dr. hab. Ryszardowi Filasowi". Instytut Dziennikarstwa, Mediów
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020; A. Krzywdzińska, Wartości w polskich
16
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Vasyl Lyzanchuk podaje kilka definicji pojęcia prawda, odnosząc się do
odpowiednich słowników: 1) to, co odpowiada rzeczywistości; 2) prawdziwość,
poprawność; 3) sprawiedliwość; tryb, oparty na sprawiedliwości w przeciwieństwie
do krzywdy19. Wszystkie te definicje bardzo dokładnie nakładają się na standardy
zawodowe Garetha Jonesa, który biorąc pod uwagę w szczególności trzecie ujęcie
pojęcia prawdy, postanowił wykazać naruszenie porządku społecznego, które
doprowadziło do niewiarygodnych krzywd i okaleczenia losów Ukraińców w XX
wieku. W swoim artykule V. Lyzanchuk przytacza także tezy znanego ukraińskiego
eksperta medialnego, Igora Mychajlyna: w zależności od interpretacji rzeczywistego
faktu, wydarzenia, zjawiska – dziennikarz „może znaleźć się w pozycji <<własnej
prawdy>>, <<innej prawdy>>, <<obcej prawdy>>, a nawet <<wrogiej prawdy>> […]
może przemilczeć doniosłe informacje, o których społeczeństwo powinno
wiedzieć”20. Czyż nie we <<własnej prawdzie>> działał W. Duranty i jego zachodni
koledzy w Moskwie, pisząc o braku głodu w ówczesnym ZSRR, czyż nie świadomie
ukrywał istotne dla społeczeństwa informacje? Odpowiedź na te pytania jest
bardziej niż oczywista.
We wspomnianej recenzji J. Wróblewski, analizując film pt. „Obywatel Jones”,
zwraca uwagę na problem niezależności mediów w epoce postprawdy. Lyzanchuk
przytacza także określenie tego terminu za Oxford Dictionary, wskazując, że prawda
– to są okoliczności, w których obiektywne czynniki i dogłębna analiza mają
mniejszy wpływ na kształtowanie się opinii indywidualnej oraz publicznej, niż
osobiste emocje i uczucia. Przy tym, prawda zostaje zepchnięta na dalszy plan, na
margines21.
Autorytet moralny społeczeństwa ukraińskiego, polityczny więzień obozów
sowieckich, prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego Myroslav
Marynovych łączy koncepcję prawdy i postprawdy z kontekstem społecznym.
Jak zauważa, żyjemy w czasach, gdy prawda – a zatem i słowo – poniosła śmierć
ontologiczną. Nie ma prawdy i kłamstwa, są tylko różne punkty widzenia22.
„Powiedzieć bowiem, że coś jest kłamstwem, oznacza poddać go ocenie moralnej.
A to, by tak rzec, nie jest bezstronne. Zatem prawdą w takim przypadku jest
<<średnia arytmetyczna>> między różnymi opiniami”23.
Według ukraińskiego publicysty we współczesnym świecie mieszanina prawdy
i fałszu oraz utrata zdolności do rozróżnienia jednego i drugiego prowadzą do tego,
że ludzie przestają ufać jakiejkolwiek informacji. Jego zdaniem to radykalnie
i rosyjskich mediach, „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian”, Wydawnictwo Polskiej Akademii
Umiejętności, Tom XII, Kraków 2016, i wielu innych.
19 V. Lyzanchuk, Żurnalistska prawda i postprawda w konteksti hibrydnoii vijny Rosijskoyi Federaciyi proty Ukrainy,
„Visnyk Lvivskoho Universytetu: serija Żurnalistyka”, Lviv 2019, Nr. 45, s. 325.
20
Ibidem.
21 Ibidem.
22 M. Marynovytch, „Slovo wmerlo – haj żywe slowo!”, http://nationalmediatalk.com/keyspeaker (02.11.2017).
23 Ibidem.
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zmienia pozycję dziennikarstwa. Przez długi czas dla dziennikarza pojęcie prawdy
istniało tylko w liczbie pojedynczej – the truth – i to jest ta prawda, którą przed nim
ukrywano. „Zadanie dziennikarza polegało na jej wydobyciu za wszelką cenę spod
zakazów i tabu, ze schowków i skrytek”24 (chodzi o czasy sowieckie autora). Dzisiaj
główny akcent kładziony jest na to, aby rozpoznać prawdę pośród podróbek
i podstępnych symulakrów.
Dziennikarka Khrystyna Zanyk zapytała A. Chalupę: „Czy można porównać
metody propagandy i manipulacji, stosowane dziś przez Rosję w wojnie
hybrydowej przeciwko Ukrainie, do metod propagandy i manipulacji, stosowanych
podczas Wielkiego Głodu?”25. Odpowiedź scenarzystki jest twierdząca. Jej zdaniem
pozycja Rosji w różnych krajach zachodnich zależy od dziennikarstwa, w tym
zachodniego. Chalupa podaje przykład tego, jak amerykańscy dziennikarze,
informując o wojnie na Ukrainie, używają określenia <<prorosyjscy powstańcy>>,
podczas gdy w rzeczywistości są to <<rosyjscy żołnierzy>>. „Wojna ta – to militarna
ofensywa Kremla. I niestety propaganda rosyjska jest bardzo skuteczna”26. Kolejny
przykład scenarzystki dotyczy rosyjskiej inwazji na Krym. „Tutaj również
dziennikarze zachodni używają określenia <<krymskie referendum>>. Podczas gdy
to nie było referendum, to było wojskowe przejęcie władzy. Ludzie byli zabijani,
porywani i torturowani. To była rzeczywista inwazja”27.
Badacz V. Lyzanchuk zauważa, że ideolodzy „świata rosyjskiego” narzucają
postmodernistyczne postulaty w Rosji, na Ukrainie i w Europie, które są
sprowadzane do sugestii, że wszystkie prawdy są równoznaczne, równoprawne,
dopuszczalne. Sugerują opinię, że ukraińska idea narodowa polegająca na
budowaniu suwerennego państwa jest reliktem z dawnych czasów, narzuconym
przez siły wrogie scentralizowanemu państwu rosyjskiemu28.
W większości przypadków fałszywe informacje (zwłaszcza, jeśli są odpowiednio
zmieszane z faktami) brane są pod uwagę jako rosyjski punkt widzenia, a następnie
„obliczana” jest prawda w drodze ustalania średniej arytmetycznej. M. Marynovych
przytacza, jako uzasadnienie swojego wywodu, wypowiedź korespondenta
„The Economist” Edwarda Lucasa, który mówi o tym, iż media nie cenią
w wystarczającym stopniu prawdy29. Przywoływany autor nie widzi innego wyjścia
z sytuacji dotyczącej prawdomówności w dziennikarstwie niż przywrócenie
dyskursowi postmodernistycznemu wymiaru etycznego, w szczególności etycznej
oceny prawdy lub fałszu. A postaci dwóch zachodnich dziennikarzy, którzy wiedzieli
o Hołodomorze na Ukrainie w latach 1932–1933 – G. Jonesa i W. Duranty’ego,
24

Ibidem.
H. Zanyk, Andrea Chalupa, avtorka scenariyu filmu Cina prawdy…, оp.cit.
26
Ibidem.
27 Ibidem.
28 V. Lyzantchuk, Źurnalistsjka prawda i postprawda…,op. cit.
29 M. Marynovytch, Slowo vmerlo …,op. cit.
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uwidaczniają możliwe postawy w tej sytuacji.
Taki gatunek komunikacji społecznej, jakim jest film, jest w stanie dotrzeć
do szerokiej opinii publicznej i zobrazować wrogie działania Stalina i jego
popleczników podejmowane przeciwko Ukraińcom. Badacze mediów, po
zapoznaniu się z historiami poszczególnych dziennikarzy, mogą analizować
nie tylko pojęcia prawdy i manipulacji, ale także szukać odpowiednich analogii
naruszania standardów dziennikarskich i norm etycznych w relacjach
propagandowych mediów z dzisiejszych tragicznych wydarzeń z okupowanych
przez Rosję regionów Ukrainy.
Zadanie, które wynika z kontekstu filmu, to walka o prawdę w dziennikarstwie
za wszelką cenę, a także krytyczna ocena rosyjskich propagandystów w świetle
bieżących wydarzeń o globalnym znaczeniu.
Temat walki o prawdę w dziennikarstwie zachodnim, który Agnieszka Holland
podjęła w filmie pt. Obywatel Jones, dziś nie traci na aktualności. Chalupa
nieprzypadkowo mówi:
„Oglądając mój film, Amerykanie widzą, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Nigdy nie
sądziłam, że ten film – historia mojego dziadka – będzie tak dobrze zrozumiana przez obywateli
USA”30.
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The Truth and the Post-Truth in Journalism.
Reflections on Agnieszka Holland’s Film “Obywatel Jones”
Summary
The article analyzes Agnieszka Holland's film “Obywatel Jones”, in the context of journalistic truth and
post-truth from the perspective of a Ukrainian researcher. The author recalls the history of making
the film, the thoughts of screenwriter Andrea Chalupa and director Agnieszka Holland on the of film
in the context of current events in Ukraine. By applying the method of comparative analysis
of the images of the main characters of the film, as well as taking into account the historical issues of
the film, the author considers the current similarities in the information war waged against Ukraine
by the Russian Federation.
Keywords: film, journalist, famine in Ukraine from 1932-1933, truth, manipulation, fake news
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Problematyka godności zapoczątkowana pod koniec XII wieku jako przeciwwaga
dla często podejmowanego wówczas tematu nędzy człowieka w zasadniczo
zmienionej formie jest kontynuowana do dzisiaj. Człowiek jako istota w pewien
sposób niedokończona ma za zadanie dokończyć to, co zostało mu powierzone
(jako misja, wyzwanie czy autokreacja?). Można powiedzieć, że jego zadaniem jest
dopełnienie stworzenia, tworzyć samego siebie. Stąd też potrzeba twórczego
rozwoju refleksji nad godnością ludzką, tak istotna w czasach nieufności,
poszukiwania podmiotowości, tożsamości czy przynależności.
Książka Janusza Mariańskiego Godność ludzka – wartość doceniona czy puste
słowo? Studium socjopedagogiczne, jest kolejną próbą sprostania oczekiwaniom
społecznym na tego typu problematykę. Autor zaznacza w tytule, że prowadzone
rozważania mają charakter socjopedagogiczny, a zatem mamy do czynienia
z monografią opisowo-normatywną. Jest to nowa cecha w twórczości tego pisarza,
który większość swoich dotychczasowych prac tworzył w duchu obiektywnej
postawy badacza zajmującego się zjawiskami społecznymi z zakresu socjologii
moralności czy socjologii religii. Postawa badawcza Księdza Profesora Janusza
Mariańskiego, aczkolwiek pełna powściągliwości i neutralności w stosowanych
metodach badawczych, była zawsze wyrazista w zakresie aksjologii definiującej
badacza w sposób jednoznaczny i oczywisty jako osobę związaną z Kościołem
katolickim. Znalazło to swoje przełożenie na treści prezentowanego opracowania.
Jak sam pisze:
1

Data złożenia recenzji do Redakcji „MiS”: 29.05.2020 r.; data zatwierdzenia recenzji do druku: 03.06.2020 r.
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„Jeżeli nawet Autor opracowania przyjmuje w analizach chrześcijańską koncepcję godności osoby
ludzkiej, to nie pomija w swoich dociekaniach empirycznych różnych punktów widzenia
i rozumienia godności, odmiennych sposobów jej uzasadniania oraz analizuje – na poziomie
świadomości zbiorowej – różne sytuacje, które w przekonaniach ludzi podważają godność
człowieka”2.

Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia i bibliografii.
Zaprojektowana i zrealizowana w formie monografii poświęconej godności zawiera
przede wszystkim analizy tego pojęcia, traktowanego jako wartość osadzoną
w różnych kontekstach społecznych, w jakich ona funkcjonuje. Autora interesuje to,
jak godność bywa rozumiana we współczesnym społeczeństwie polskim.
Identyfikując sposoby jej uzasadniania zajmuje się ocenami osób o wysokim
poczuciu godności własnej oraz sytuacjami, w których najczęściej dochodzi do
naruszania godności drugiego człowieka. Przedmiotem analiz są także mechanizmy
nadawania i odbierania innym godności w sensie społeczno-moralnym.
O pedagogicznym wymiarze monografii świadczy sposób ujęcia godności jako
pojęcia zawierającego w sobie wartości godnościowe, które trzeba ocalić, a w tym
celu podjąć określone działania wychowawcze zmierzające do odbudowywania
w świadomości społecznej wartości progodnościowych, przyczyniających się
do udanego i szczęśliwego życia ludzi, bez względu na dzielące ich różnice. Pisząc
o godności w sensie socjologicznym, a także psychologicznym, Autor wskazuje
na jej przydatność i przygodnościowy charakter. Pozostając w nurcie myśli
chrześcijańskiej, za Giovannim Picco della Miranodolą, Janusz Mariański pisze,
że godność można nabyć, rozwijać przez wysiłek osobisty, pracę i poświęcenie, ale
można ją także utracić. Autor nadaje godności cechę normatywno-opisową, którą
człowiek w procesie autokreacji utrwala poprzez podejmowanie ważnych życiowo
zadań, spełnianych w sposób wolny i odpowiedzialny.
Rozważania socjologiczne zostały osadzone w szerokim normatywnym
kontekście teoretycznym nauk. Uwzględnienie dyskursów normatywnych
uznał Autor za nieodzowne w procesie badawczym o nachyleniu socjologicznym.
Jest to typowa cecha badań z zakresu subdyscyplin socjologicznych (socjologii
moralności czy też socjologii religii) pozwalających na lepsze uchwycenie
i zrozumienie zjawisk i procesów społecznych odnoszących się do wartości
godnościowych. Stąd też twórcze refleksje prezentowane w tej monografii
posiadają charakter interdyscyplinarny.
W części teoretycznej Autor bada i opisuje godność osobową jako wartość
związaną z osobą ludzką, przyrodzoną, niezmienną, obiektywną i trwałą cechę,
której nie wolno naruszyć ani się jej pozbyć. Godność osobowa jako wyraz naszego
człowieczeństwa jest niezbywalna, dlatego człowieka można zniszczyć, ale nie
można pokonać. W niej wyraża się nasze wyraźne człowieczeństwo.
2

J. Mariański, Godność ludzka – wartość doceniona czy puste słowo? Studium socjopedagogiczne, Warszawskie
Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2019, s. 23.
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Innego rodzaju podejście badawcze będzie cechowało godność osobowościową
i osobistą. Tak ukształtowana godność jest wynikiem ludzkiego postępowania
zgodnego z jego przekonaniami, wartościami i z jego zdolnością do obrony
wyznawanych zasad i norm. Godność tak rozumiana podlega zmianom, podobnie
jak i jej świadomość (poczucie własnej godności). Ludzka godność w wymiarze
empirycznym (godność warunkowa, empiryczna) jest przez Autora badana
w odniesieniu do konkretnych zachowań ludzkich. Janusz Mariański zauważa, że tę
godność można zniszczyć, utracić, zagubić, ale można ją również pogłębiać.
Współczesna nam rzeczywistość jest pełna przykładów, w których godność
ludzka jest naruszana, a nawet świadomie kwestionowana. Można powiedzieć za
Jürgenem Habermasem i Niklasem Luhmannem, że podobnie jak wiele innych
zjawisk społecznych godność osobista ulega wpływowi wewnętrznej racjonalności
subsystemów (gospodarczych, kulturowych i politycznych). Tak rozumiana godność
jest zatem kategorią zmienną historycznie zarówno w wymiarze jednostkowym, jak
i kolektywnym, włącznie z możliwością jej całkowitej utraty.
Janusz Mariański jako dojrzały twórca jest świadomy możliwości i ograniczeń
prowadzonych z pozycji socjologii moralności, która badając empirycznie godność
ludzką jako postać życia społecznego, nie daje odpowiedzi na pytanie o istotę
człowieka i sens jego działań. W tym miejscu należy podkreślić stanowisko Autora,
który stwierdza, że socjologia moralności może i powinna postrzegać człowieka
w sposób integralny, a więc w pełni człowieczeństwa i w osobowych relacjach
międzyludzkich. Metodologiczny sens tego stanowiska sprowadza się do
sformułowania zalecenia, że socjolog odwołujący się do godności osobowej może
uznać, że moralność w swej istocie jest czymś więcej niż tylko niekrzywdzeniem
innych, sprawiedliwą troską o dobro innych ludzi, empatią, przezwyciężaniem
egoizmu i współczuciem, choć wszystkie je sobą obejmuje.
Mamy tu do czynienia ze sformułowanym jasno i wyraźnie stanowiskiem
dotyczącym rozumienia moralności, którą Janusz Mariański, będący wytrawnym
znawcą problematyki moralnej, z punktu widzenia nauki moralności opisuje tak:
„Moralność jest w ostatecznej instancji aprobatą i respektowaniem godności własnej i innych osób
(etyka nakazująca żyć w sposób godny)”3.

Chciałoby się tu powiedzieć, że w odniesieniu do sposobu rozumienia
i ujmowania moralności spotkamy się z wyraźnie sformułowanym stanowiskiem,
zbliżonym do takiego rozumienia moralności, jakim w swojej twórczości
posługiwała się Maria Ossowska (nie decydując się na jego ujawnienie). Wobec
socjologii moralności Autor stawia w tej pracy znacznie więcej pytań niż
odpowiedzi.

3

Ibidem, s. 242.
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Można to opracowanie traktować jako swoiste podsumowanie twórczości
socjologicznej w tym zakresie. Przykładem są tu pytania,
„czy współczesna socjologia moralności nie może stawiać takich problemów, jak: budowa
lepszego życia i dobrego społeczeństwa, w jakim kierunku powinno zmieniać się społeczeństwo
i jak je poprawiać, czy dobre życie oznacza jedynie wierność sobie (moralność autentyczności),
czy też wierność wartościom moralnym, zwłaszcza o charakterze uniwersalnym?” 4.

Te i pozostałe pytania świadczą o wyraźnie zaangażowanej postawie badacza
pragnącego nadać swojej pracy dodatkowy, przyczyniający się do poprawy
współczesnego świata wymiar.
Pedagogiczna postawa Autora skorelowana jest z jego rolą kapłana. Znajduje to
swe odzwierciedlenia w zbiorze zaleceń formułowanych w duchu katolickiej nauki
społecznej wobec Kościoła katolickiego. Janusz Mariański wskazuje na moralny
charakter oczekiwań wobec Kościoła. Podobnie jak w innych opracowaniach Autor
wyraża nadzieję, że
„[…] Kościół Katolicki i inne wspólnoty religijne będą w przyszłości bardziej skutecznie przyczyniać
się do umacniania tkanki moralnej polskiego społeczeństwa, nie tylko przez umoralniające
kazania, ale i przez praktyczną działalność na rzecz poprawy kondycji moralnej swoich członków,
w przeświadczeniu, że istnieją wartości wspólne wszystkim kulturom, gdyż są one zakorzenione
w naturze ludzkiej”5.

Na zakończenie należy podkreślić wagę podejmowanego tematu. Pomimo że
Autor starał się nadać swoim rozważaniom charakter socjopedagogiczny, to
konteksty teoretyczne niejako „wymusiły na nim” konieczność odwołania się do
wielu istotnych dla współczesnej socjologii problemów. Rozbudowany, imponujący
dorobek naukowy, wysoka umiejętność w połączeniu ze znawstwem i swobodą
twórczą w prowadzeniu badań interdyscyplinarnych, a także towarzysząca im
refleksja etyczna i psychologiczno-socjologiczna spowodowały, że Janusz Mariański
opracował bogate i pełne refleksji etycznej i psychologiczno-socjologicznej studium
godności ludzkiej we współczesnym świecie. Niezaprzeczalną wartością dodaną jest
obecny w tym opracowaniu zbiór refleksji dotyczący socjologii moralności, wyzwań
i celów, które zdaniem badacza powinna ona sobie stawiać.

4
5

Ibidem.
Ibidem, s. 244-245.
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Tryb recenzowania publikacji w czasopiśmie
naukowym „Media i Społeczeństwo”,
kryteria zakwalifikowania artykułu do druku,
tzw. zapora ghostwriting i guest authorship
Informacje ogólne
„Media i Społeczeństwo” jest czasopismem naukowym Wydziału
Humanistyczno-Społecznego oraz Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Publikuje wyłącznie artykuły naukowe
oraz sprawozdania z konferencji naukowych, recenzje i komunikaty. Tematyka
artykułów przyjmowanych do druku musi być zgodna z profilem pisma (por. niżej:
Kryteria zakwalifikowania artykułu do druku).
Komitet redakcyjny traktuje nadesłanie materiału do publikacji w piśmie „Media
i Społeczeństwo” jako równoznaczne z deklaracją jego autora, że jest to oryginalny
materiał autorski, dotąd nie publikowany, który nie narusza praw autorskich osób
trzecich i nie został przekazany do druku w innym wydawnictwie. Autor nie
otrzymuje honorarium za publikację artykułu.

Tryb recenzowania publikacji
Tryb recenzowania publikacji jest następujący: Komitet redakcyjny dokonuje
wstępnej oceny tekstu, który jest następnie kierowany, jako anonimowy, do
recenzentów. Recenzenci pozostają również anonimowi, co oznacza, że autorzy
publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzja powstaje zgodnie
z zasadami 'double-blinding proces'.
Dla każdej publikacji powołani zostają dwaj niezależni recenzenci zewnętrzni
(w wyjątkowych sytuacjach może być powołany trzeci recenzent), spoza Rady
Naukowej czasopisma i jego redakcji oraz jednostki naukowej, w której afiliowany
jest redaktor naczelny czasopisma, a także spoza jednostki naukowej, którą
autor publikacji wskazuje jako swoją afiliację. W wypadku artykułów
w języku obcym (kongresowym) jeden recenzent jest zwykle afiliowany
w instytucji zagranicznej, w innym państwie niż państwo pochodzenia autora
publikacji. Redakcja unika sytuacji, w których konieczna byłaby deklaracja
o niewystępowaniu konfliktu interesów.
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Tryb recenzowania i kryteria zakwalifikowania artykułu do druku

Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczną konkluzję recenzenta
o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu (por. formularz recenzji na
końcu rozdziału). Może zawierać zalecenia lub sugestie recenzenta, do których
autor ma obowiązek ustosunkować się, w przeciwnym razie artykuł nie może być
wydrukowany.

Kryteria zakwalifikowania artykułu do druku
Artykuł jest zakwalifikowany do druku, jeśli uzyska dwie pozytywne recenzje
i zawiera ewentualne poprawki sugerowane przez recenzenta. Recenzowane
artykuły oceniane są według następujących kryteriów:
− Zgodność tematyczna publikacji z profilem czasopisma. Artykuł
powinien poruszać problematykę związaną z szeroko rozumianymi mediami,
komunikologią, semiologią, socjologią mediów, problematyką mediów
w pedagogice, etyką mediów, mediami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi
tego rodzaju.
− Oryginalność naukowa. Artykuł musi stanowić oryginalny tekst naukowy
autora(ów), oparty na badaniach własnych, na autorskich założeniach
i koncepcjach metodologicznych, przykładowo teksty mogą prezentować
analizę materiału źródłowego, omówienie stanu badań nad danym
zagadnieniem lub metodologii badawczych, badania porównawcze, studium
przypadku, stanowić (cząstkową) syntezę, i inne. Artykuł powinien zawierać
jasne wnioski.
− Poprawność językowa. Artykuł musi być napisany poprawnym językiem
naukowym z zachowaniem terminologii adekwatnej do danej tematyki,
pozbawionym kolokwializmów i wyrazów potocznych.
Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo do skracania tekstów
i wprowadzania zmian w uzgodnieniu z autorem. Po wprowadzeniu zmian autor
otrzymuje tekst do korekty pocztą elektroniczną.
Artykuł w wersji ostatecznej powinien być dostarczony do Redakcji
w ustalonym przez nią terminie.
Autor zostaje zawiadomiony o przyjęciu artykułu do druku pocztą elektroniczną
i poproszony o wyrażenie zgody na publikację jego tekstu online.
Redakcja nie zwraca przesłanych materiałów.
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Zapora ghostwriting i guest authorship
W przypadku gdy w opracowanie artykułu istotny wkład wniosła inna osoba, nie
wymieniona jako współautor, autor zgłaszający artykuł winien wskazać
szczegółowo jej wkład do publikacji i zamieścić podziękowanie, przytaczając jej
nazwisko i afiliację. Brak tego rodzaju informacji w tekście artykułu, czyli
ghostwriting, może spowodować jego wycofanie z druku, gdyby zjawisko to zostało
ujawnione. W skrajnych przypadkach możliwe są także inne konsekwencje. Komitet
redakcyjny wychodzi bowiem z założenia, że etyka i rzetelność w nauce stanowią
jej ważną podstawę.
Podobne konsekwencje wyciągnie Redakcja w wypadku ujawnienia tzw.
guestauthorship, to jest sytuacji, gdy udział figurującego autora w opracowaniu
publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.
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Załącznik 1: Formularz recenzji

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO
medioznawstwo • komunikologia • semiologia • socjologia mediów • media a pedagogika
Wydawca: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
FORMULARZ RECENZJI ARTYKUŁU
Tytuł artykułu:

Kod artykułu:
1.Typ artykułu (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):
a) PRZEGLĄDOWY
b)EMPIRYCZNY

c) INNY

2.Ocena zgłoszonego artykułu (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):
- czy tytuł artykułu jest adekwatny do jego treści?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
- czy artykuł zawiera nowe ujęcie problemu, a jego treść jest aktualna i oryginalna?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
- czy wykorzystano odpowiednie ujęcia metodologiczne i źródła?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
- czy artykuł jest zgodny z profilem pisma?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
- czy struktura artykułu jest przejrzysta i spójna (zawiera np. wstęp, część analityczną, zakończenie)?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
- czy sposób cytowania i lista pozycji bibliograficznych sporządzone są zgodnie z wymogami pisma?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
- czy język artykułu wymaga korekty?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
3.Propozycje opracowania artykułu (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):
a) artykuł nadaje się do publikacji bez zmian
b) artykuł może być opublikowany po dokonaniu drobnych poprawek
c) artykuł może być opublikowany po wprowadzeniu istotnych zmian
d) artykuł wymaga wprowadzenia istotnych zmian i ponownej recenzji
e) artykuł nie nadaje się do publikacji
4. Uwagi i zalecenia, ewentualne propozycje poprawek – proszę wymienić (podając numery stron).
Uwagi nie powinny przekraczać objętości jednej strony sformalizowanego tekstu, stanowiącego
załącznik do tego formularza.
5.Recenzent:
Imię i nazwisko:
Adres miejsca pracy lub zamieszkania:
Data:

Podpis recenzenta:
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Zasady przygotowania tekstów do druku
Adres redakcji: Akademia Techniczno-Humanistyczna,
ul Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała,
Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych, bud. B, pok. 305,
z dopiskiem "Media i Społeczeństwo",
e-mail: mis@ath.bielsko.pl

Informacje ogólne
Komitet redakcyjny rozumie, że nadesłanie artykułu do publikacji jest
równoznaczne z deklaracją, iż jest to oryginalny materiał autorski, nigdzie dotąd
niepublikowany, który nie narusza praw autorskich osób trzecich i nie został
przekazany do druku w innym wydawnictwie. Autor nie otrzymuje honorarium za
publikację artykułu.

Opracowanie tekstu
* Autor winien przesłać elektroniczną wersję tekstu na adres mis@ath.bielsko.pl
lub kpiatek@ath.bielsko.pl. Artykuł powinien zostać przygotowany zgodnie
z wytycznymi edytorskimi dla pisma „Media i Społeczeństwo”, por. niżej.
Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować odrzucenie artykułu.
* W nagłówku należy wskazać imię i nazwisko autora/autorów, afiliację, adres
e-mailowy (preferowany jest adres służbowy) oraz indywidualny numer ORCID.
* Artykuł nie powinien przekraczać objętościowo: od 0,5 do 1 arkusza
wydawniczego.
* Tekst winien zawierać dwa streszczenia:
1) umieszczony pod tytułem ABSTRAKT w jęz. polskim wraz ze słowami
kluczowymi (maksymalnie 6 słów) – czcionka 10 pkt., interlinia pojedyncza,
zachować od dołu odstęp od tekstu;
2) umieszczone na końcu tekstu Summary poprzedzone tytułem artykułu w jęz.
angielskim wraz ze słowami kluczowymi (Keywords, max. 6 words) – czcionka
10 pkt. interlinia pojedyncza, zachować od góry odstęp od tekstu.
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* Żadne ze streszczeń nie powinno przekraczać 200 słów (min. 100 słów, max.
200słów każde). ABSTRAKT i Summary powinny zawierać tę samą treść
i stanowić kwintesencję artykułu.
* Na końcu artykułu należy zamieścić bibliografię (Bibliografia/Bibliography) oraz
oddzielnie źródła internetowe (Źródła internetowe/Online references) – pisane
czcionką 10 pkt., interlinia pojedyncza.
* Bibliografia: w bibliografii zamieszczamy wszystkie źródła, na które powołujemy
się w treści artykułu. Oddzielnie podajemy publikacje drukowane, oddzielnie
źródła internetowe. Poszczególne pozycje bibliograficzne porządkujemy
alfabetycznie.
Artykuły: podajemy nazwisko i inicjał imienia autora, po przecinku tytuł artykułu
kursywą, dalej tytuł czasopisma w cudzysłowie – litery proste, po przecinku rok
i numer wydania, po przecinku strony, na których znajduje się artykuł.
Rozdziały/części tomów zbiorowych: podajemy nazwisko i inicjał imienia
autora, tytuł rozdziału kursywą, po przecinku dajemy [w:] dalej tytuł tomu
kursywą, dalej inicjał imienia i nazwisko redaktora, po nim skrót (red.)
w nawiasie, po przecinku wydawnictwo, miejsce i rok wydania, po przecinku
strony, na których znajduje się artykuł.
Prace zbiorowe: podajemy nazwisko(a) i inicjał(y) imienia/imion i redaktorów,
po przecinku skrót (red.) w nawiasie, dalej po przecinku tytuł tomu kursywą oraz
wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
Publikacje o liczbie autorów większej niż trzech: rozpoczynamy od podania
nazwiska i inicjału imienia pierwszego autora, po przecinku podajemy skrót:
i in., następnie umieszczamy tytuł kursywą oraz wydawnictwo, miejsce i rok
wydania.
Publikacje o liczbie redaktorów większej niż trzech: rozpoczynamy od nazwiska
i inicjału imienia pierwszego redaktora, po przecinku podajemy skrót: i in., dalej
w nawiasie skrót: (red.), następnie umieszczamy tytuł kursywą, wydawnictwo,
miejsce i rok wydania.
* Teksty powinny być napisane w programie WORD w formacie *doc lub *docx,
czcionką Times New Roman CE, wielkość czcionki 12 pkt., interlinia 1,5,
marginesy standardowe 2,5 cm (góra, dół, lewy, prawy). Przypisy, streszczenia,
motto, bibliografia pisane czcionką 10 pkt., interlinia 1,0. Nie należy formatować
tekstu.
* Artykuł powinien zawierać wprowadzenie dotyczące inspiracji tekstu, część
metodologiczno-teoretyczną, opis badań lub główny wywód teoretyczny
i wnioski.
* Tytuły czasopism, konferencji, wystaw itp. powinny być podawane
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w cudzysłowie. Tytuły książek, artykułów, rozdziałów, filmów, programów
telewizyjnych, gier komputerowych, obrazów należy podawać kursywą. Nazwy
stacji telewizyjnych i radiowych piszemy czcionką prostą bez cudzysłowu. Pełne
nazwy partii politycznych i ich akronimy oraz tytuły portali sieciowych
i witryn piszemy dużymi literami, czcionka prosta.
* Materiały ilustrujące, jak tabele, diagramy, wykresy powinny być numerowane
i posiadać tytuły, a autorzy powinni odnosić się w tekście do ich numerów.
Tytuły należy umieszczać pod wszelkimi materiałami ilustrującymi.
W materiałach ilustrujących nie należy stosować barw.
* W tekście nie należy używać podkreśleń i pogrubień. Wyrazy i terminy obce
należy pisać kursywą. Niejednoznaczność używanych wyrazów zaznaczamy
ujmując je w tzw. łapki (np. ‘pozytywny’), stosujemy je także, jeśli chcemy
zaznaczyć jakikolwiek dystans do używanego wyrazu.
* Cytaty trzeba pisać pismem prostym i ujmować je w cudzysłów. Cytat w cytacie
należy oznaczać znakiem >...<.
* Cytaty dłuższe niż trzy wersety należy wyodrębnić w bloku ujętym
w cudzysłowie i opatrzonym przypisem, czcionka rozmiar 10 pkt., wcięcie
w pierwszym wersecie, interlinia 1,0.
* Sprawozdanie z konferencji winno zawierać w tytule nazwę konferencji, jej datę
i miejsce, w omówieniu relację z przebiegu konferencji, omówienie ważniejszych
referatów, wnioski, opinie autora sprawozdania na temat znaczenia i osiągnięć
konferencji, wykaz referatów.
* Recenzja powinna zawierać w tytule imię i nazwisko autora(ów) recenzowanej
pozycji oraz jej tytuł, miejsce i rok wydania, a także ilość stron. Omówienie
powinno obejmować konstrukcję pracy, jej podstawę źródłową, metodologię
opracowania, ocenę pracy, a także informacje o autorze, jego dorobku, polu
zainteresowań i inspiracjach do podjęcia tematu recenzowanej pozycji.

Opracowanie przypisów bibliograficznych
* Przypisy należy umieszczać na dole strony, numerując je cyframi arabskimi.
Liczba przypisów powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Cyfra
przypisu powinna być umieszczona przed znakiem przestankowym, tj. przecinkiem
lub kropką. Poszczególne elementy przypisu powinny być oddzielone od siebie
przecinkami, na końcu przypisu powinna być kropka. Pierwszy odsyłacz do pozycji
bibliograficznej powinien zawierać jej pełny opis. Jeżeli ponownie odwołujemy się
do bezpośrednio cytowanej pozycji należy, zamiast ponawiania pełnego opisu,
363

Zasady przygotowania tekstów do druku

podać: Ibidem oraz numery stron po przecinku. Jeżeli ponownie odwołujemy się
do pozycji już wcześniej cytowanej, ale nie bezpośrednio po przypisie bieżącym,
należy powtórzyć początkowe elementy opisu, tj. dane autora i początek tytułu,
następnie dać trzykropek, op. cit. oraz numery stron po przecinku.
Rodzaje przypisów:
Książka
– podajemy inicjał imienia autora i nazwisko, po przecinku tytuł kursywą,
wydawnictwo, miejsce i rok wydania, wykorzystane strony. Wydanie inne niż
pierwsze zaznaczamy (np. wyd. 2). Przykład: J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 7-10. Jeżeli występują dwa miejsca
wydania, podajemy obydwa, jeżeli trzy – podajemy tylko pierwsze.
Artykuł
– podajemy inicjał imienia autora i nazwisko, po przecinku tytuł artykułu
kursywą, dalej tytuł czasopisma w cudzysłowie – litery proste, po przecinku rok
i numer wydania, po przecinku strony, na których znajduje się artykuł.
Przykład: M. Mrozowski, Spectatorinspectaculum. Ukryte osobowości programów
telewizyjnych TVP1,TVP2, TVN, Polsat, „Studia Medioznawcze”, 2010, nr 1, s. 14-41.
Rozdziały/części tomów zbiorowych
– podajemy inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł rozdziału kursywą, po przecinku
dajemy [w:], dalej tytuł tomu kursywą, dalej inicjał imienia i nazwisko redaktora,
po nim skrót (red.) w nawiasie, po przecinku wydawnictwo, miejsce i rok wydania,
po przecinku wykorzystane strony. Przykład: M. Karwatowska, P. Nowak, List jako
zaproszenie do dialogu, [w:] Porozmawiajmy o rozmowie: lingwistyczne aspekty
dialogu, M. Kita, J. Grzenia (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
2003, s. 60-64.
Prace zbiorowe
– podajemy inicjał(y) imienia/imion i nazwisk(a) redaktorów, po przecinku skrót
(red.) w nawiasie, dalej po przecinku tytuł tomu kursywą oraz wydawnictwo,
miejsce i rok wydania, następnie wykorzystane strony. Przykład: A. Duszak,
N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do
komunikacji społecznej, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2008, s. 9-13;
– publikacje o liczbie autorów większej niż trzech rozpoczynamy od podania inicjału
imienia i nazwiska pierwszego autora, po przecinku podajemy skrót: i in., następnie
umieszczamy tytuł kursywą oraz wydawnictwo, miejsce i rok wydania, dalej strony.
Przykład: M. Fuszara i in., Współpraca czy konflikt?, Wydawnictwa Akademickie
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i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 258-270;
– publikacje o liczbie redaktorów większej niż trzech rozpoczynamy od inicjału
imienia i nazwiska pierwszego redaktora, po przecinku podajemy skrót: i in., dalej
w nawiasie skrót: (red.), następnie umieszczamy tytuł kursywą, wydawnictwo,
miejsce i rok wydania oraz strony. Przykład: T. F. Heatherton i in. (red.), Społeczna
psychologia piętna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 28-30.
Tłumaczenia z języków obcych
– zasady przytaczania publikacji stanowiących tłumaczenia z języków obcych
są takie same jak powyższe, należy jednak podać nazwisko tłumacza.
Przykład: D. Howarth, Dyskurs, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Oficyna Naukowa,
Warszawa 2008, s. 11-17.
Pozycje internetowe
– zasady przytaczania pozycji internetowych są takie same jak powyższe, należy
jednak podać adres internetowy, pod którym można znaleźć daną pozycję w sieci
oraz datę dostępu w nawiasie okrągłym.
Przykład: Kawka M., Komunikowanie wizualne a nauka o mediach – współczesność
i
perspektywy,
http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/05/05_
kawka.pdf (20.06.2016)

365

ISSN: 2083-5701
e-ISSN: 2545-2568
GICID: 71.0000.1500.1589

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO
MEDIOZNAWSTWO  KOMUNIKOLOGIA  SEMIOLOGIA  SOCJOLOGIA MEDIÓW  MEDIA A PEDAGOGIKA

Nr 12/2020

Lista recenzentów
1.
2.
3.
4.

dr Agnieszka Będkowska-Kopczyk – Uniwersytet w Grazu
prof. dr hab. Ewa Bobrowska – Uniwersytet Jagielloński
dr Tomasz Chrząstek – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk – Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
5. prof. dr hab. Jacek Dąbała – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
6. dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
7. dr hab. Ryszard Filas, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński
8. dr Lana Hudecek – Uniwersytet Języka Chorwackiego i Lingwistyki, Zagrzeb
9. dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab – Uniwersytet Warszawski
10. dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
11. dr hab. Robert Geisler, prof. UO – Uniwersytet Opolski
12. dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska – Uniwersytet Warszawski
13. dr hab. Bogusław Gogol, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
14. dr hab. Tomasz Hoffmann – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego
w Ciechanowie
15. dr Iwona Kłóska – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
16. prof. dr hab. Piotr Lewiński – Uniwersytet Wrocławski
17. prof. dr hab. Iwona Loewe – Uniwersytet Śląski
18. dr hab. Aleksandra Lubczyńska, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
19. dr Krzysztof M. Maj – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
20. dr Elżbieta Maj – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
21. dr hab. Monika Mazurek-Janasik, prof. UG – Uniwersytet Gdański
22. dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
23. dr hab. Renata Piasecka-Strzelec, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
24. dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
25. prof. dr hab. Adam Regiewicz – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie
26. dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski
27. prof. dr hab. Katarzyna Skowronek – Polska Akademia Nauk
28. dr Małgorzata Synowiec-Piłat – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
29. prof. dr hab. Jacek Warchala – Uniwersytet Śląski
30. prof. dr hab. Maria Wojtak – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
31. dr Dorota Żuchowska-Skiba – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
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Deklaracja o wersji pierwotnej (referencyjnej)
czasopisma „Media i Społeczeństwo”
Komitet Redakcyjny czasopisma „Media i Społeczeństwo” uznaje jego wersję
elektroniczną za wersję pierwotną (referencyjną).
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