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Społeczeństwo w medialnym zwierciadle

Współcześnie środowisko medialne stało się jednym z podstawowych
środowisk życia jednostek, w którym część w pełni się odnajduje, ale też wielu
użytkowników szuka miejsca dla siebie, możliwości wyrażenia swojego „ja”,
zaistnienia czy po prostu niekolizyjnego bycia (a nawet przeżycia). Jak zauważa
Olga Dąbrowska-Cendrowska, rozwój nowych technologii informacyjnokomunikacyjnych umożliwił biernym odbiorcom wejście w rolę aktywnych
użytkowników1. To, jak są oni obecni w przestrzeni medialnej, zależy od ich
indywidualnych kompetencji, możliwości technologicznych i dostępu do nowych
mediów oraz szeregu innych czynników kształtujących tę przestrzeń. „Media są
nie tylko narzędziem przekazywania treści, intencjonalnego kształtowania postaw
i zachowań, ale także, a może nade wszystko miejscem ścierania się społecznych
dyskursów”2.
Niezaprzeczalnie media wpływają w istotny sposób na funkcjonowanie
jednostek, grup i społeczności, równocześnie stanowiąc w pewnym stopniu
odbicie życia społecznego. Często nie jest to jednak odbicie lustrzane, zdarza się,
że jest zniekształcone, a nawet zafałszowane, czy po prostu nieprawdziwe. Tak czy
inaczej
„Medialny obraz rzeczywistości – choć nie odzwierciedla on rzeczywistości jako takiej – odciska
piętno na naszym sposobie postrzegania świata. Wpływ ten jest tym większy, im bardziej kurczy
się obszar osobistego doświadczenia w silnie zróżnicowanym i nieprzejrzystym otoczeniu.
1

O. Dąbrowska-Cendrowska, Jak żyć? Poradnikowe funkcje periodycznych mediów adresowanych do kobiet
w Polsce w XXI wieku, Warszawa 2018, s. 45.
2
W. Jakubowski, Media, tożsamość i edukacja, [w:] Kultura mediów, ciało i tożsamość – konteksty socjalizacyjne
i edukacyjne, W. Jakubowski, S. Jaskulska (red.), Kraków 2011, s. 24-25.
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Pokusa, by w pełni polegać na obserwacji rzeczywistości za pośrednictwem mediów, wynika
między innymi stąd, że media masowe pełnią nader wygodną dla społeczeństwa rolę:
3
upraszczają złożoność (kompleksowość) rzeczywistości” .

Przedstawiany czytelnikom dziewiąty numer czasopisma naukowego „Media
i Społeczeństwo” koncentruje się właśnie na zagadnieniach związanych
z relacją pomiędzy szeroko rozumianymi mediami a jednostkami, grupami
i społecznościami. Na tym, jak ludzie wykorzystują media w codziennym życiu, jak
ta codzienność obecna jest w mediach oraz jak prezentowane jest to, co
niecodzienne.
„Mediatyzacji codzienności towarzyszy z jednej strony indywidualizacja wykorzystania mediów
i przekazywanych przez nie treści, z drugiej zaś konieczność znajomości i posługiwania się przez
jednostkę symbolami i kodami kultury zapożyczonymi lub konstruowanymi przez media
4
i stającymi się podstawą komunikacji bądź interakcji społecznych” .

Do niedawna rzeczywistość i świat medialny były od siebie wyraźnie
oddzielone. Za pomocą mediów doświadczaliśmy rzeczywistości, odróżniając ją od
świata w mediach wykreowanego. Wraz z pojawieniem się nowych mediów to
rozróżnienie uległo rozmyciu. W coraz większym stopniu świat pokazywany nam
przez media staje się światem równie prawdziwym, a czasami nawet
prawdziwszym niż ten rzeczywisty.
Jean Baudrillard, opisując rzeczywistość współczesnych społeczeństw, zwraca
uwagę na rolę i skutki rewolucji informatycznej. Ta rzeczywistość to rzeczywistość
symulacji, jak zauważa: „Symulacja (…) podważa różnicę pomiędzy tym,
co >prawdziwe< i tym, co >fałszywe<; tym, co >rzeczywiste< i tym, co
>wyobrażone<”5. Media przestają informować nas o świecie, same stają się
rzeczywistością prawdziwszą, bardziej kolorową i ciekawszą niż ta za oknami
naszych mieszkań. Do tego dochodzi jeszcze jeden element, a mianowicie mamy
coraz większe problemy z oddzielaniem od siebie rzeczywistości on-line
od rzeczywistości off-line. Do niedawna wykluczały się one wzajemnie, obecnie
zaczynają się w coraz większym stopniu przenikać. Dzieje się tak przez
powszechność narzędzi cyfrowych i platform umożliwiających komunikację
z innymi ludźmi6.
Media społecznościowe zaczynają zawłaszczać przestrzeń komunikacyjną,
kształtując ją i modyfikując. Dla społeczeństwa obywatelskiego oznaczają one, jak
zauważa Krzysztof Mazur, z jednej strony wolność i łatwość dostępu do ludzi, ale
z drugiej zamknięcie się w bańkach informacyjnych.
3

K. Brickwedde, M. Gevorski, A. Hess, I. Michalak-Maliszewska, K. Nowak, M. Winiarska-Brodowska,
W zwierciadle mediów. Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w Polsce i w Niemczech. Zmieniające się wizerunki,
Nowy Targ 2017, s. 61-62.
4
Ibidem, s. 59.
5
J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, Warszawa 2005, s. 8.
6
Por. m. in. S. Lindgre (ed.), Hybrid media culture. Sensing place in a world of flows, New York 2014, s. 1.
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„Każdy, kto widzi tylko pozytywy, choćby to, że dzięki mediom społecznościowym można się
angażować i organizować manifestacje lub zbiórki, przesadza. A ci, którzy opowiadają tylko
o tym, że podzieliliśmy się na zamknięte grupy wyznawców pewnych teorii czy idei, także są
7
w błędzie” .

Dyskusja wciąż trwa, ale niezaprzeczalnie przestrzeń społeczna i medialna
przenikają się, ich wzajemne związki zacieśniają się i wywołują szereg
konsekwencji, o których między innymi mowa będzie w bieżącym numerze
prezentowanego czytelnikom pisma.
***

Tom 9. czasopisma naukowego „Media i Społeczeństwo” otwiera artykuł
Joanny Grzechnik pt. Dialog obywatelski w Krakowie. Reprezentacje medialne
aktorów dialogu obywatelskiego. Autorka rozważa w nim rolę badań
medioznawczych w analizie funkcjonowania lokalnego dialogu obywatelskiego,
zakładając, że media, a zwłaszcza media lokalne, stanowią istotny głos
pośredniczący i kształtujący sferę publiczną. Mają też potencjał do informowania
i edukowania na temat dialogu obywatelskiego oraz jego uczestników. Jak
zauważa autorka, dialog obywatelski w ujęciu instytucjonalnym nie zawsze jest
jednak obecny w lokalnym dyskursie medialnym, co sprawia, iż rezerwuar mediów
nie do końca jest wykorzystany.
Marcelina Mrowiec, w tekście Zarządzanie fejkami w kulturze partycypacji,
omawia zagadnienie związane z administrowaniem nieprawdziwymi informacjami,
które krążą w Internecie i często odbierane są jako prawdziwe. Jak wykazuje
autorka, fejki przybierają pozór wiadomości prawdziwej, tymczasem zawierają
całkowicie lub częściowo wymyślone dane. Zafałszowanie to jest celowe
i świadome, dlatego fejki budzą takie wątpliwości natury moralnej. Autorka
dostrzega jednak pewną społecznie ważną funkcję fejków. Jak twierdzi, uczą one
umiejętności weryfikacji źródeł, krytycznego podejścia do tekstów dostępnych w
nowych mediach i powściągliwości w przyjmowaniu i rozpowszechnianiu
niesprawdzonych informacji.
Przeciwieństwem fejków jest dziennikarstwo śledcze, którego głównym celem
jest poszukiwanie prawdy i demaskowanie kłamstw. Temu tematowi poświęcony
jest artykuł Tomasza Hoffmanna, który koncentruje się wokół wybranych
aspektów pracy dziennikarzy śledczych. Opisuje jej genezę, przemiany, a także
przyszłość, jaka czeka dziennikarzy zajmujących się tematyką śledczą w związku
z pojawieniem się nowych zjawisk społeczno-technologicznych.
Aleksandra Fudala-Barańska w artykule pt. Miejsce i rola programów
w gwarze śląskiej w ofercie programowej Telewizji Katowice analizuje, jak
zmieniały się audycje w gwarze śląskiej w ofercie Telewizji Katowice od lat
7

http://businessjournal.pl/social-media-ksztalca-spoleczenstwo, (12.11.2018).
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sześćdziesiątych XX wieku po współczesność, jak ewoluowały z produkcji typowo
rozrywkowych w kierunku programów utrwalających dziedzictwo kulturowe
Górnego Śląska. Tekst pokazuje, jak ważna jest rola mediów w budowaniu
i przekazywaniu spuścizny kulturowej społeczności lokalnej.
Edyta Żyrek-Horodyska przenosi nas w nieco inną tematykę. W swoim artykule
analizuje książkę Tatuaż z tryzubem autorstwa Ziemowita Szczerka pod kątem
nakreślonych w niej sposobów prezentowania przestrzeni. Jak zauważa,
dziennikarz ten, specjalizujący się w reportażu gonzo, przedstawia współczesną
Ukrainę jako przestrzeń realną i wyobrażoną, gdzie Wschód styka się z Zachodem.
Z. Szczerek wyraźnie akcentuje różnice między „mapą” a „terytorium”, tworząc
tekst, który pod wieloma względami wykracza poza poetykę klasycznego
reportażu. W kontekście analizy książki Ziemowita Szczerka dla autorki istotne
staje się zbadanie, czy narzędzia wypracowane na gruncie geopoetyki mogą stać
się użyteczne także dla badania twórczości reportażowej.
Alexander S. Golikov artykuł pt. Kharkovians’ Media Consumption: Knowledge,
Groups and Specific poświęca badaniu środowiska medialnego Charkowa.
Podstawą empiryczną artykułu jest ilościowe badanie mieszkańców Charkowa.
Strategia badawcza opiera się na identyfikacji różnych grup obywateli miasta, dla
których prowadzona jest szczegółowa analiza użytkowania przez nich mediów, ich
struktur wiedzy i specyfiki. Autor ukazuje związek między konsumpcją mediów
a strukturami wiedzy mieszkańców Charkowa oraz przedstawia obecne
ograniczenia i perspektywy dalszych badań.
Ewelina Tyc w artykule Medialny obraz świata w telewizyjnych transmisjach
plenerowych (wybrane przykłady) opisuje popularne współcześnie zjawisko
transmisji telewizyjnych spoza studia. Zagadnienie „wędrowania” telewizji
szczegółowo omówione zostało na przykładzie magazynu śniadaniowego Kawa czy
herbata? (TVP1), oraz na przykładzie talent show The Voice of Poland (TVP2). Jak
wykazuje autorka, transmisje plenerowe z jednej strony promują lokalność, która
przeciwstawiana jest obecnej we współczesnej telewizji globalności. Z drugiej
strony promują swój program/stację telewizyjną, eksponując w trakcie pobytu
swoje logo, reklamując „twarze”, rozdając gadżety.
Julia Dziukiewicz w artykule pt. Mass media jako przestrzeń kreowania
zachowań zdrowotnych społeczeństwa – dwie strony medalu, stara się
odpowiedzieć na pytanie, jakie są możliwości i ograniczenia edukacyjne mediów
w kreowaniu zachowań sprzyjających zdrowiu. Jak zauważa autorka,
rola mass mediów w edukacji zdrowotnej społeczeństwa jest niejednoznaczna
– z jednej strony Internet, prasa, radio, telewizja mogą wspierać podejmowanie
aktywności prozdrowotnych, z drugiej natomiast mogą być nośnikiem treści
promujących niezdrowy styl życia. Tak więc również w tym przypadku okazuje się,
że potencjał mediów nie jest w pełni wykorzystany.
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Sebastian D. Kotuła w artykule Programy telewizyjne o książkach w opiniach
specjalistów (w okresie lat 90. XX wieku oraz pierwszej dekady XXI wieku)
przedstawia problem postrzegania przez specjalistów branżowych, a więc
naukowców, dziennikarzy, programów telewizyjnych o książkach emitowanych na
kanałach polskich stacji w okresie lat 90. XX wieku oraz pierwszej dekady XXI
wieku. W wyniku analiz wypowiedzi pisemnych dotyczących wskazanej grupy
produkcji telewizyjnych autor odnotował liczne niedostatki wpływające na ich
niski odbiór społeczny. Jak zauważa, w rzeczonej grupie gatunkowej konieczne jest
opracowanie nowej formuły, która pozwoli zainteresować większą grupę
telewidzów, jak również zostanie zaaprobowana przez środowisko eksperckie.
Aleksander Sapiński w swoim artykule pt. The Social Role of Media as
Presented in Selected Texts of Post-Conciliar Literature podjął próbę refleksji nad
problematyką mediów w wybranych tekstach literatury posoborowej. Jak zauważa
Sobór Watykański II uznaje wagę postępu w świecie i jego znaczenie dla
człowieka. Wiele współczesnych tekstów literatury posoborowej, zwłaszcza tych
napisanych przez Jana Pawła II i Benedykta XVI, traktuje media jako "dar od Boga",
który powinien być wykorzystany w sposób rozważny. Rzetelność i rozwaga
niewątpliwie winny stanowić uniwersalną zasadę uprawiania dziennikarstwa.
Kinga Przybysz, w artykule Żegnaj, Wielka Brytanio. Radio Maryja wobec
brexitu prezentuje jedno z ważniejszych wydarzeń w dotychczasowej historii
Unii Europejskiej, jakim jest brexit. Decyzja Brytyjczyków o opuszczenia Unii
Europejskiej, jak wykazuje, ma swoje konsekwencje nie tylko na płaszczyźnie
ekonomii i polityki, ale także na płaszczyźnie dyskursu medialnego. Artykuł
stanowi próbę analizy przekazów, jakie w kontekście brexitu prezentowane były
przez redakcję Radia Maryja. Jak zauważa autorka, brytyjskie referendum stało
się przyczynkiem do krytyki unijnych elit i straszenia wizją europejskiego
„superpaństwa” w emitowanych przez radio audycjach.
Artykuł Pawła Maciaszka pt. Digital Communication in the Service of the
Spiritual Life Development and Pastoral Activity of Local Communities of the
Church of England stanowi prezentację sposobów wykorzystywania mediów
cyfrowych w duszpasterskiej działalności Kościoła Anglii. Z racji na przeżywany
przez tę chrześcijańską wspólnotę – od kilkunastu już lat – kryzys wiary podjęty
został trud jej odnowy i reformy. Odpowiedzialni za przeprowadzenie tej reformy
realizują ją, w znacznym stopniu, przez cyfrowe środki komunikacji. Opisana
w tekście działalność i wydarzenia pozwalają dostrzec zmiany, jakie dokonały się
w społeczności anglikańskiej poprzez wykorzystanie narzędzi i środków mediów
społecznościowych.
Patrycja Kinga Knast w artykule zatytułowanym Społecznościowa kreacja
blogów. Fenomen portalu BookLikes.com podejmuje problem sposobu kreacji
bloga jako medium. Autorka dostrzega i analizuje dwie ścieżki kreacyjne. Pierwszą
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jest język traktowany jako narzędzie sprzężone ze strukturami portalu, drugą
kulturowe wzory użytkowników portalu. W artykule zostały przyjęte założenia
metodologiczne ‘językowego obrazu świata’, a inspirację stanowiła filozofia
kultury Floriana Znanieckiego oraz definicja ‘medium’ zaproponowana przez
Jana P. Hudzika. Taka optyka pozwoliła omówić medium bloga jako oscylujące
pomiędzy światem zewnętrznym (tj. czytelnikami) oraz wewnętrznym, czyli
twórcą.
Patrycja Bałdys i Katarzyna Piątek w szkicu socjologicznym pt. The Community
of Dog Show Exhibitors on the Internet. Sociological Sketch poświęconym
społeczności wystawców psów w Internecie pokazują zmieniającą się pozycję
psów w społeczeństwie i funkcje, jakie obecnie pełnią w świecie ludzi. Tekst
oparty został na analizie jakościowej wypowiedzi zamieszczanych na dwóch
dobranych celowo specjalistycznych forach internetowych poświęconych
właścicielom psów rasowych: Dogomania oraz Forum Właścicieli i Miłośników
Owczarków Staroangielskich. W artykule pokazano rolę mediów w tworzeniu
i integrowaniu nowych grup i społeczności, które skupiają pasjonatów w różnych
dziedzinach.
Pozostałe teksty poruszają problematykę związaną ze znaczeniem mediów
w kształtowaniu wizerunku zarówno jednostek, grup, instytucji, jak i wybranych
społeczności.
W artykule Portret młodzieży w reportażach „Gazety Wyborczej” po 1989 roku
Eliza Szymanowska przedstawia obraz części generacji młodych Polaków
po przełomie ustrojowym w 1989 roku. Do analizy wybrano reportaże społeczne
zamieszczone na łamach Gazety w latach 1990-2010 oraz teksty, które dotyczą
wspomnianego okresu, a po druku w „GW” ukazały się w osobnych zbiorach
autorskich reportażystów. Perypetie życia codziennego bohaterów zarysowano na
tle społeczno-kulturowym. Losy postaci przedstawiono z użyciem klucza
psychologicznego, próbując wyjaśnić wewnętrzne meandry egzystencjalnych
zachowań młodzieży. Obraz antropologii codzienności po przełomie pogłębiony
został ostatecznie o psychologiczną analizę zachowań autodestrukcyjnych
młodzieży, z jej zagubieniem i alienacją.
Sebastian Medoń w artykule Instagram jako miejsce konstruowania własnej
tożsamości. Przykład studentów Wydziału Humanistycznego AGH, w oparciu
o badania własne stara się poznać zasady konstruowania tożsamości
w rzeczywistości wirtualnej, zapośredniczonej przez komputery, którą stanowi
serwis społecznościowy Instagram. Nowy sposób komunikowania się poprzez
zamieszczanie fotografii oraz ocenianie zdjęć zamieszczanych przez innych
analizowany jest z wykorzystaniem perspektywy interakcjonistycznej. Poprzez
badania dotyczące zarówno wirtualnego wymiaru aktywności użytkowników
Instagrama, jak i realnych odczuć z nimi związanych, autor podjął się między
innymi weryfikacji twierdzeń Sheldona Strykera określających reguły
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konstruowania tożsamości i tym samym sprawdzenia adekwatności jego koncepcji
w przypadku komunikacji w cyberprzestrzeni.
Jakub Głowacz, w tekście pt. Kształtowanie wizerunku uczelni oraz społeczności
akademickiej z wykorzystaniem mediów społecznych na przykładzie Wyższej Szkoły
Zarządzania i Bankowości w Krakowie, pokazuje, jaka jest rola mediów
w docieraniu przez szkoły wyższe do nowych grup odbiorców i kształtowaniu
ich wizerunku oraz współpracy ze środowiskiem społecznym. Jak zauważa,
kluczową pełnią media społecznościowe, w ramach których tworzone są wirtualne
przestrzenie. W artykule zaprezentowano podejście Wyższej Szkoły Zarządzania
i Bankowości w Krakowie do tworzenia i podtrzymywania wizerunku
społeczności akademickiej z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
Ostatni z artykułów koncentruje się na zagadnieniach związanych
z wykluczeniem cyfrowym. Jego autor – Jan Kujawski traktuje wykluczenie cyfrowe
jako jedną z form wykluczenia społecznego. Jak wykazuje, odsetek Polaków
regularnie korzystających z Internetu systematycznie rośnie, niemniej jednak,
biorąc pod uwagę na przykład Grupę Wyszehradzką, większość wskaźników
sytuuje nas zarówno za Czechami, Węgrami, jak i za Słowacją (wyjątek stanowi
poziom cyfryzacji usług świadczonych przez administrację publiczną).
Tom zamyka recenzja książki Tomasza Mielczarka pt. Tygodniki opinii
w zmieniającej się rzeczywistości, opublikowanej w 2018 roku przez Wydawnictwo
Universitas, przygotowana przez Olgę Dąbrowską-Cendrowską.
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ABSTRAKT
W artykule rozważana jest rola badań medioznawczych w analizie funkcjonowania lokalnego dialogu
obywatelskiego. Autorka zakłada, że media, a zwłaszcza media lokalne, stanowią istotny głos
pośredniczący i kształtujący sferę publiczną. Mają zatem potencjał do informowania i edukowania na
temat dialogu obywatelskiego oraz jego uczestników. Podjęta analiza medialnych reprezentacji
aktorów dialogu obywatelskiego ma służyć odpowiedzi na pytanie: czy dialog obywatelski w ujęciu
instytucjonalnym obecny jest w lokalnym dyskursie medialnym?
SŁOWA KLUCZOWE: społeczeństwo obywatelskie, media lokalne, lokalny dialog obywatelski,
reprezentacje medialne, sfera publiczna.

Wprowadzenie
Artykuł prezentuje jeden z aspektów badań przeprowadzonych w pierwszej
połowie 2017 roku w Krakowie1 w ramach „Obserwatorium Dialogu
Obywatelskiego” (ODO) – projektu dydaktyczno-naukowego realizowanego
w oparciu o porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Gminą Miejską Kraków
– Urzędem Miasta Krakowa a Uniwersytetem Jagiellońskim2. Celem badań
realizowanych w ramach ODO była diagnoza medialnych uwarunkowań
prowadzenia dialogu obywatelskiego w Krakowie. Jedno z pytań szczegółowych,
1

Artykuł powstał w oparciu o raport z badań: A. Hess, M. Bukowski, J. Grzechnik, W. Klytta, Dialog obywatelski
w Krakowie 3. Reprezentacje medialne, Nowy Targ – Kraków 2017.
2
Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa
a Uniwersytetem Jagiellońskim nr W/V/22/SO/16/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku, https://www.bip.krakow.pl/
zalaczniki/dokumenty/n/152932/karta (27.04.2018).
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na którym koncentruje się niniejszy tekst, brzmi: jacy aktorzy dialogu
obywatelskiego reprezentujący Miasto Kraków, organizacje pozarządowe oraz
obywateli występują w artykułach dotyczących dialogu obywatelskiego?
Odpowiedź na powyższe pytanie miała na celu ustalenie, czy dialog obywatelski
w ujęciu instytucjonalnym obecny jest w medialnych reprezentacjach dialogu
obywatelskiego w Krakowie?
Ilościowo-jakościową analizą zawartości objęto trzy gazety codzienne oraz
siedem portali internetowych3. W przypadku prasy były to: „Gazeta Krakowska”,
„Dziennik Polski” z dodatkiem „Kronika Krakowska” oraz krakowskie wydanie
„Gazety Wyborczej”. Natomiast w przypadku Internetu analizie zostały poddane
portale internetowe badanych gazet, tj.: GazetaKrakowska.pl, DziennikPolski24.pl,
Krakow.Wyborcza.pl oraz najpopularniejsze lokalne portale informacyjne:
Krakow.Onet.pl, KRKnews.pl, LoveKrakow.pl, Krakow.NaszeMiasto.pl. Jednostką
analizy był pojedynczy artykuł prasowy.

Dialog obywatelski – dlaczego w mediach?
Dialog obywatelski to istotny element demokracji partycypacyjnej. Ogólnie
rzecz ujmując, można określić go jako współpracę władz z organizacjami
obywatelskimi, która ma służyć poprawieniu funkcjonowania systemu
politycznego i społecznego. Unia Europejska, odwołując się do zasady
subsydiarności państwa oraz koncepcji dobra wspólnego, wprowadziła to pojęcie,
w powyższym rozumieniu, w latach 90. XX wieku. Pojawiło się ono w zapisach
Zielonej oraz Białej Księgi Europejskiej Polityki Społecznej4.
Jeśli chodzi o problematykę dialogu obywatelskiego w Polsce, to sam termin
nie ma jeszcze ugruntowanej pozycji ani w sferze publicznej, ani w regulacjach
ustawowych. Pojęciem dialogu obywatelskiego posłużono się dotychczas jedynie
w dokumencie programowym „Zasady Dialogu Społecznego”5 przyjętym przez
Radę Ministrów w 2002 roku. Natomiast w odniesieniu do regulacji prawnych
wpisujących się w instytucjonalne znaczenie dialogu obywatelskiego, tzn.
związanych z relacjami władza – organizacje pozarządowe, na poziomie
samorządowym uchwalane są m.in. programy współpracy z organizacjami
pozarządowymi6. Inicjatorka i współzałożycielka projektu pn. „Obserwatorium
3

Szerzej o sposobie doboru próby badawczej: A. Hess, M. Bukowski, J. Grzechnik, W. Klytta, Dialog obywatelski
w Krakowie…, op. cit., s. 22-24.
4
T. Schimanek, Dialog obywatelski. Polska 2007, Warszawa 2007, s. 8-10.
5
Zasady Dialogu Społecznego. Dokument programowy rządu przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22
października 2002 r., Warszawa 2002, http://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Zasady_Dialogu_Spolecznego_
dokument_programowy.pdf (14.03.2017).
6
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego
obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy (art. 5a ust. 1) oraz daje możliwość uchwalania
programów wieloletnich (art. 5a ust. 2), zob.: Program współpracy, Poradnik ngo.pl, http://poradnik.ngo.pl/
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Dialogu Obywatelskiego” dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ z Instytutu
Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
uczestniczyła, jako ekspert, w procesie konsultacji „Wieloletniego Programu
Współpracy Organizacji Pozarządowych z Gminą Miejską Kraków na lata 20152018”. W trakcie prac nad tym programem narodził się pomysł analizy dialogu
obywatelskiego z perspektywy komunikologicznej, która w centrum
zainteresowania stawia badania mediów.
W dialogu obywatelskim można wyróżnić trzy podstawowe formy relacji:
informowanie, konsultowanie oraz współdecydowanie7. Dostęp obywateli do
informacji oraz sposoby i formy komunikowania pełnią w nim kluczową rolę.
To sprawia, że istotą podjętego w artykule zagadnienia jest rola mediów
w mechanizmach funkcjonowania dialogu obywatelskiego. Brian McNair twierdzi,
że w ‘idealnym’ systemie demokratycznym media powinny realizować pięć funkcji:
informacyjną – informować obywateli o wydarzeniach dziejących się wokół nich,
edukacyjną – wyjaśniać i/lub analizować znaczenie i wagę tych wydarzeń,
tworzenia platformy do publicznej debaty – pomagać przy formowaniu się opinii
publicznej umożliwiającej wyrażanie zróżnicowanych poglądów, reklamową
instytucji rządowych i politycznych – uważnie obserwować działania elit
politycznych i reagować na wszelkie przejawy nieprawidłowości, tzn. być
strażnikami interesów grup społecznych (watchdog) robiąc ‘dobrą lub złą prasę’
podmiotom politycznym8 oraz perswazyjną – stanowić kanał komunikacyjny
umożliwiający przedstawienie odbiorcom różnych politycznych punktów widzenia.
Wymienione funkcje wiążą się bezpośrednio z istnieniem sfery publicznej9,
ponieważ gdy media są właściwie zorganizowane, a więc stwarzają warunki do
przepływu informacji i debaty, to można je traktować jako jedną z ważniejszych
instytucji tej sfery10.
Ponadto, rozważając misję mediów we współczesnych demokracjach, należy
odwołać się do jednej z normatywnych teorii komunikowania masowego,
a mianowicie teorii odpowiedzialności społecznej. Według niej „media mają
obowiązki wobec społeczeństwa […]; powinny być prawdomówne, rzetelne,
uczciwe, obiektywne i adekwatne […]; powinny przestrzegać dobrych praktyk
zawodowych […]”11. Teoria ta zakłada, że otwarte i pluralistyczne instytucje
medialne – pośrednicząc w dialogu obywatelskim – mają potencjał, by wspierać
rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz demokracji uczestniczącej. Warto
zaznaczyć, iż media mogą być same traktowane jako aktorzy dialogu
program-wspolpracy#Czy%20program%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%20powinien%20by%C4%87%20roczny
%20czy%20wieloletni? (2.11.2017).
7
D. Długosz, J. J. Wygnański, Obywatele współdecydują, Warszawa 2005, s.21.
8
B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2013, s. 121.
9
B. McNair, An introduction to political communication, Fifth Edition, London and New York 2011, s. 18-20.
10
D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2012, s. 193-194.
11
Ibidem, s. 185.
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obywatelskiego. Postrzegając komunikowanie o dialogu obywatelskim jako
element systemu komunikowania polityczno-publicznego12 i mając świadomość,
że nadawcy medialni występują zarówno w roli kanału komunikowania,
jak i – aktora komunikowania13, należy pamiętać, że ich rola jako gate-keeperów
może być niezwykle istotna zarówno z punktu widzenia kreowania reprezentacji
medialnych dialogu obywatelskiego, jak i reprezentacji poszczególnych jego
aktorów. Zgodnie z hipotezą porządku dziennego14 „media wpływają w bardzo
poważny sposób na formowanie opinii publicznej ukierunkowując uwagę
odbiorców na pewne wydarzenia, a inne ignorując”15.

Kim są aktorzy dialogu obywatelskiego w Krakowie?
Wskazanie, kogo uważa się za uczestników dialogu obywatelskiego, wynika
bezpośrednio z tego, w jaki sposób rozumie się to pojęcie. Na potrzeby
przeprowadzonej analizy medialnej reprezentacji aktorów dialogu obywatelskiego
dokonano rozszerzenia wąskiej definicji (instytucjonalnej), obowiązującej
w projekcie ODO.
W wąskim ujęciu dialogu obywatelskiego za podstawowych aktorów na
poziomie miasta przyjmuje się instytucje publiczne miasta oraz organizacje
pozarządowe funkcjonujące w tym mieście. Aby jednak poszerzyć perspektywę
badawczą i zwiększyć możliwości diagnostyczne uwarunkowań dialogu
obywatelskiego w Krakowie, w badaniach uwzględniony został także trzeci
i czwarty aktor, a mianowicie obywatele występujący zbiorowo i indywidualnie.
Dialog obywatelski jest formą uzgadniania decyzji publicznych, dlatego jego istotą
są relacje na linii władza wykonawcza – obywatele. Krakowską medialną sferę
publiczną charakteryzuje jednak obecność także instytucji niereprezentujących
władzy wykonawczej16, takich jak miejskie jednostki organizacyjne, dlatego
one także zostały wzięte pod uwagę. Wyodrębniono zatem pięć kategorii
aktorów, tj. uczestników dialogu obywatelskiego w Krakowie. Są to: (1) aktorzy
reprezentujący władze Miasta Kraków, (2) inne instytucje miejskie17, (3)
12

Ze względu na zróżnicowane sposoby definiowania systemów komunikowania politycznego oraz publicznego
oraz różne kategorie komunikowania o/w dialogu obywatelskim, które są uzależnione od występujących w nich
aktorów dialogu obywatelskiego, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy mamy do czynienia z komunikowaniem
politycznym, czy też publicznym.
13
B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2012, s. 180.
14
M. McCombs, D. Show, The Emergence of American Political Issues, St. Paul 1977.
15
B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne..., op. cit., s. 45.
16
Nominalistyczna definicja Piotra Frączka zakłada istnienie trzech elementów konstytuujących dialog
obywatelski. Są to: (1) zinstytucjonalizowana forma, (2) relacje władza wykonawcza – zorganizowane grupy
obywatelskie, (3) kluczowa rola negocjacji na drodze ustalania wspólnych stanowisk czy współuczestniczenia
w podejmowaniu decyzji, zob.: P. Frączek, Dialog obywatelski jako forma współrządzenia, „Federalistka”, 2010,
nr 1, s. 64.
17
Są to pozostali przedstawiciele władz miejskich, którzy często postrzegani są jako aktorzy dialogu
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organizacje pozarządowe18 oraz (4) obywatele występujący kolektywnie (w tym
m.in.: ruchy obywatelskie, komitety społeczne oraz różnego typu
niezinstytucjonalizowane inicjatywy oddolne) i (5) obywatele występujący
indywidualnie (w tym: anonimowi mieszkańcy miasta oraz tzw. liderzy opinii
społecznej). Wymienione kategorie aktorów można zredukować do dwóch
głównych. Pierwsze dwie tworzą aktora odgórnego, natomiast pozostałe –
oddolnego aktora dialogu obywatelskiego.

Analiza formalna
Analizie zawartości poddano próbę badawczą składającą się z 10 503 artykułów
prasowych oraz internetowych. Na poziomie analizy formalnej ustalono,
iż artykuły dotyczące dialogu obywatelskiego19 stanowiły 5,9%, a zatem otrzymano
616 jednostek analizy. Natomiast artykuły, które zakwalifikowano jako mówiące
o dialogu obywatelskim w szerokim sensie, czyli poruszające rzeczoną tematykę,
ale bez wykorzystania fachowej terminologii, stanowiły kolejne 6% próby
badawczej.
Analiza rozkładu udziału artykułów dotyczących dialogu obywatelskiego
w poszczególnych mediach wykazała stosunkowo duże zróżnicowanie, zarówno
jeśli chodzi o ogólną liczbę opublikowanych materiałów, jak i samą liczbę treści
dotyczących dialogu obywatelskiego. Nie ujawniono jednak istotnych
prawidłowości. Ustalono, że typ medium (prasa tradycyjna lub portal internetowy)
nie stanowi zmiennej wyjaśniającej. To raczej kwestia zróżnicowania polityki
redakcyjnej. Dla przykładu: udział treści dotyczących dialogu obywatelskiego
w przypadku „Gazety Wyborczej” i „Dziennika Polskiego” był wyższy w przypadku
wydań papierowych aniżeli portali. Natomiast jeśli chodzi o „Gazetę Krakowską”,
zachodziła odwrotna tendencja.

Miasto ma głos a obywatele działają
Analizując wyniki wystąpień poszczególnych aktorów dialogu obywatelskiego
w Krakowie, przede wszystkim odnotowano brak równowagi w medialnych
reprezentacjach poszczególnych jego uczestników. Jak wynika z danych
zaprezentowanych na wykresie 1, istnieje znacząca dysproporcja pomiędzy
udziałem aktorów dialogu obywatelskiego w ujęciu instytucjonalnym.
obywatelskiego, należą do nich m.in.: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT), Zarząd
Zieleni Miejskiej (ZZM), Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK).
18
Definiowanie
na
podst.:
Organizacje
Pozarządowe
–
Podstawowe
Pojęcia,
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Podstawowe,pojecia,380.html (25.11.2017).
19
W założeniach badawczych przyjęto, że artykuł dotyczący dialogu obywatelskiego to taki, w którym występuje
przynajmniej jedno z wymienionych w kluczu kategoryzacyjnym narzędzi dialogu obywatelskiego.
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Reprezentanci Miasta Kraków pojawiali się w niemalże 70% jednostek analizy,
natomiast reprezentanci organizacji pozarządowych tylko w 21%.
Wykres 1. Reprezentacje procentowe poszczególnych aktorów dialogu obywatelskiego
w artykułach dotyczących dialogu obywatelskiego [n=616].
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Porównanie wystąpień aktorów w poszczególnych mediach przedstawione na
wykresie 2 pokazuje, że reprezentacja władz miasta jest, ogólnie rzecz ujmując,
podobnie wysoka prawie we wszystkich z badanych mediów. Najwyższy udział
występuje w „Dzienniku Polskim”, zarówno w gazecie, jak i w portalu wynosi on
78%. Najrzadziej przedstawiciele władz miasta pojawiali się w portalu „Gazety
Krakowskiej” (46%). Natomiast w przypadku wystąpień organizacji pozarządowych
w poszczególnych mediach zaobserwowano, że istnieje istotne zróżnicowanie co
do wartości. Ich obecność najsłabiej wypada w krakowskich portalach
informacyjnych. W LoveKrakow.pl oraz Krakow.NaszeMiasto.pl wynosi ona
zaledwie po 5%. Najczęściej o organizacjach pozarządowych pisała krakowska
„Gazeta Wyborcza” na swoim portalu internetowym – były one obecne w 28%
publikacji. Warto tutaj zwrócić uwagę na stosunkowo wysoki udział nieformalnych
grup obywateli w medialnym dyskursie o dialogu obywatelskim. Wynosi on
ogółem 28%, a zatem przewyższa odsetek wystąpień organizacji pozarządowych
we wszystkich mediach. Co więcej, na portalu Krakow.NaszeMiasto.pl, osiągając
wartość 86%, przewyższa reprezentacje władz miasta w każdym z objętych
monitoringiem mediów. Także reprezentacja obywateli występujących
26
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indywidualnie ma stosunkowo stabilną pozycję w lokalnej medialnej sferze
publicznej. Najwyższe wartości odnotowano na portalu LoveKrakow.pl (39%),
natomiast najniższe – w wysokości 11% – w papierowym wydaniu „Dziennika
Polskiego”.
Wykres 2. Występowanie aktorów dialogu obywatelskiego w badanych mediach [n=616].
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Analiza współwystępowania aktorów w poszczególnych mediach,
którą obrazuje wykres 3, wykazała, że krakowskie portale KRKnews.pl,
Krakow.NaszeMiasto.pl oraz LoveKrakow.pl osiągnęły najwyższy odsetek
publikacji, w których wystąpili zarówno przedstawiciele władz miejskich, jak
i obywateli. Wyniósł on odpowiednio: 78%, 75% oraz 69%. W przypadku
„Dziennika Polskiego” oraz portalu „Gazety Krakowskiej” można zaobserwować
najwyższy udział materiałów, w których nie wystąpił żaden z aktorów dialogu
obywatelskiego – artykuły te stanowiły 11% oraz 10% wszystkich opublikowanych
tekstów.
Wykres 3. Występowanie oraz współwystępowanie aktorów dialogu obywatelskiego odgórnych
i oddolnych w badanych mediach [n=616].
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Jak ustalono, organizacje pozarządowe mają stosunkową niską reprezentację
w krakowskich mediach, jednak o kilku z nich dziennikarze pisali często.
W przedziale czasu objętym badaniem należały do nich (w kolejności częstości
występowania): Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa dla Krakowa,
Stowarzyszenie Miasto Wspólne (dawniej Kraków Przeciwko Igrzyskom),
Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska, Instytut Myśli Obywatelskiej
im. Stańczyka (Fundacja Stańczyka), Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy,
Fundacja Pro-Prawo Do Życia, Stowarzyszenie Wspólne Czyżyny, Stowarzyszenie
Kraków Miastem Rowerów, Fundacja Napraw Sobie Miasto.
Co interesujące, w krakowskich mediach pojawiało się także wiele
zorganizowanych grup obywateli działających w formie nieformalnej lub
półformalnej, takich jak Społeczna Inicjatywa ADaSie, Inicjatywa Witajcie
w Krakowie, czy Babki z Nowej Huty. Jednak sposób, w jaki dziennikarze opisywali
różnego typu inicjatywy oddolne, nie zawsze umożliwiał czytelnikowi rozpoznanie,
czy ma do czynienia z organizacją pozarządową, grupą nieformalną, czy też partią
polityczną. Należy tutaj zaznaczyć, że reprezentanci lokalnych oddziałów partii
niejednokrotnie byli przedstawiani jako miejscy aktywiści (np. „aktywiści miejscy
z partii Razem”, „aktywiści z partii Wolność”).

Co z dialogiem?
Dialog obywatelski jest obecny w lokalnym dyskursie medialnym Krakowa,
ale poziom instytucjonalny jest mało widoczny. Nie przebija się on na poziomie
językowym, choć w rzeczywistości jest obecny w tekstach. Może to wskazywać
na to, że dziennikarze bardzo rzadko operacjonalizują dialog obywatelski
jako współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi. Pojmują to pojęcie
bardzo szeroko, co może prowadzić do zakorzeniania go w medialnej sferze
publicznej głównie przez pryzmat aktywności społecznej oraz inicjatyw oddolnych.
Analiza jakościowa zebranego materiału badawczego wykazała, że autorzy
publikacji rzetelnie informują o przebiegu wydarzeń o potencjale dialogowym,
ale nie informują o samym mechanizmie dialogu obywatelskiego, nie wyjaśniają
go, a często również nie wskazują jego aktorów oraz ich kompetencji.
Najczęściej w publikacjach o dialogu obywatelskim występowały władze
miejskie, natomiast najrzadziej organizacje pozarządowe. W 87% badanych
doniesień medialnych pojawili się przedstawiciele instytucji miejskich, w 55%
organizacje pozarządowe oraz obywatele występujący kolektywnie lub
indywidualnie. Udział organizacji pozarządowych wyniósł jedynie 21%.
W publikacjach dotyczących dialogu obywatelskiego w Krakowie aktor odgórny
występuje bardzo często, ale jego obraz medialny ma zazwyczaj charakter
statyczny – trudno dostrzec inicjatywę odgórną, nawet jeśli ma ona miejsce,
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a należy odnotować, że w rzeczywistości, w przeważającej części przypadków ma
ona miejsce. Natomiast reprezentacje medialne aktorów oddolnych w dużej
mierze charakteryzują się dynamicznym obrazem, tzn. aktorzy ci przedstawiani są
jako inicjujący opisywane działania. Warto tutaj zaznaczyć, że jest to obraz dialogu
obywatelskiego niezgodny z zamysłem, jaki towarzyszył twórcom tego pojęcia.
Zarówno regulacje Komisji Europejskiej, jak i stopniowo wprowadzane
w Polsce mechanizmy dialogu obywatelskiego związane są z koncepcją procesu
inicjowanego odgórnie.
W Krakowie rośnie liczba nieformalnych zbiorowych działań oddolnych, o których dziennikarze piszą częściej niż o organizacjach pozarządowych. Analiza
występowania aktorów oddolnych w publikacjach dotyczących dialogu
obywatelskiego, a konkretnie proporcje udziału organizacji pozarządowych oraz
grup nieformalnych pozwalają wysunąć wnioski potwierdzające aktualne analizy
aktywności w obrębie społeczeństwa obywatelskiego, które zwracają uwagę na
trwające procesy deinstytucjonalizacji aktywności obywatelskiej i społecznej20.
Mówi się nawet o sektorze społecznościowym, co ma być przejawem
dehomogenizacji społeczeństwa obywatelskiego21.
Medialny obraz dialogu obywatelskiego może sugerować kryzys zaufania do
sektora pozarządowego jako reprezentacji obywateli. Badania polskich
aktywistów ujawniają ich niechęć do formalizowania swojej działalności, która
prowadzi do wzrostu znaczenia profesjonalizacji, a to zaś skutkuje
koncentrowaniem się na instytucji jako organizacji, zamiast na samej idei
działania22. Świadczy to o zmianach kulturowych zachodzących w obrębie
polskiego społeczeństwa obywatelskiego i dywersyfikacji tego obszaru
rozróżniającego tych, którzy działają na rzecz dobra publicznego, i tych, którzy
wolą działać na rzecz dobra wspólnego.
Na koniec warto dodać, iż w tle niniejszej analizy wyłaniają się inne
istotne i problematyczne aspekty związane z zagadnieniem społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce – natury normatywnej, pojęciowej, a także
funkcjonalnej, w tym m.in. szersza debata nad kształtem i definiowaniem
społeczeństwa obywatelskiego oraz trzeciego sektora i takie pytania, jak: czy
należy trzeci sektor utożsamiać wyłącznie z organizacjami pozarządowymi, w jaki
sposób postrzegać nieformalne formy zrzeszeniowe, czy też: jak traktować ich
aktywność polityczną23?
20

B. Skrzypczak, (Proto)instytucje społecznościowe – przejawy i formy deinstytucjonalizacji aktywności
obywatelskiej i społecznej, [w:] Efekt motyla. Scenariusze rozwoju sektora społecznościowego w Polsce, R. Krenz,
S. Mocek, B. Skrzypczak (red.), Warszawa 2015, s. 171-196.
21
A. Kościański, Do i od obywatelskości. Charakter zaangażowania obywatelskiego w Polsce i próba jego
socjologicznej interpretacji, [w:] Efekt motyla. Scenariusze rozwoju sektora społecznościowego w Polsce, R. Krenz,
S. Mocek, B. Skrzypczak (red.), Warszawa 2015, s. 23-38.
22
B. Skrzypczak, (Proto)instytucje społecznościowe…, op. cit., s. 172.
23
Zob. debatę nad kształtem i definiowaniem trzeciego sektora oraz zróżnicowaniem form aktywności
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The Civil Dialogue in Cracow. The Media Representation of the Actors
of the Civil Dialogue in Cracow
Summary
The article considers the role of media research in the analysis concerning the functioning of local
civil dialogue. The author assumes that the media, particularly local media, are an important
intermediary in shaping the public sphere. As such they have the potential to inform and educate
people about the civil dialogue and its participants. The performed analysis of the media
representation of the actors of the civil dialogue is used to answer the following question: is civil

obywatelskiej przedstawioną w: „Animacja Życia Publicznego”, 2014, nr 1(18); w tym m.in.: K. Herbst, Czym jest
trzeci sektor?, „Animacja Życia Publicznego”, 2014, nr 1(18), s. 16-19; K. Frączek, Strukturalizacja,
instytucjonalizacja, formalizacja. O różnorodności form działania organizacji pozarządowych, „Animacja Życia
Publicznego”, 2014, nr 1(18), s. 30-31.
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dialogue in institutional terms present in the local media discourse?
Keywords: civil society, local media, local civic dialogue, media representations, public sphere.
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Zarządzanie fejkami w kulturze partycypacji

ABSTRAKT
Tematem artykułu jest zarządzanie nieprawdziwymi informacjami, tzw. fejkami, które krążą
w internetowym obiegu i nierzadko przyjmowane są za prawdziwe. Hipotezą niniejszych wywodów
jest przekonanie, że popularność nieprawdziwych wiadomości w przestrzeni Internetu jest pochodną
zakorzenionej w człowieku od dawna pogoni za plotką i sensacją, przejawiającą się w innej formie
dlatego, że obecnie dostęp do infrastruktury, nowych technologii jest większy. Autorka zbuduje
również własną definicję fejka.
SŁOWA KLUCZOWE: fejki, fake news, media internetowe, newsy online.

Wstęp
Przy analizie zarządzania fejkami i tym, co stoi za ich niezwykłą popularnością,
nie sposób nie wspomnieć o zjawisku „postprawdy”. Jak zauważa Małgorzata
Lisowska-Magdziarz,
„Postprawda to absurdalne pojęcie ukute w celach wyłącznie promocyjno-propagandowych,
związanych z potrzebą usprawiedliwiania rozmaitych nieetycznych działań w przestrzeni
komunikacyjnej. Niektórym ludziom wydaje się, że jeśli powiedzą postprawda, to kłamstwo
1
będzie mniej kłamstwem" .

„Postprawda” jest terminem – workiem, do którego możemy wrzucić wszystko.
Nie ma większego problemu, kiedy wymyślone newsy umieszczane są na stronach
typu ASZ Dziennik, które stworzone są specjalnie w tym celu, dla żartów.
Prawdziwy chaos informacyjny, a następnie komunikacyjny zaczyna się wtedy, gdy
nieprawdziwe newsy powielane są w mediach do tej pory uznawanych za
relatywnie wiarygodne, np. w telewizji publicznej. Świeżo w pamięci mamy
1

R. Cieniek, Postprawda. Niebezpieczne zjawisko, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/postprawdaniebezpieczne-zjawisko/71h1bq5 (2.06.2017).
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program publicystyczny Tomasza Lisa, w którym Tomasz Karolak odczytał
zmyślonego tweeta (krótką wiadomość zamieszczoną w serwisie Twitter),
rzekomo autorstwa Kingi Dudy, córki obecnego prezydenta RP. Nawet jeśli
optymistycznie założyć, że akcja była wynikiem pomyłki, niesprawdzenia
informacji – takie sytuacje świadczą o obniżeniu standardów dziennikarskich.
W epoce postprawdy warto zwrócić uwagę na słowa, które wypowiedział
Roman Kurkiewicz:
„każda informacja jest bowiem wyborem. Fakty nie istnieją – fakty konstruujemy
i opisujemy (…). Na świecie nie dzieje się tyle, żeby było o tym warto mówić, ale trzeba, bo idzie
2
o pieniądze” .

Każdy z nas dysponuje określonym zasobem wiedzy o świecie i na tej
podstawie zapewne konstruuje swoje przekazy. Inaczej wypowie się o budowie
nowej świątyni osoba głęboko wierząca, a inaczej ateista. Pewne fakty przekaże
w niezmienionej postaci, pewne pominie, uznając je za nieważne bądź
niewygodne. Dziennikarz tworzący medialną narrację staje się swoistym
kreatorem newsa. Zafałszowanie jest zatem czymś nieuniknionym. Trudno
jednak zestawić selekcję informacji ze świadomym tworzeniem narracji
nieprawdziwej. Kurkiewicz kładzie nacisk na aspekt finansowy, co może wydawać
się uproszczeniem, jednak biorąc pod uwagę rozmach medialnych korporacji,
uzasadnionym.
Jeszcze ciekawiej robi się, gdy czytamy, że „postmoderniści uznają prawo tzw.
szarego człowieka do ‘prywatnej prawdy’, do wygłaszania opinii o tym, co on sam
uważa za prawdę lub fałsz”3. Jak pisze dalej Michał Dróżdż, „praktyka ta znajduje
swoje ucieleśnienie w medialnej produkcji prawdy i sensu”4. W takim wypadku
opinia przyjmuje rangę faktu, z którym się nie dyskutuje. Można jedynie
konstruować swoje fakty, funkcjonujące na równoprawnych zasadach.

Zagadnienia terminologiczne
Jak uważa Rafał Paweł Wierzchosławski, tym
„co różni politykę post-prawdy od wcześniejszych kłamstw polityków, jest fakt odwoływania się
do rozmaitych informacji, najczęściej (potencjalnie) dostępnej dla odbiorców (np. internet,
blogosfera itp.), które jednak podawane są w takiej formie, że trudno zweryfikować ich
prawdziwość: mówi się, jak podają media x lub y. Post-prawda nie ma na celu ukrycia faktycznej
prawdy, przed którą chce nas uchronić totalitarna władza, czy też przed dostępem, do której
chce utrudniać drogę swoim obywatelom władza demokratyczna, gdyż owa prawda może być
dlań niewygodna (np. Watergate). Post-prawda ma na celu kreowanie pewnej wizji
2

Media – Populizm – Demokracja. Zapis konferencji z dnia 5 listopada 2011 roku. Ośrodek Myśli Społecznej
im. Ferdynanda Lassalle’a: Wrocław 2011,s. 56.
3
M. Dróżdż, Medialna produkcja i dekonstrukcja sensu, „Media i Społeczeństwo”, 2012, nr 2, s. 15-28, s. 20-21.
4
Ibidem, s. 20-21.
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rzeczywistości przez takie multiplikowanie źródeł (pośredników), że de facto trudno uchwycić,
5
w oparciu o jakie podstawy empiryczne mamy przyjąć daną informację” .

W tym ujęciu postprawda definitywnie różni się do propagandy i nie spełnia
podstawowego zadania kłamstwa – zaprzeczenia danemu faktowi. Jej twórcy są
znacznie bardziej zmyślni. Zamiast zaprzeczać informacji, którą łatwo potwierdzić
albo obalić, tworzą alternatywną rzeczywistość. Jeśli pozostaje ona w zgodzie
z poglądami odbiorcy, zostaje zinternalizowana i potraktowana jak „rzeczywista”
prawda, stając się bazą do formułowania opinii i osądów. Kiedy czytamy,
że informacji o danym fakcie udzieliła osoba z bliskiego kręgu faktycznie
zainteresowanego, trudno zweryfikować tę informację. A wydaje się przecież
stosunkowo wiarygodna, skoro to właśnie podobno bliski jej udzielił.

Fake news, faktoid – definicje zagadnienia
Elliot Aronson i Anthony R. Pratkanis piszą
„my definiujemy faktoid, jako stwierdzenie faktu, które nie jest poparte materiałem
dowodowym, zwykle dlatego, że fakt ten jest nieprawdziwy, albo dlatego, że materiału
dowodowego na poparcie tego stwierdzenia nie można uzyskać. Faktoidy są prezentowane
w taki sposób, że zostają powszechnie uznane za prawdziwe(…). W środkach masowego
przekazu są one nazywane oszczerstwami, potwarzami, pomówieniami oraz relacjonowaniem
6
krążących aktualnie plotek i pogłosek, jako wiadomości” .

Co więcej, „najlepsze faktoidy pomagają nam racjonalizować i uzasadniać
nasze najbardziej podstawowe troski i niepokoje”7. Czy nie kojarzy się to
z dzisiejszą „walką antyszczepionkowców” ze zwolennikami szczepionek?
Jak czytamy w broszurze Parlamentu Europejskiego z 10 kwietnia 2017, „za
angielskim wyrażeniem fake news kryją się umyślnie sfabrykowane wiadomości
(zakłamane lub zmyślone), nie poparte faktami, które mają na celu
manipulowanie odbiorcami”8. Jakie są główne motywy, dla których tworzy się
teksty nieprawdziwe, stwarzające pozór informacyjnych? Przede wszystkim, jak
zwykle chodzi o pieniądze. W dobie popytu na zwiększoną „klikalność” jakikolwiek
„haczyk”, służący skoncentrowaniu uwagi czytelnika na określonej treści
(zwłaszcza reklamach), jest dobry. W myśl zasady mówiącej o tym, że cel uświęca
środki. Równie ważne jest przecież kształtowanie poglądów określonych grup
społecznych9. Nie ma się co łudzić, że chodzi o modyfikowanie przekonań ogółu.
Zgodnie ze słowami M. Lisowskiej-Magdziarz o „medialnych bańkach” wypada już
5

R. P. Wierzchosławski, Naukowcy w roli ekspertów: o pewnych problemach (re-)prezentacji prawdy w polityce,
„Zagadnienia Naukoznawstwa”, 2017, nr 2 (212), s. 207-231, s. 210.
6
A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy, tłum. J. Radzicki, M. Szuster, wyd.2, Warszawa 2004, s. 93.
7
Ibidem, s. 100.
8
Jak walczyć z dezinformacją, Dział Prasowy Parlamentu Europejskiego, 10.04.2017, s. 1.
9
Ibidem, s.1.
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tylko dodać, że bardziej chodzi tu o stworzenie pewnych czytelniczych „grup
interesu”.

„Bańki informacyjne”
Małgorzata Lisowska-Magdziarz zestawia postprawdę z nieprawdą. „W tym
ujęciu postprawda, to taki rodzaj kłamstwa, który wynika ze wzajemnego
wzmacniania się informacji prawdziwych, półprawd i kłamstw w zamkniętych
medialnych bańkach”10. Ziarno prawdy uwiarygodnia wiadomość, ponieważ
odbiorca dostaje łatwą do zweryfikowania informację, jest w stanie
w nią uwierzyć, co sprawia, że reszta przekazu również wydaje mu się prawdziwa.
Często zresztą może wcale nie odczuwać potrzeby weryfikacji, wierząc w moc
słowa drukowanego. Tym bardziej, że często sięgamy po dobrze znane tytuły,
z których linią redakcyjną się utożsamiamy, co sprawia, że nie wychodzimy poza
owe „zamknięte bańki”. Tymczasem u Pratkanisa i Aronsona czytamy: „unikaj
uzależnienia od pojedynczego źródła informacji. Jedną z charakterystycznych
cech intensywnej propagandy (…) jest scentralizowana komunikacja z jednej
perspektywy”11. Skorzystanie z czasopism o różnych liniach ideowych pozwoli nam
nie tylko spojrzeć na konkretne zagadnienie z wielu perspektyw, ale również
podaje w wątpliwość uprzednio zakorzenione w nas poglądy i przekonania.
Chcąc czy nie chcąc, w nowych mediach jesteśmy niejako z automatu
profilowani i przypisywani do określonych grup docelowych. „Bańka opiera się na
mechanizmie dostarczania odbiorcy tego, czego się spodziewa, do czego jest
przyzwyczajony, ponieważ dotąd to go właśnie interesowało – a wiadomo
to dzięki plikom cookies”12. Podczas analizy gier komputerowych Katarzyna
Kopecka-Piech zauważa, że mowa o tzw. „kulturze quasi-interwencji”13, w której
„użytkownik nie tylko w oczach producenta, ale również w obliczu konkretnych
procesów technologicznych i kulturowych jest raczej ograniczony i nieświadomy
w swojej aktywności”14. I choć powyższy tekst nie dotyczy nieprawdziwych
wiadomości w przestrzeni Internetu, zauważyć należy, że my również tylko po
części partycypujemy w kulturze nowych mediów. Wydaje się, że możemy tworzyć
nowe treści, a nawet filtrować te, które do nas dochodzą, choćby przez polubienie
określonych treści na Facebooku, jednak paradoksalnie ta właśnie wolność
wpędza nas w pułapkę. Podlegamy panowaniu reklamodawców.

10

R. Cieniek, Postprawda (…), (2.06.2017).
A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek (…), s. 299.
12
K. Kopecka-Piech, Użytkownik jest królem!? Status użytkownika przeglądarkowych gier społecznościowych
w obliczu personalizacji, „Przegląd Kulturoznawczy”, 2014, nr 1 (19), s. 56-72.
13
Ibidem, s. 67.
14
Ibidem.
11
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„Kompetencja cyfrowa” a podejście do fejka
Magdalena Szpunar wyróżnia trzy warstwy, świadczące o naszych zdolnościach
współtworzenia nowych mediów, wśród nich „digitariat, czyli kategorię ludzi
posiadających nie tylko dostęp do technologii informacyjnych, ale potrafiących
z tych technologii czynić użytek, aktywnie je przetwarzając”15. Kolejną jest
„cogitariat”, wszyscy, którzy mają dostęp do infrastruktury internetu, jednak
nie przekłada się to u nich na wiedzę dotyczącą nowych mediów. Trzecią warstwą
jest „proletariat”, czyli grupa, która nawet tej, dziś już podstawowej,
infrastruktury jest pozbawiona16. Wydawać by się mogło, że teksty stwarzające
pozory informacyjnych, są tworzone przez ludzi posiadających nikłą wiedzę
na temat świata nowych mediów. Najłatwiej jest przecież założyć, że człowiek
niewyedukowany medialnie będzie tworzył proste treści z najbardziej
skandalizującymi tytułami, clickbaitami. Nic bardziej mylnego. Należy założyć, że
osobami odpowiedzialnymi za tworzenie nieprawdziwego contentu (zawartości,
treści) są ludzie, którzy doskonale znają specyfikę nowych mediów. Potrafią oni
posługiwać się narzędziami udostępnionymi im w przestrzeni internetu, przełożyć
słowa kluczowe na konkretną sumę pieniędzy i znają mechanizmy psychologiczne,
które sprawiają, że człowieka bardziej przyciągają jedne zbitki słów, a inne zostaną
zignorowane.
Jeśli chodzi o naszą niewystarczającą edukację medialną, niech za
podsumowanie posłużą słowa Magdaleny Szpunar o tym, że
„online odchodzi się zatem od tradycyjnej, linearnej lektury na rzecz skanowania treści. Sama
czynność poruszania się po internecie zwana nomen omen surfowaniem sugeruje, że mamy do
czynienia raczej ze ślizganiem się po powierzchni, niż głębokim namysłem i pogłębioną
17
lekturą” .

Nic dziwnego, ponieważ często prasówkę robimy rano przed wyjściem do
pracy, skupiając się głównie na słowach kluczowych zawartych w nagłówkach,
a niekoniecznie zagłębiając się w treść artykułów.

Wyznaczniki wiadomość fałszywej
Istotnym czynnikiem, który pozwala odróżnić treści zmyślone od prawdziwych,
jest to, czy wymienia się z imienia i nazwiska osoby, których wypowiedzi ukazują
się w artykule. Ben Adler w swoim artykule opublikowanym na łamach „Columbia
Journalism Review” cytuje Deana Millera z Stony Brook University’s Center for
News Literacy. Miller twierdzi, że ten wskaźnik pozwala nam wykryć fejki szybciej
15

M. Szpunar, Imperializm kulturowy internetu, Kraków 2017, s. 130-131.
Por. Ibidem, s. 130-131.
17
M. Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Kraków 2016, s. 66.
16
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aniżeli po layoucie (układzie, kolorystyce) danej strony czy czasopisma. Oczywiście
można założyć, że dana osoba pragnie podzielić się informacją, ale nie chce być
wymieniona w artykule z imienia i nazwiska. Zasadniczy problem powstaje wtedy,
kiedy na anonimowych źródłach budujemy całą opowieść, stwarzającą pozory
realności18.

Psychologiczne podłoże wiary w fejki
Sandra Wolna wyjaśnia, dlaczego media uległy procesowi tabloidyzacji. Jako
powody podaje finanse, dostęp do infrastruktury, udogodnień technicznych czy
też to, że ludzie często interesują się dziś np. plotkami z życia gwiazd19. Nie mogą
albo i nie czują potrzeby weryfikowania ich prawdziwości. Kolejne interesujące
wiadomości z życia ulubionych aktorów czy piosenkarzy mogą potem stanowić
kanwę do dyskusji ze znajomymi. Ludzi w mediach interesują nie tylko plotki, ale
i przerażające opowieści. Jak pisze Magdalena Szpunar: „propagacja strachu
w wielu wymiarach naszego życia sprawia, że przeceniamy jego znaczenie,
reagując na niego w sposób irracjonalny i wyolbrzymiony”20. Upowszechniając
strach można szerzyć niesprawdzone informacje, np. dotyczące rzekomej inwazji
obcych. Strach zdecydowanie się sprzedaje. Ciekawym z punktu widzenia
medioznawstwa zjawiskiem są „flogi”, czyli strony internetowe, które wyglądają
jak prawdziwe blogi z tą różnicą, że nie przedstawiają faktycznych odczuć autora,
a zmyślone zalety danego produktu. Uwidacznia się tu specyfika współczesnej
reklamy internetowej21.
Według badań przeprowadzonych przez Gueriniego i Staiano wyróżnić można
dwie grupy emocji, które prowadzą ludzi do komentowania określonych tekstów.
Nie jest to prosty podział na uczucia pozytywne i negatywne. Przebiega on
w sposób znacznie bardziej skomplikowany. I tak, komentujemy teksty, które
dotyczą sytuacji dla nas trudnych, z którymi nie potrafimy sobie poradzić,
z którymi się utożsamiamy – np. chorób, wypadków. Ewokuje to w nas szok,
niezrozumienie sytuacji. Ponadto – chętnie wypowiadamy się na tematy, które
wywołują w nas uczucia graniczne. Sytuacje, które niejako oswoiliśmy, są dla nas
jasne i oczywiste, nie prowokują nas do tak częstego dzielenia się opisową opinią.
O wiele łatwiej jest nacisnąć kciuk w górę czy w dół. Takie teksty nie wymagają już
naszego doprecyzowania22.
18

Por. B. Adler, Tabloids in the age of social media. It’s harder to gauge an outlet’s quality in
a tweet,http://archives.cjr.org/news_literacy/national_enquirer_hoffman_hoax.php (15.06.2017).
19
Por. S. Wolna, Tabloidyzacja prasy na przykładzie analizy nagłośnienia kwestii kampanii wyborczej do
Parlamentu Europejskiego w tygodnikach opinii, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2016, nr 4, s. 63-76, s. 66.
20
M. Szpunar, Kultura…, op. cit., s. 41.
21
Por. P. Szews, Algorytmizacja przestrzeni internetowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”,
2015, nr 2(28), s. 23-40, s. 27.
22
An emerging science of clickbait (2015, Mar 25) [w:] „MIT Review”.
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Jak już zostało wspomniane, warto zastanowić się nad tym, co powoduje,
że ludzie decydują się na tworzenie fejków. Odsuwając na bok motywację
finansową, trzeba zauważyć, że żyjemy w dobie postmodernizmu, a „w tym
kierunku filozoficznym nie istnieje etyka, zwłaszcza etyka kategoryczna
i bezwzględna. Jej miejsce zajmuje okazjonalizm, permisywizm i sytuacjonizm”23.
Zdaniem autorki niniejszego tekstu powyższe zdanie Walewandera jest pewnym
uproszczeniem, jednak odnaleźć w nim można i ziarno prawdy. Trudno zgodzić
się z tym, że dzisiaj nie ma etyki. Wydawać by się raczej mogło, że każdy,
podług potrzeb, dopasowuje zasady etyczne do swojej osobowości, stylu
życia, przekonań, które stosunkowo subiektywnie dobiera z asortymentu
„rynku wartości”. Na pewno nie da się dziś mówić o jednej, dominującej etyce,
np. zgodnej z zasadami wiary, ponieważ wielu ludzi nie uznaje tych zasad
za własne. Pytanie jednak, czy kiedykolwiek można było mówić o etyce
kategorycznej? Zdaniem autorki wyłącznie w kategoriach pewnego idealnego
konstruktu myślowego. Słusznie więc pisze w dalszej części Walewander o tym, że
„moralność jest dla nich całkowicie pluralistyczna, autonomiczna i indywidualna.
Więcej nawet: człowiek jest sam dla siebie najwyższym ustawodawcą w dziedzinie
etyki”24. Możemy sobie przecież wyobrazić, że ktoś będzie chciał postąpić zgodnie
z zasadą „celu, który uświęca środki” i zdecyduje się zlecić produkcję fałszywego
newsa wyłącznie po to, żeby osiągnąć rzekomą wyższą wartość. Czy tak się zresztą
nie dzieje?
Oczywiście jedną z przyczyn tworzenia fejków może być to, że dziś
w mniejszym niż dawniej stopniu jesteśmy przywiązani do tradycji, zasad
moralnych. Niemniej jednak równie ważną przyczyną może być to, że niegdyś nie
było po prostu dostępu do narzędzi, które teraz są technologiami dostępnymi dla
wielu odbiorców. To, co od zarania dziejów dotyczyło społeczności, czyli plotki,
pomówienia, oszczerstwa dziś wyszło na światło dzienne, dlatego, że nie jesteśmy
już wyłącznie częścią plemiennej, a może nawet bardziej globalnej rzeczywistości.
Oczywiście, fejki mówią bardzo dużo o naszej kondycji moralnej i intelektualnej.
Pytanie tylko, czy rzeczywiście owa kondycja się zmieniła, czy też po prostu kiedyś
nie było narzędzi, aby o niej opowiedzieć.
Magdalena Szpunar pisze o tym, że
„do wszechobecnego fałszu socjalizowani jesteśmy od najwcześniejszych lat. Dzieciom wmawia
się wyjątkowość poprzez edukację zogniskowaną na wyolbrzymionym poczuciu własnej wartości
25
i towarzyskości, mierzonej liczbą znajomych w serwisach społecznościowych” .

https://www.technologyreview.com/s/536161/an-emerging-science-of-clickbait, (15.06.2017).
23
E. Walewander, Postmodernizm a pedagogia katolicka, Toruń 2011, s. 23.
24
Ibidem, s.23.
25
M. Szpunar, Kultura…, op. cit., s. 160.
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Cóż może powstrzymać wyrosłe w takiej atmosferze dzieci od bezmyślnego
przetwarzania, a co gorsze kreowania, zmyślonych medialnych treści?
Fejki tworzone są, w przekonaniu autorki, także po to, aby ubarwić otaczającą
nas rzeczywistość, nawet jeśli we współczesnych czasach tego typu ubarwienie nie
wydaje się konieczne. Bo przecież w świecie, w którym nieustannie mamy do
czynienia z wojnami, klęskami żywiołowymi, nowymi rodzajami broni, na pewno
znalazłoby się wystarczająco dużo materiału, aby snuć ciekawe narracje. Otóż nie.
Jesteśmy przesiąknięci bodźcami, bogatą ofertą proponowaną nam w przestrzeni
nowych mediów. Nie robią już na nas wielkiego wrażenia obrazy cierpienia
i śmierci, potrzebujemy nowych wrażeń, coraz mocniejszych.
Zasadne pozostaje pytanie – czy tak naprawdę czytamy prasę tradycyjną bądź
online po to, aby faktycznie zdobyć informację na temat otaczającego świata?
A może raczej po to, żeby się od tego świata odciąć? W końcu tak naprawdę
absorbuje nas to, co bliskie, zupa dla dziecka czy posprzątanie domu. Być może
prasa pełni dziś funkcję pełnioną dawniej przez książki, na które znajdujemy już
coraz mniej czasu.
Tworzenie fejków można uznać za przejaw „konstruktywizmu”, o którym pisze
Andrzej Koźmiński. Co prawda definiuje on to pojęcie pozostając w obszarze
zarządzania, a nie nauk o mediach26, jednak zdaniem autorki można je
przetransponować na grunt nauk o komunikowaniu. „Tworzenie z elementów
rzeczywistości własnych konstrukcji, umożliwiających na pewien czas zrozumienie
pewnego fragmentu otaczającej nas siatki powiązań i poruszania się w niej”27.
Za fejki można przecież uznać informacje skrajnie uproszczone, wręcz
stereotypowe, które mają tłumaczyć dane zjawiska osobom z najmniejszymi
kompetencjami medialnymi. Problem w tym, że często zamiast edukować,
pogłębiają schematy, zafałszowane wzorce myślenia. Nie da się ująć złożoności
w jednym zdaniu. Niemal pewne, że dojdzie tu do trywializacji.
Patrząc na zagadnienie fejków historycznie, można było mówić o nich już
w wieku XV. Pojawiła się wtedy informacja, dotycząca rzekomego morderstwa
dokonanego przez społeczność żydowską na dziecku. Wiadomość ta miała podłoże
antysemickie, ponieważ za to, że zyskała szerokie grono odbiorców,
odpowiedzialny był katolicki zakonnik. Ten przykład jest o tyle interesujący, że nie
wszyscy uznają tę informację za wiadomość fałszywą, mimo tego, że już dawno
stwierdzono, że nie ma oparcia w faktach. John Soll postawił w swoim artykule
ciekawą tezę, mówiącą o tym, że fejki nie pojawiły się dopiero wraz z dostępem do
nowych technologii. Twierdzi wręcz, że to czysta informacja jest czymś wtórnym
wobec fejka28. Ta teza wydaje się zrozumiała o tyle, że współczesne
26

Por. A. K. Koźmiński, Wstęp,[w:] Postmodernizm w zarządzaniu, M. Kostera, Warszawa 1996, s. 10.
Ibidem, s. 10.
28
Por. J. Soll, The long and brutal history of fake news, https://www.politico.com/magazine/story/2016/12/fakenews-history-long-violent-214535, (25.04.2018).
27
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dziennikarstwo opiera się na formule oddzielenia informacji od komentarza.
Dawniej z większą łatwością mogło służyć celom propagandowym.

Zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowanym na fejki
Ciekawą opinię o liderach instytucji medialnych formułuje Monika Kostera.
„W kategoriach przyjętej tu typologii można stwierdzić, że prasowy menedżer jest
Metojkiem, zorientowanym wyłącznie i ostentacyjnie ekonomicznie, a ponadto
personifikacją amerykańskiego mitu”29. W tym ujęciu nie dziwią postawy typu:
„przymykanie oka”, zezwalanie lub wręcz nakłanianie do drukowania treści
nieprawdziwych, acz sensacyjnych. Chodzi przecież o to, by ową kontrowersję
przekuć w sukces finansowy. Zgodnie ze słowami Kostery owo podążanie za
czynnikiem finansowym jest zupełnie jawne. Nikt już przecież nie łudzi się, że
głównym celem koncernów prasowych jest wyposażanie czytelnika w obiektywne
i wielokrotnie zweryfikowane informacje, a raczej to, by przyzwyczajeni do
codziennej dawki emocji ludzie z wypiekami na twarzy wyczekiwali nowego
numeru gazety lub czasopisma.
Warto zauważyć, że fejkami nie zarządzają wyłącznie instytucje medialne, lecz
również my, posiadacze kont w serwisach społecznościowych. Przecież wielu z nas
udostępnia na swoich profilach zmyślone newsy z ASZ Dziennika. Można zatem
powiedzieć, że i my odpowiedzialni jesteśmy za ich obieg. Naiwnym wydaje się
przekonanie, że fejki są zbyt sensacyjne, by przeciętny użytkownik mediów mógł
w nie uwierzyć. Otóż, jeśli ktoś nie zdaje sobie sprawy, że strona została celowo
stworzona w celach żartobliwych, może potraktować zamieszczane tam
pseudoinformacje poważnie. Można powiedzieć, że tego typu fejk pełni funkcję
memu. Z jednej strony w żartobliwy sposób komentuje otaczającą rzeczywistość,
zawiera ziarno prawdy. Z drugiej strony – wymusza zastanowienie nad danym
tematem. Po trzecie wreszcie – motywuje nas do zaangażowania się w dyskusję,
szukania wiarygodnych źródeł informacji itd. Mowa tu oczywiście o pewnej
mniejszości, która edukuje się w sferze mediów. Niemniej jednak, i fejki stwarzają
taką szansę.

Zakończenie
Kolejnym ciekawym pytaniem związanym z mediami internetowymi jest to, co
powinniśmy zdefiniować jako fejk? Nie ma żadnych wątpliwości, kiedy chodzi
o newsy wymyślone od początku do końca. Problem pojawia się na przykład, kiedy
spotykamy się z chwytliwymi nagłówkami, po kliknięciu na które naszym oczom
29

M. Kostera, Postmodernizm w zarządzaniu, Warszawa 1996, s. 230.
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ukazuje się artykuł o innej treści. Swego czasu na fanpage’u jednej ze znanych
ogólnopolskich stacji radiowych ukazała się informacja o tym, że Justyna
Steczkowska rozstała się z mężem. Po kliknięciu w artykuł okazało się, że para
jedynie zdecydowała się na separację. W pogoni za lajkami nie zawahano się przed
manipulacją. W przekonaniu autorki tak wypreparowane informacje można
również uznać za fejki. Mimo że treść jest prawdziwa, tytuł zawiera kłamstwo.
Ile prawdy musi być w informacji, żeby uznać ją za prawdziwą? Czy możemy
określić precyzyjnie, procentowo granicę dziennikarskiego błędu? Wydawać by się
mogło, że prawda jest czymś obiektywnym. Czy newsa napisanego w dobrej
wierze, z drobnym niezamierzonym błędem, także można uznać za fejka? I znów,
najważniejsza zdaje się intencja działania. Zawahamy się, zanim powiemy, że
stworzył fejka ktoś, kto zwyczajnie się pomylił i próbuje dojść do prawdy.
Wciąż jednak nie zmienia to faktu, że informacja pozostanie nieprawdziwa.
Formalnie jak najbardziej będzie fejkiem. Czytelnik nie będzie przecież zastanawiał
się nad intencją autora tekstu. W przekonaniu autorki nie można jednak uznać
takiego działania za produkcję fejka. Tak jak nie uznamy za kłamcę kogoś, kto
nieświadomie minął się z prawdą. Taka pseudoinformacja może być jednak
uznana za fejka wtedy, gdy np. szef koncernu medialnego w celu uzyskania
korzyści finansowych zleca swoim podwładnym stworzenie newsa na zadany
temat, a pracownicy nie sprawdziwszy, czy faktycznie dane wydarzenie miało
miejsce, bezwiednie powielają przekazaną im przez przełożonego treść.
Zbierając w całość powyższe spostrzeżenia, w przekonaniu autorki niniejszego
artykułu fejkiem można nazwać informację przybierającą pozór wiadomości
prawdziwej, zawierającą całkowicie lub częściowo wymyślone dane. Zafałszowanie
musi być poczynione celowo i świadomie. Choć fejki budzą wątpliwości
natury moralnej, spełniają co najmniej jedną społecznie ważną funkcję – uczą
umiejętności weryfikacji źródeł, podchodzenia krytycznie do tekstów dostępnych
w nowych mediach. Fejk komunikuje o tym, że potrzebujemy edukacji medialnej.
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Fake News Management in the Participation Culture
Summary
The subject of the present contribution is fake news management. Such untrue information often
referred to as a ‘fake’ circulates on the internet and is often perceived as plausible. It is
hypothesised that the popularity of fake news on the internet has evolved from a deeply rooted
sensationalism, which now takes a different shape due to an increased access to new technologies.
For the purpose of the present work, the author also offers her own definition of a ‘fake’.
Keywords: fake, fake news, online media, online news
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ABSTRAKT
Artykuł koncentruje się wokół wybranych aspektów pracy dziennikarzy śledczych. Opisuje jej genezę,
przemiany, a także przyszłość, jaka czeka dziennikarzy zajmujących się tematyką śledczą w związku
z pojawieniem się nowych zjawisk społeczno-technologicznych.
SŁOWA KLUCZOWE: media, dziennikarz, dziennikarstwo śledcze.

Wprowadzenie
Dziennikarstwo śledcze to bardzo ciekawy typ żurnalistyki, polegający na
ujawnianiu informacji istotnych dla opinii publicznej. Dziennikarz śledczy to osoba
z powołaniem, posiadająca specyficzne cechy, bez których trudno byłoby jej
dobrze wykonywać ten zawód. To przede wszystkim osoba umiejąca
konstruktywnie wykorzystywać liczne metody oddziaływania socjotechnicznego
na jednostki posiadające cenne informacje, niedostępne dla społeczeństwa.
Dotarcie do tych informacji jest utrudnione, a często wiąże się z różnymi, niekiedy
niebezpiecznymi sytuacjami. Rozkwit dziennikarstwa śledczego w Polsce przypadł
na początek lat 90. XX wieku, kiedy to transformacja ustrojowa stwarzała
możliwości nadużyć, które skutkowały licznymi aferami. Ponadto działała bardzo
silna, zinstytucjonalizowana przestępczość zorganizowana. Prowadzenie akcji
opartych na metodach śledczych, pisanie o nich dla niektórych dziennikarzy
kończyło się nawet śmiercią (przykład Jarosława Ziętary, który tropił
nieprawidłowości poznańskiego Elektromisu).
Niniejszy artykuł traktuje o wybranych aspektach rozwoju dziennikarstwa
śledczego w Polsce po 1989 roku. Zakładam następującą hipotezę badawczą: od
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pewnego czasu rzetelność i wiarygodność w dziennikarstwie śledczym ustępują
miejscu atrakcyjnym i szybkim newsom, w których bardzo często za wszelką cenę
dąży się do ujawnienia prawdy.
Uszczegółowienie problemu badawczego ogniskuje się wokół wskazania
przyczyn upadku rangi dziennikarstwa śledczego. Metodą badawczą, którą
zastosowano przy rozwiązywaniu problemu badawczego, jest jakościowa analiza
wybranych publikacji medialnych (prasowych, telewizyjnych) poczyniona przez
autora w okresie 1990-2018. Analiza ta koncentrowała się na warstwie pojęć
i znaczeniu słów, a także kontekstu wybranych treści. Miała ona charakter
systematyczny i pozwoliła na odpowiednie dobranie próby badawczej oraz
określenie kategorii badawczej.
Techniką badawczą była analiza ilościowa i jakościowa wybranych treści
traktujących o dziennikarstwie śledczym. Przedmiotowa deskrypcja materiałów
dziennikarskich z takich źródeł jak: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Newsweek,
Gazeta Prawna czy materiałów reporterskich z telewizji polskiej, TVN i Polsatu
pozwalają przyjąć założenie, iż dziennikarstwo przeżywa ogromny kryzys związany
z komercjalizacją i tabloidyzacją mediów. Dziennikarze zamiast tropić nadużycia
władzy, wolą zajmować się sensacjami, skandalami i plotkami z życia celebrytów,
co obniża standard dawnego warsztatu dziennikarza śledczego1.

Potencjał dziennikarstwa śledczego w Polsce
Dziennikarstwo śledcze jeszcze kilka lat temu zajmowało znaczące miejsce
w mediach. Obecnie wielu dziennikarzy twierdzi, że ta forma dziennikarstwa
przeżywa swoisty kryzys, co jest wynikiem tabloidyzacji mediów. Kryzys
dziennikarstwa śledczego powoduje obniżanie standardów dziennikarskich,
upraszczanie przekazu medialnego, pogoń za sensacją itp.2
Lekceważące traktowanie przez dziennikarzy swojego zawodu prowadzi do
niskiego poparcia społecznego dla działań żurnalistów, a przecież dziennikarz
śledczy musi być przede wszystkim uczciwy. Owa uczciwość jest związana z inną
ważną cechą, jaką jest wiarygodność. A zatem dziennikarz śledczy nie może
kłamać, manipulować, pisać o rzeczach i czynach, które nie miały miejsca,
podpisywać fałszywych dokumentów czy preparować dokumenty oparte na
wątpliwych dowodach. Równie ważny jest warsztat prezentowany przez
dziennikarza zajmującego się problematyką śledczą.

1

M. Mrozowski, Rewelacje na kolacje, czyli Kittel i Jabrzyk przedstawiają: Tajemnica czterdziestego piętra
(studium przypadku), [w:] News i dziennikarstwo śledcze, M. Worsowicz, M. Palczewski (red), Łódź 2011,
s. 139-140.
2
Opinie na temat pracy dziennikarzy. Komunikat z badań, oprac. M. Omyła-Rudzka, Fundacja Centrum Badania
Opinii Społecznej, Warszawa 2012, s. 3–5, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_164_12.PDF (2.05.2017).
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Oprócz warsztatu dobry dziennikarz śledczy powinien posiadać umiejętność
„wejścia” w środowisko, o którym zamierza napisać artykuł czy reportaż bądź
przygotować program. Ważna jest umiejętność zdobywania zaufania i jego
konsekwentne, a zarazem uczciwe wykorzystanie. Dziennikarz powinien myśleć
podobnie jak osoby, z którymi chce współpracować, bo dzięki temu może być
bardziej skuteczny w poszukiwaniu ciekawych czy sensacyjnych materiałów. Dobry
dziennikarz korzysta z całego instrumentarium prawnego, na jakie pozwala mu
ustawa Prawo prasowe, posiada także swoich informatorów, którzy bardzo często
są dla niego „kopalnią faktów”. O tym, jak ważne są to cechy, mogą świadczyć
osoby, które zaczynały pracę w tym obszarze i osiągnęły sukcesy.
Dziennikarstwo śledcze uprawiane było przez takich posiadających wieloletnie
doświadczenie żurnalistów żurnalistów, jak np.: Jacek Marczewski, Bogdan
Wróblewski, Bronisław Wildstein, Tomasz Patora, Andrzej Stankiewicz, Leszek
Misiak, Grzegorz Wierzchołowski, Cezary Gmyz, Witold Gadowski, Piotr
Pytlakowski, Tomasz Sekielski, Ewa Ornacka, Piotr Wróbel, Andrzej Morozowski,
Bogdan Rymanowski, Sylwester Latkowski, Anna Marszałek, Bernold Kittel, Marcin
Kącki, Bianka Mikołajewska, Wojciech Cieśla, Michał Krzymowski.
Ich działalność w głównej mierze opierała się na zaufaniu społecznym3. Z kolei
największe sukcesy dziennikarstwa śledczego wiązały się z pierwszymi latami
transformacji, kiedy pojawili się żurnaliści podejmujący problematykę
przestępczości zorganizowanej. Tematy takie podejmowali m.in. Latkowski,
Marczewski, Wróblewski, Wojciech Markiewicz, Małgorzata Wyszyńska4.
Dziennikarze śledczy duże sukcesy osiągali również w latach 2002-2006, pojawiły
się wtedy materiały Superwizjera TVN i najsłynniejsze artykuły, np. o łowcach
skór5 bądź mafii paliwowej6. Od 2007 roku dziennikarstwo śledcze powoli traci na
znaczeniu, coraz mniej jest podejmowanych atrakcyjnych tematów, budzących
zainteresowanie mediów. Po 2010 roku następuje wręcz stagnacja dziennikarstwa
śledczego.
Z badań przeprowadzonych w 2016 roku przez UAM wynika, że dziennikarzy
obdarzało zaufaniem 49% badanych7. Jest to stosunkowo niedużo, biorąc pod
uwagę, że na początku lat 90. XX wieku było to 75%, a w 2001 roku około 64%8.
3

M. Zasada, Kondycja dziennikarstwa śledczego w Polsce, „e-Politikon” 2014, nr 12, s. 109-125.
J. Marczewski, Przy kieliszku z lwowskim Alem Capone, „Rzeczpospolita” z 03.04.1992, s. 12. B. Wróblewski,
Gangi a nie mafia, „Gazeta Wyborcza” z dnia 14.07.1995, s. 12. Znów więcej przestępstw, „Głos Wielkopolski”
z dnia 11.01.1996, s. 3-4, W. Markiewicz, Przestępcy są bezwzględni, „Polityka” 16.03.1996, s. 20-22,
M. Wyszyńska, Złapani za rękę, „Gazeta Wyborcza” z dnia 03.08. 1996, s.1.
5
T. Patora, M. Stelmasiak: Łowcy skór – reportaż opublikowany 23 stycznia 2002 r.; M. Stelmasiak: Łowca skór
w TVP: media i prokuratura mnie wykończyły, jestem bankrutem, „Gazeta Wyborcza”, 2012-05-18; A. Pawlicka:
W. Skrzydlewski. Ojciec chrzestny polskiego nekrobiznesu, „Newsweek”, 2012-10-29.
6
A. Marszałek, M. Stankiewicz, Miliardy utopione w benzynie, „Rzeczpospolita”, z 25.07.2002.
7
Społeczne poparcie dla dziennikarzy, http://www.gfk.com/pl/404, ( 2.05.2017).
8
Raport CBOSnumer BS/164/2012, www.cbos.pl (5.05.2017). Zob. też: D. Piontek. B. Hordecki, S. Ossowski,
Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich mediach, Poznań 2013; J. Ćwieluch, Mordochwyt, „Polityka” 2014,
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Można zatem przyjąć, że dziennikarstwo śledcze podupadło bardziej niż
jakikolwiek inny gatunek dziennikarstwa. Z zawodu odeszło wielu bardzo znanych
i cenionych żurnalistów. Większość założyła agencje PR lub firmy lobbystyczne,
obsługując znane osoby ze świata biznesu i polityki. Wielu badaczy mediów
zaczęło stawiać pytanie o przyczynę bądź przyczyny tego stanu rzeczy.
Wydaje się, że powodów, dla których wiele osób odeszło z tego zawodu, jest
kilka. Są to: kryzys ekonomiczny, który bardzo negatywnie odbił się na kondycji
mediów, kwestia niskich wynagrodzeń, które ostatnimi czasy były wypłacane
dziennikarzom, czy sprawy związane z odpowiedzialnością prawną za teksty lub
programy śledcze. Wszystkie te czynniki wydatnie wpłynęły na negatywny
wizerunek dziennikarstwa śledczego9.
Cezary Gmyz twierdzi z kolei, że upadek dziennikarstwa śledczego jest
związany z tym, iż służby specjalne bardzo często w stosunku do dziennikarzy
wykorzystują kontrolę operacyjną, polegającą na stosowaniu podsłuchów,
co z kolei deprecjonuje pozycję dziennikarza, a tym samym jego informatorów10.
Stanowi to również zagrożenie dla redakcji, które nie publikują takich materiałów,
aby nie narażać się na odpowiedzialność prawną i koszty procesowe. Przykładem
artykułów śledczych była afera hazardowa, gdy użyto materiałów podrzuconych
przez służby specjalne. Z kolei Marek Palczewski stawia tezę, że obecnie dochodzi
do zaniku dziennikarstwa śledczego. Przejawia się on w braku pracy własnej
dziennikarzy, posługiwaniu się tzw. „kwitami” i „wrzutkami”, co generuje
powstawanie tzw. dziennikarstwa kwitowego lub kelnerskiego11.
Rozwojowi dobrego dziennikarstwa śledczego nie sprzyjały przepisy prawa,
w szczególności te związane z artykułem 212 Kodeksu karnego dotyczącym
zniesławienia. Wielu dziennikarzy na podstawie tego przepisu zostało niesłusznie
skazanych. Również inne artykuły Prawa prasowego czy Kodeksu karnego
stają się podstawą do ingerowania w swobodę wypowiedzi. Penalizują te, które
mają charakter pejoratywny i niepochlebny12. Dziennikarze, którzy w swoich
materiałach wyrażą się o kimś w sposób krytyczny, muszą liczyć się z poniesieniem
odpowiedzialności prawnej. W tym kontekście wolność słowa staje się iluzoryczna,
a powinna być fundamentem demokratycznego państwa prawa.

nr 34, s. 20–21.
9
Kto się boi dziennikarstwa śledczego, czyli o zastoju i przyszłości dziennikarstwa śledczego w Polsce, konferencja
w SWPS w Warszawie, 31 maja 2012 roku (archiwum własne autora).
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Por. H. Boventer, Odpowiedzialność mediów i zaufanie publiczne. Etyka, moralność i wolność prasy, „Zeszyty
Prasoznawcze” 1995, nr 1-2, s. 8; J. Sobczak, Dziennikarz – sprawozdawca sądowy. Prawa i obowiązki, Warszawa
2000, s. 154; M. Marczuk, Określenie granic wolności słowa wciąż pozostaje w gestii sądów, „Gazeta Prawna”
2006, nr 205, 20-22.10, s. 20; J. Jastrzębski, Dziennikarstwo śledcze na medialnym rynku, [w:] O dziennikarstwie
śledczym. Normy, zagrożenia, perspektywy, red. M. Palczewski, M. Worsowicz, Łódź 2009.
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Sądy bardzo często stają na stanowisku, że wolność słowa nie jest
nieograniczona czy absolutna, a godność człowieka, którego poczynania opisano
w materiale prasowym, jest nienaruszalna, co daje jej pierwszeństwo przed
wolnością słowa. Taka linia orzecznicza, postępowanie redakcji, brak skutecznej
ochrony prawnej powodują, że wiele osób odchodzi z zawodu. Koncerny medialne
nie chcą wikłać się w spory sądowe i tym samym narażać się na odpowiedzialność
majątkową. Nie są skore udzielać dziennikarzom skutecznej pomocy prawnej.
Zdaniem Jacka Sobczaka ludzie od dawna nie postrzegają dziennikarza jako
osoby niezależnej, niezwiązanej z żadnym układem gospodarczym czy
politycznym. To z kolei powoduje, że wiele osób twierdzi, iż dziennikarze śledczy
współpracują ze służbami specjalnymi, posługują się informacjami z przecieków,
co z kolei generuje tzw. dziennikarstwo przeciekowe. Autor tej wypowiedzi
twierdzi również, że był świadkiem, jak dziennikarze śledczy ujawniali dane swoich
informatorów, niszcząc ich w swoim środowisku. Jeśli chodzi o przepisy prawne,
Sobczak uważa, że w Polsce funkcjonuje całkiem dobre prawo chroniące dobra
osobiste. Podobnie, jeśli chodzi o zniesławienie – polskie regulacje nie odbiegają
od standardów zachodnich. Autor ocenia, iż w większości przypadków, z którymi
miał do czynienia, to dziennikarz naruszał prawo poprzez zniesławienie osoby,
pisząc o niej pomawiający artykuł lub nie dochowując zasady rzetelności
dziennikarskiej13.
Negatywny wpływ na rozwój dziennikarstwa śledczego mieli także politycy,
którzy utrudniali dziennikarzom dostęp do kompromitujących ich materiałów.
Przykładem była próba publikacji przez Jerzego Jachowicza materiałów
o działaniach generałów Czesława Kiszczaka i Wojciecha Jaruzelskiego w związku
z niszczeniem wcześniej nieujawnionych dokumentów Służby Bezpieczeństwa.
Andrzej Stankiewicz twierdzi zaś, że udaremniono mu publikację artykułów
o korupcji w procesie informatyzacji MSWiA14 czy policji oraz sprawach
związanych z nieprawidłowościami przy poszukiwaniach gazu łupkowego
w Polsce15. Publiczne stacje telewizyjne i radiowe oraz niektóre redakcje prasowe
wraz ze zmianą władzy politycznej zostają przez nią zdominowane i ma to
negatywny wpływ na rozwój i kondycję dziennikarstwa śledczego. Pewne próby
uniezależnienia się koncernów medialnych od polityki podejmowane są w stacjach
komercyjnych – przykładem mogą być programy: Uwaga czy Superwizjer w TVN,
programy Tomasza Sekielskiego itp.

13

J. Sobczak, wypowiedź na konferencji organizowanej przez SWPS w Warszawie, 31 maja 2012 roku, Kto się boi
dziennikarstwa śledczego, czyli o zastoju i przyszłości dziennikarstwa śledczego w Polsce, (archiwum własne
autora).
14
Zob. publikacje na temat afery korupcyjnej w MSZ, MSWiA i GUS w: https://www.tvn24.pl/raporty/wielkaafera-korupcyjna-w-msz-mswia-i-gus,772 ( 12.08.2018).
15
Kto się boi…, op. cit.
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Mimo że dziennikarstwo śledcze w Polsce po 2007 roku reprezentuje coraz
niższy poziom, to jednak są dziennikarze, którzy zupełnie inaczej podchodzą do
swojego zawodu.
Niektórzy traktują go jako pasję. Inni twierdzą, że dziedzina ta to misja i sądzą,
że dziennikarzem śledczym nie zostaje się dla pieniędzy. Tak m.in. argumentuje
swój wybór zawodu Mariusz Gierszewski, wieloletni dziennikarz śledczy. Twierdzi,
że dziennikarstwo śledcze pochłania sporo czasu, co determinuje życie prywatne.
Sądzi, że wśród przedstawicieli tej profesji dochodzi do dużej liczby rozwodów,
bowiem związki nie wytrzymują ciągłego napięcia i tempa pracy, ponadto jest to
bardzo ciężkie zajęcie, a czas pracy dziennikarza śledczego jest nienormowany
i praktycznie nieograniczony. Bardzo często zdarza się, że otrzymuje się newsa,
którego trzeba natychmiast wykorzystać, zatem można przyjąć, że dziennikarz
śledczy jest praktycznie cały czas w pracy16.
J. Żakowski i B. Rymaniak z kolei sądzą, że dziennikarstwo śledcze to styl życia,
a także chęć pogoni za nowościami. Zaangażowanie dziennikarzy w pracę
powoduje, że są oni praktycznie cały czas w pracy17.
Zdaniem Tony’ego Harcupa dziennikarz śledczy to osoba dociekliwa,
sceptyczna, pomysłowa i twórcza w poszukiwaniu faktów, bardziej zaradna
w pokonywaniu przeszkód, bardziej niestrudzona w wyszukiwaniu licznych
wydarzeń i zdolna do znoszenia ciężkiej pracy oraz niewygody18.
Błędem popełnianym przez dziennikarzy śledczych są materiały z tezą,
polegające na tym, że dziennikarz, pisząc tekst, kieruje się wyłącznie tym, co chce
udowodnić, a zatem afirmuje wszystko, co jest zgodne z tezą i jednocześnie
odrzuca informacje, które przeczą tej tezie. W tym celu ucieka się do posługiwania
pewnymi mechanizmami manipulacyjnymi, takimi jak korzystanie z anonimowego
źródła informacji, którego rzetelności nie można zweryfikować, czy też
prezentowanie w artykule zewnętrznych opinii reprezentatywnych jedynie dla
jednej strony sporu19.
Dziennikarze, pisząc teksty, kierują się negatywnymi emocjami i uznają, że
bohater publikacji jest złym człowiekiem. W ich tekstach opisywana osoba jest
odczłowieczana, staje się obiektem dziennikarskiej „obróbki”. Pojawia się zjawisko
dehumanizacji, polegające na tym, że emocje dotykające bohatera tekstu nie są
w żaden sposób odczuwane przez piszącego materiał.
Odpowiedzialnością za kryzys dziennikarstwa śledczego obarcza się Internet,
w którym może ukazać się w zasadzie wszystko, nie podlegając żadnym regułom
prawnym. W związku z tym redakcjom nie opłaca się inwestować w pracę
16

Wywiad z Mariuszem Gierszewskim, s. 1, a. 6-8.
Wywiady z J. Żakowskim i B. Rymaniakiem, s. 1, a. 6.
18
T. Harcup, Dziennikarstwo – teoria i praktyka, tłum. E. Rodzeń-Leśnikowska, D. Leśnikowski, Łódź 2010, s. 123.
19
M. Grzesiak, Psychologia hejtu. Jak radzić sobie z krytyką w życiu osobistym i zawodowym, Warszawa 2017,
s. 63.
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dziennikarzy śledczych, bowiem są one okradane z informacji. Ponadto portale
internetowe nie honorują przepisów związanych z prawem cytatu, co również
wpływa na degenerację dziennikarstwa śledczego.
Mimo takiego stanu rzeczy dziennikarze śledczy otrzymują wyróżnienia. Są one
przyznawane przez Fundację im. Stefana Batorego w konkursie na najlepszy
materiał dziennikarski dotyczący korupcji. Nagrodzeni zostali m.in. dziennikarze
„Gazety Wyborczej”, np. Dariusz Bartoszewicz za cykl artykułów Darowali w łapę,
Sen o Arkadii i Komu Przyjazne Miasto (podejmujący tematykę korupcji
w organizacjach pozarządowych; 2001)20, Jerzy J. Jurecki za artykuł Nietykalni
(opisujący korupcję w zakopiańskim urzędzie skarbowym; 2003), a także
dziennikarz Marek Kęskrawiec z tygodnika „Newsweek” za artykuły Folwark
księdza Nowoka i Ksiądz odwołany (2003) oraz Jacek Bazan z redakcji programu
Superwizjer TVN (za pokazanie nieuczciwych interesów prowadzonych przez
przedstawiciela Kościoła katolickiego; 2003)21.
Organizacją przyznającą nagrody jest również Stowarzyszenie Dziennikarzy
Polskich. W dziedzinie dziennikarstwa śledczego asygnowana jest Nagroda
Watergate. W 2016 roku otrzymali ją Marek Pyza oraz Marcin Wikło z tygodnika
„wSieci” za materiał Tajemnice fortuny Adamowicza, w którym przedstawili
kontrowersje wokół majątku prezydenta miasta Gdańska22.
O pogłębianiu się problemów związanych z dziennikarstwem śledczym
świadczy także stan finansowy wielu redakcji, które zmuszone są redukować
personel, a tym samym oszczędzać na zatrudnianiu dziennikarzy śledczych. Tezę tę
potwierdza Stankiewicz, któremu jeden z portali internetowych złożył propozycję
współpracy. Z umowy, którą miał podpisać, wynikało, że dziennikarz ma
odpowiadać absolutnie za wszystko, co napisze, także za obsługę prawną, ugody
sądowe oraz ponosić zasądzone kary. Kiedy zapoznał się szczegółowo z tą umową,
stwierdził, że nie napisze tekstu śledczego23.
Problemem, z powodu którego dziennikarze odchodzą z pracy, jest też to, że
bardzo często zdarzają się im przypadki stawania przed sądem w związku
z przygotowanym materiałem dotyczącym nieprawidłowości. Wydawałoby się, że
przeprowadzali starannie śledztwo, przygotowali właściwie tekst, jednak
okazywało się, że sędzią w ich sprawie zostawał człowiek będący powiązany
rodzinnie lub towarzysko z opisywanym autorem nieprawidłowości.
Podobne wydarzenia wskazują, że samo państwo, jako instytucja, może
traktować dziennikarzy nie fair. Wiele osób zaniechało uprawiania zawodu
20

http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/programy_zakonczone/laureaci/laureaci_artykuly/
dariusz_bartoszewicz_cykl_artykulow (2.05.2017).
21
H. Kowalik, Dokąd idzie dziennikarstwo śledcze, „Tygodnik Przegląd” 2017, nr 38, s. 7.
22
kło\mtom, Nagroda dla Anity Werner. Za film „Miss więzienia”, http://www.tvn24.pl/kultura-styl,8/anitawerner-z-nagroda-stowarzyszenia-dziennikarzy-polskich,711637.html (2.05.2017).
23
Kto się boi…, op. cit.
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dziennikarskiego właśnie ze względu na podobne sytuacje. Jak zatem może
wyglądać dziennikarstwo śledcze w przyszłości? Czy ma ono szansę na jakąkolwiek
odnowę?

Perspektywy dziennikarstwa śledczego
Dziennikarstwo śledcze zmieniało się na przestrzeni lat. O ile z zupełnie
innym, bardziej rzetelnym (opartym na dowodach, dogłębnych analizach)
dziennikarstwem mieliśmy do czynienia w latach 1990-1999, o tyle na początku
XXI wieku dość radykalnie się ono przeobraziło. Obecnie można zauważyć
pewnego rodzaju makdonaldyzację życia publicznego. Makdonaldyzacja to proces,
który powoduje, że w coraz większej liczbie sektorów życia społecznego zaczynają
dominować zasady obowiązujące w barach szybkiej obsługi. Dotyczy to bardzo
wielu sfer, m.in.: edukacji, pracy, opieki zdrowotnej, podróży, wypoczynku,
żywienia dietetycznego, życia rodzinnego, a także dziennikarstwa. Oznaki tego
procesu pojawiają się w wielu krajach i nie ma takiej bariery, której nie mogą
przekroczyć, jeśli jednak tak się nie dzieje, to jest to jedynie kwestia czasu24.
Zarówno prasa, radio, jak i telewizja stają się typem antyintelektualnym.
Dziennikarze w nich pracujący mają cechy fast thinkera, a zatem osoby szybko
myślącej, mówiącej dużo i bez przygotowania. Tworzą szybkie, banalne,
sensacyjne i rozrywkowe newsy. Są „panami” programów, forsują temat,
problematykę, manipulują wypowiedziami. Jednym słowem narzucają reguły gry,
a tym samym kreują status dziennikarstwa25. Dotyczy to większości sfer
społeczeństwa, więc staje się sprawą o znaczeniu powszechnym. Dziennikarze
śledczy w swojej pracy skupiają się na skandalach z udziałem polityków bądź
celebrytów. Opisują afery, często łamiąc podstawowe zasady prawa prasowego,
nie mówiąc już o kodeksach etycznych. Takie praktyki powodują, że
społeczeństwo traci do nich zaufanie26, a tym samym dziennikarstwo śledcze traci
na jakości.
Mimo takiego stanu rzeczy żurnaliści są nadal bardzo potrzebni.
W szczególności po to, aby obnażać patologie życia publicznego oraz kształtować
demokratyczny system polityczny. Tylko w ten sposób obywatele mogą mieć
jakąkolwiek kontrolę nad poczynaniami władzy. Celem dziennikarstwa śledczego
jest zatem prowadzenie rzetelnej polityki informacyjnej w sferach wyjątkowo
trudnych do zbadania.

24

G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa. Wydanie na nowy wiek, tłum. L. Stawowy, Warszawa 2005, s. 12-16.
M. Palczewski, O polu dziennikarskim, czyli jak Pierre Bourdieu postrzega współczesną telewizję. Na marginesie
książki „O telewizji. Panowanie dziennikarstwa”, „Media, Kultura, Społeczeństwo” 2010, nr 1 (5), s. 201-205.
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Por. Opinie na temat pracy dziennikarzy… Zob. https://oko.press/polacy-bardziej-ufaja-fundacjom-niz-rzadowimediom-publicznym-atakach-tvp-ngo-zaufanie-wzroslo (2.05.2017).
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To, na ile wspomniana polityka informacyjna jest skuteczna, zależy od kilku
czynników, takich jak: posiadanie dobrego warsztatu dziennikarskiego, dostęp do
informacji, wiarygodność. Trzeba pamiętać, iż efektywna polityka informacyjna
jest jedną z funkcji prasy. Dlatego trudno sobie wyobrazić sytuację, w której media
nie dokładają należytych starań w procesie kształtowania wspomnianej polityki.
Gdyby jednak tak się stało, mogłoby dojść do odrzucenia przez odbiorców,
którzy w końcu całkowicie straciliby zaufanie do tego typu dziennikarstwa. Upadek
dziennikarstwa śledczego, tego na najwyższym poziomie, jest skazaniem
społeczeństwa na plotki i niedomówienia, co w konsekwencji może wywołać stan
niezadowolenia społecznego.
Dziennikarstwo śledcze jest związane z prasą, która podupada, co może
przypieczętować jego upadek. W zasadzie wszystkie dobre treściowo materiały
ukazały się w prasie, z kolei dość rzadko powstawały dobre materiały telewizyjne.
To z kolei powoduje, że niektórzy badacze sądzą, iż medium telewizyjne jest
nieodpowiednie do prezentowania dobrych materiałów śledczych. Osoby
występujące przed kamerą zazwyczaj zachowują się sztucznie, niekiedy wyraźnie
się boją. Dlatego trudno o informatorów, dobre dane czy ogólnie atrakcyjny
materiał śledczy. Niektóre sprawy rejestruje się ukrytą kamerą lub inscenizuje,
a to z kolei powoduje, że gubi się istotę problemu27.
Dziennikarze śledczy, podobnie jak ogólnie dziennikarze, mają problemy
z zachowaniem zasad etycznych, często nie przestrzegają tzw. dekalogu
dziennikarstwa, co rodzi różne negatywne konsekwencje. Niektórzy dziennikarze
nawet rezygnują z technik tradycyjnego dziennikarstwa śledczego, które
gwarantują rzetelność informacji, logikę wywodu czy poprawne wnioskowanie.
Podawane przez nich informacje są traktowane jako tzw. pewniki dowodowe.
Jeszcze gorsze bywają materiały telewizyjne, w których na całą warstwę danych
nakłada się tzw. background. Jest on traktowany jako uatrakcyjniający całość
infotainment, który spowoduje, że potencjalni widzowie nie znudzą się, a efektem
końcowym będą emocje biorące górę nad rzetelnością i niekiedy prawdziwością
przekazu. Można zatem stwierdzić, że materiał taki to gra na emocjach, co
bardzo często jest wykorzystywane w dziennikarstwie telewizyjnym. Dlatego
przedstawiciele nauki twierdzą, że o wiele trudniej o dobry telewizyjny materiał
śledczy, w którym zachowano odpowiednie standardy dziennikarskie.
M. Mrozowski twierdzi, że dziennikarstwo telewizyjne wyeliminuje prasowe28.
Wydaje się zatem, że dziennikarstwo śledcze, w tym prasowe, jest raczej skazane
na powolny zanik. Rozwojowe staje się dziennikarstwo telewizyjne i materiały
publikowane w Internecie. Będzie to jednak następować kosztem zachowania
odpowiednich standardów etycznych czy prawnych przez osoby przygotowujące
27
28

Kto się boi…, op. cit.
Ibidem.
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materiały śledcze.

Zakończenie
Dziennikarstwo śledcze jest niewątpliwie bardzo ważnym obszarem w systemie
komunikowania masowego każdego państwa. To dzięki dziennikarzom tropiącym
afery społeczeństwo może poznać prawdę na temat poczynań ważnych osób
w kraju i dowiedzieć się o związanych z nimi oszustwach. Obecnie dziennikarstwo
śledcze w Polsce zaczyna być raczej pseudodziennikarstwem, którego celem jest
ujawnianie za wszelką cenę skandali. Takie działanie nie ma nic wspólnego
z wartościowym warsztatem dziennikarskim. Staje się wręcz dziennikarstwem
„węszącym”, w ramach którego reporterzy bez żadnych zahamowań moralnych
dociekają prawdy, a ich dochodzenia stanowią naruszenie wszelkich reguł
prawnych i etycznych. Jeśli zatem nadszedł zmierzch dziennikarstwa śledczego w
Polsce, to warto się zastanowić, co je zastąpi. Być może pojawi się dziennikarstwo
internetowe i zastąpi ono typowe prasowe, jednak czy będzie rzetelne, czy oparte
na telewizyjnym przedstawieniu?
Punktem odniesienia będą oczywiście odbiorcy materiałów śledczych, czyli ich
konsumenci – czy będą się interesować polityką, skandalami, czy będą wyrażali
zgodę na inwigilację osób publicznych i na ujawnianie dotyczących ich patologii
i nieprawidłowości.
W dobie cyfryzacji, w gąszczu informacji trzeba umieć odnaleźć te ważne
i użyteczne. Niektórzy dziennikarze śledczy umieszczają swoje pliki w tzw.
wirtualnej chmurze i w ten sposób tworzą sieć informacji, którymi dzielą się ze
społeczeństwem. To z kolei pokazuje, że dziennikarze odchodzą od publikowania
w tradycyjnej prasie czy telewizji na rzecz nowych mediów. Przykładem może być
Tomasz Sekielski, który swoje materiały śledcze umieszcza na popularnym kanale
YouTube. Podejmuje bardzo kontrowersyjne tematy, takie jak wysokość zarobków
prezydenta, ministrów, problemy dotyczące przedstawicieli władz oraz ich rodzin,
nałogi itp. Odbiorców interesują tego typu rzeczy, a zarazem są oni podatni na
tego typu manipulacje, zwłaszcza te z użyciem zasady autorytetu, gdy manipulator
podaje się za kogoś ważnego29.
Dziennikarstwo śledcze jest w kryzysie. Jego przyczynami są m.in. ograniczenia
prawne, kryzys finansowy, powiązania dziennikarzy z politykami i wynikające
z nich zależności. Obywatel będący konsumentem informacji powinien mieć
pewność, że jest ona odpowiedniej jakości oraz że przepisy prawne gwarantują,
iż w przypadku niedochowania rzetelności dziennikarz poniesie odpowiedzialność
prawną. Z drugiej strony owa odpowiedzialność nie może wiązać się
z ograniczeniem wolności słowa.
29

Z. Gostyński, Tajemnica dziennikarska a obowiązek składania zeznań w procesie karnym, Warszawa 1997, s. 56.
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Dziennikarstwo śledcze jest obszarem dość drogim, dlatego problemy
finansowe wielu redakcji powodują zmierzch dobrego dziennikarstwa. Ikony
polskiego dziennikarstwa śledczego, odchodząc z zawodu, zakładały firmy
doradcze lub zajmowały się zbieraniem informacji dla innych podmiotów.
Niektórzy prowadzili zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych czy licznych
kursach bądź posiadali własne firmy public relations, doradztwa politycznego.
Niektórzy pracowali na wysokich stanowiskach w administracji rządowej czy
firmach analitycznych (np. Anna Marszałek, Paweł Biedziak). Na problemy
finansowe nałożył się kryzys finansowy, co spowodowało, że wiele redakcji
ograniczyło koszty osobowe i tym samym redukowało zatrudnienie. Niewątpliwy
wpływ na zmierzch dziennikarstwa śledczego miały zmiany technologiczne, takie
jak rozwój Internetu czy społeczeństwa informacyjnego.
Reasumując, potwierdza się przyjęta hipoteza badawcza, iż dziennikarstwo
śledcze było bardzo popularne, jednak wraz ze zmianami społecznymi, prawnymi,
ekonomicznymi oraz technologicznymi wiele wartościowych osób odeszło
z zawodu lub zaczęło swoją przygodę z tym zajęciem w mediach
społecznościowych.
Obecnie dziennikarzy śledczych próbują zastąpić blogerzy, jednak ich
skuteczność nie jest tak duża jak publicystów. Brakuje im wiedzy, doświadczenia i,
co najważniejsze, dobrego warsztatu. Wartościowy dziennikarz śledczy to osoba
nie tylko posiadająca staranne wykształcenie, ale także mądrość życiową. Jest
znawcą swojego tematu. Musi być odważny, nie może bać się procesów
sądowych. Jeżeli zbiera informacje w sposób rzetelny i są one poparte dowodami,
nie ma żadnych powodów do obaw.
Pomimo negatywnych trendów w zawodzie, tj. zanikania autorytetów
dziennikarskich, rozrostu grupy media workerów czy zmniejszania się zespołów
redakcyjnych, zadaniem przyszłego dziennikarza nadal będzie pełnienie funkcji
kontrolnej wobec władzy publicznej, urzędników oraz polityków. Cechami go
wyróżniającymi będą rzetelna wiedza i odpowiednie kompetencje.
Pojawiają się przewidywania, że dziennikarstwo śledcze może przekształcić się
w dziennikarstwo internetowe, być może w tym kierunku pójdą też media
publiczne. To jednak wymaga uruchomienia odpowiednich mechanizmów kontroli
Internetu, ukształtowania ładu w świecie cyfrowym oraz odpowiedzialności za
czyny i materiały. Jak dotąd, jest ona iluzoryczna, bowiem o ile z materialnego
punktu widzenia w Internecie nie jest się anonimowym, to już procesowo sprawa
bardzo się komplikuje. Pewnym problemem są także kwestie językowe
i warsztatowe dziennikarzy, jednak w tym przypadku wiele spraw można
poprawić.
Pewnym optymizmem napawa fakt, iż wciąż jest wielu dziennikarzy, dla
których takie wartości jak rzetelność czy obiektywizm są ważne i dlatego biorą je
pod uwagę. W każdej profesji obok wizji celu istnieje jeszcze etos wykonywanej
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pracy. Część dziennikarzy ma tego świadomość, co zasługuje na pochwałę. Mimo
to negatywny obraz dziennikarstwa śledczego jest obecnie problemem mediów,
szczególnie w obszarze wiarygodności informacji, kwestii etycznych czy
posługiwania się sformułowaniami pejoratywnymi.
Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy żurnalistyka śledcza ulegnie poprawie,
można tylko żywić nadzieję, że ci, którzy jeszcze pozostali w zawodzie, przyczynią
się do podniesienia jego prestiżu i tym samym dziennikarstwo odzyska dawną
rangę.
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Selected Aspects of the Development of Investigative Journalism in Poland
Summary
The article focuses on the selected aspects of the work of investigative journalists. It describes the
genesis, transformations, as well as the future of this particular field of journalism, which is shaped
by the appearance of new social and technological phenomena.
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Miejsce i rola programów w gwarze śląskiej w ofercie
programowej Telewizji Katowice

ABSTRAKT
Gwara śląska trafiła na szklany ekran w latach sześćdziesiątych XX wieku. Gwarowe programy nie
miały jednak umacniać tradycji i śląskiej kultury, ani też upowszechniać śląskich zwrotów i wyrażeń.
Ich zadaniem było dostarczanie rozrywki. Jednostronnie przedstawiono też w mediach wizerunek
mieszkańców Górnego Śląska. Zwyczajowo byli to górnicy lub hutnicy, rzadko piastujący
odpowiedzialne stanowiska, lubujący się w biesiadowaniu, hodowli gołębi, grze w karty
i niewybrednych dowcipach. W artykule przedstawiono, jak zmieniały się audycje w gwarze śląskiej
w ofercie Telewizji Katowice od założenia stacji po współczesność, jak ewoluowały z produkcji
typowo rozrywkowych w kierunku programów utrwalających dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska.
SŁOWA KLUCZOWE: program, gwara śląska, telewizja, region, regionalizm.

Postrzeganie śląskiej gwary
Gwara zwana na Śląsku „godką” od lat jest przedmiotem dyskusji. W wielu
regionach Polski wciąż uważana jest za mieszaninę języka polskiego
i niemieckiego. Tymczasem już dwa wieki temu ksiądz Paweł Pośpiech w „Gazecie
Ludowej” pisał: „Nasz język górnośląski jest językiem dobrze polskim. Jest to ten
sam język, w którym głosił swe kazania ks. Piotr Skarga, w którym Kochanowski
śpiewał swe pieśni na chwałę Bożą i psalmy tłumaczył”1.
Zdaniem językoznawcy Bogusława Wyderki mowa Górnoślązaków nie jest ani
językiem mieszanym, ani odrębnym od polszczyzny, czego dowodzi system
znaków oraz zasób leksykalny gwary identyczny z systemami innych odmian
językowych należących do polskiego języka etnicznego. W polski system językowy
1

Cyt. za P. Spyra, Garść refleksji, potem długi cytat dla śląskich polityków, https://piotrspyra.wordpress.com/
category/gwara-slaska/(08.06.2013).
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włączone są nawet zapożyczenia z języka niemieckiego2. Filolog Zbigniew
Kadłubek uważa, że śląski „to nie jest prosty język ludzi ze wsi, ale opiera się na
słowach pochodzących nie tylko z niemieckiego, ale i czeskiego, jidysz, a także
z greki i łaciny”3.
Wskazania językoznawców na śląską gwarę jako odmianę polszczyzny nie
przełożyły się na jej obecność w instytucjach publicznych ani mediach. Przyczyn
tego stanu rzeczy należy szukać w latach dwudziestych XX wieku, kiedy to
utworzono autonomiczne województwo śląskie. Od początku samodzielne
województwo starano się jak najsilniej powiązać z II Rzeczpospolitą. Na
państwowe stanowiska powoływano wyłącznie zwolenników polskości Śląska.
Wówczas wykreowano też wzorzec prawdziwego Ślązaka, który miał być
„bojownikiem o polskość, najlepiej powstańcem bądź skupionym na pracy
górnikiem”4.
Stosunek władz sanacyjnych do Śląska i śląskości przejęły po II wojnie
światowej elity PRL-u. Z Górnego Śląska rugowano wszystko, co niepolskie, stąd
także mało przychylny stosunek władz do śląskiej gwary5. Jak zauważył Michał
Smolorz,
„regionalizm nigdy nie był priorytetem żadnej z ekip rządzących, dlatego też akcenty regionalne
w mediach miały przede wszystkim charakter konsumpcyjny i rozrywkowy; służyły jedynie
6
pozyskaniu widowni, a nie jej kształtowaniu” .

Taki właśnie charakter miały programy w gwarze śląskiej, które pojawiały się
od lat sześćdziesiątych XX wieku na antenie Telewizji Katowice. Dopiero po 1989
roku, dzięki przemianom społeczno-ustrojowym, programy gwarowe wzbogacono
o elementy edukacyjne. Zmieniła się również ich rola: z nieskomplikowanej
rozrywki, na pograniczu kabaretu, poprzez prezentowanie twórczego dorobku
Górnoślązaków, aż po poważne dyskusje o Śląsku i śląskości. Zadbano również,
by programy te utrwalały dziedzictwo kulturowe regionu.

Metody badawcze
W artykule dokonano analizy wszystkich programów realizowanych w gwarze
śląskiej, emitowanych na antenie Telewizji Katowice w latach 1953-2017, czyli od
momentu powstania stacji po bieżący rok. Ponieważ programy te ukazywały się
w cyklach, przeanalizowano każdy cykl w całości (o ile liczył dziesięć odcinków
i mniej) oraz po pięć pierwszych, pięć środkowych oraz pięć końcowych odcinków
2

Zob. B. Wyderka, Język, dialekt czy kreol?, [w:] Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?,
L. Nijakowski (red.), Warszawa 2004, s. 187-215.
3
Z. Kadłubek, Listy z Rzymu, Katowice 2008, s. 12.
4
M. Smolorz, Śląsk wymyślony, Katowice 2012, s. 86.
5
Ibidem, s. 253.
6
Ibidem, s. 271.
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w przypadku, gdy cykl składał się z ponad dziesięciu części. Analizie poddano
zawartość merytoryczną audycji, ich budowę oraz informacyjne, edukacyjne bądź
rozrywkowe funkcje7. Pod pojęciem „cykliczne” rozumiane są programy
posiadające nie mniej niż trzy wydania, emitowane z określoną częstotliwością
w ustalone dni tygodnia lub miesiąca, posiadające własną czołówkę, końcówkę,
planszę tytułową, grafikę oraz scenografię. W artykule używane są również
pojęcia: „audycja telewizyjna” rozumiana jako „ciąg ruchomych obrazów
z dźwiękiem lub bez niego, stanowiący ze względu na treść, formę, przeznaczenie
lub autorstwo, odrębną całość w stworzonym przez dostawcę usługi medialnej
programie lub katalogu audycji”8; „felieton”, czyli autorskie przedstawienie
tematu przy użyciu kamery; „program”, czyli „telewizyjna produkcja
audiowizualna, będąca podstawową jednostką ramówek stacji telewizyjnych”9;
program „na żywo” – audycja emitowana bezpośrednio na antenę; „program
studyjny”, czyli taki, którego akcja toczy się w telewizyjnym studiu oraz „ramówka
telewizyjna” rozumiana jako zestaw programów danej stacji z uwzględnieniem dat
oraz godzin emisji poszczególnych pozycji10.

Programy gwarowe w ofercie programowej Telewizji Katowice
Zdaniem Michała Smolorza – publicysty i reżysera programów telewizyjnych –
najprostszym sposobem identyfikacji regionalnej jest język11. Pierwszy w historii
Telewizji Katowice program realizowany w gwarze śląskiej nosił tytuł U Bregułów
na Zawodziu, a na antenie katowickiej stacji pojawił się w 1968 roku12.
W archiwum TVP Katowice próżno szukać taśm z odcinkami U Bregułów na
Zawodziu. Istnienia tej pozycji w ramówce dowodzą jedynie zapisy w Księgach
Inwentarzowych oraz wspomnienia dawnych pracowników stacji13. Program
emitowano „na żywo”. Były to pięćdziesięciominutowe widowiska rozrywkowe,
oparte na przeżyciach rodziny tytułowych Bregułów i ich sąsiadów. Zdaniem
reżysera Ryszarda Bernerta „program był bardzo dobrze przyjmowany przez
widzów, mimo że zawarte w nim anegdoty pozostawiały wiele do życzenia,
podobnie jak autentyczność gwary śląskiej”14.

7

J. Gajda, Media w edukacji, Kraków 2003, s. 42-47.
Zob. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o Radiofonii i Telewizji, Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34, art. 2, pkt. 4.
Zob. M. Sadowski, Historia efektów specjalnych cz.3, http://www.audiowizualni.pl/index.php/postprodukcja/
obraz/7462-historia-efektow-specjalnych-cz-3-nowe-swiaty-dawni-aktorzy (24.11.2013).
10
Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 2015, s. 762.
11
M. Smolorz, Śląsk…, op. cit., s. 86.
12
Zob. R. Barnert, Inne kino, czyli od filmu amatorskiego do telewizji, [w:] Filmowe światy. Z dziejów X muzy na
Górnym Śląsku, (red.) A. Gwóźdź, Katowice 1998, s. 142.
13
Zob. Archiwum TVP Katowice, Księgi inwentarzowe 1960-1961, s. 11.
14
Ibidem.
8
9
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Rozrywkowy charakter miał również kolejny gwarowy cykl U Alojza, który na
antenie Telewizji Katowice można było oglądać w 1987 roku15. Odcinki
realizowano w karczmie piwnej, gdzie śląskie przywary z humorem przedstawiała
znana słuchaczom Radia Katowice rodzina Masztalskich złożona z aktorów,
muzyków i dziennikarzy. Przy biesiadnym stole ciekawostki z kraju i regionu
przeplatano śląskimi „wicami” (dowcipami) oraz przyśpiewkami w wykonaniu
chorzowskiego zespołu „Antyki”. Zapraszano także gości związanych z regionem,
między innymi Augustyna Halotę – emerytowanego górnika i odtwórcę głównej
roli w filmie Kazimierza Kutza Paciorki jednego różańca.
Cykl U Alojza w reżyserii Edwarda Kozaka emitowano również w Programie
2 Telewizji Polskiej, skąd – jak wspomina autor – „dochodziły sygnały, że nic nie
rozumieją, ale świetnie się bawią”16. Mimo przychylnych recenzji z centrali
program zdjęto z anteny. Ówczesna władza uznała bowiem, że cykl obraża klasę
robotniczą17.
Kolejny gwarowy program w Telewizji Katowice pojawił się dopiero po
przemianach społeczno-ustrojowych, jakie dokonały się w Polsce po 1989 roku,
kiedy zaczęły rozwijać się lokalne samorządy, a w szkołach wprowadzono edukację
regionalną. Setki osób zgłaszały się do rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach na
konkurs posługiwania się gwarą Po naszymu, czyli po śląsku. W eterze gwara
rozbrzmiewała na antenie Radia Piekary oraz Radia Fest.
W 1993 roku, w klimacie rosnącej popularności gwary, Telewizja Katowice
uruchomiła słowno-muzyczne widowisko Sobota w Bytkowie oparte na pomyśle
Marii Pańczyk, w reżyserii Waldemara Patlewicza18. Perypetie dwóch śląskich
rodzin: Żymłów i Pytloków na szklanym ekranie przerodziły się w pierwszą śląską
operę mydlaną19. Tytuł serialu nawiązuje do miejsca, w którym mieści się siedziba
Telewizji Katowice. W głównych rolach wystąpili zarówno zawodowi aktorzy, jak
i amatorzy. Scenarzysta Soboty w Bytkowie Adam Daszewski wspominał, że
„pierwsza telenowela w Katowicach powstawała w skromnych warunkach
technicznych i finansowych, w znacznym stopniu dzięki entuzjazmowi całej ekipy
i gotowości do podejmowania najbardziej karkołomnych wyzwań”20. Historię
Żymłów i Pytloków oglądało blisko cztery miliony widzów. Była to największa
widownia w sześćdziesięcioletniej historii Telewizji Katowice21. Przez sześć lat
wyprodukowano prawie osiemdziesiąt odcinków serialu, który zdjęto z anteny pod
koniec 1998 roku z przyczyn finansowych. Bohaterów telenoweli można było
15

Archiwum TVP Katowice 1987, U Alojza, D 1081, TC:10:00:30.
Rozmowa z Edwardem Kozakiem – autorem cyklu U Alojza, przeprowadzona 12.07.2015.
17
Ibidem.
18
Archiwum TVP Katowice, Sobota w Bytkowie, Katowice 1993, SP 1542, TC:10:00:10.
19
P. Nowicki, Co to jest telenowela, Warszawa 2006, s. 49.
20
Zob. A. Daszewski, Sobota w Bytkowie, czyli portret Ślązaków czasu przełomu, http://www.dziennikzachodni.pl/
artykul/608557,sobota-w-bytkowie-czyli-portret-slazakow-czasu-przelomu,id,t.html, (01.07.2012).
21
Zob. Biuro Reklamy TVP Katowice, Wyniki badań oglądalności w latach 1990-2017, s. 2.
16
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jeszcze oglądać w programie rozrywkowym Śląska laba w reżyserii Waldemara
Patlewicza i Krzysztofa Jasińskiego22. Były to rejestracje biletowanych koncertów
z Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, gdzie w estradowym widowisku śląskim
artystom towarzyszyli goście z całego kraju.
W 2005 roku w Telewizji Katowice emitowano jeszcze jeden cykl
publicystyczno-rozrywkowy, w którym prowadzący posługiwali się gwarą śląską.
Była to Niedziela w Bytkowie w reżyserii Waldemara Patlewicza, przemianowana
na U nos w Bytkowie, gdy program przeniesiono na sobotę23. W telewizyjnym
studiu, z udziałem publiczności, co weekend pojawiało się dwoje prowadzących:
Grażyna Bułka (aktorka katowickiego Teatru Korez) oraz dziennikarz Grzegorz
Gajda wymiennie z aktorem Teatru Śląskiego Markiem Ślosarskim. W każdym
z odcinków towarzyszył im gość związany zawodowo bądź rodzinnie ze śląskim
regionem. O bohaterze każdego programu w przygotowanym wcześniej felietonie
opowiadali przyjaciele i współpracownicy. Studyjne rozmowy z gościem
przeplatano piosenkami w wykonaniu zespołu „Antyki”, Mirosława Szołtyska
i Mirosława Jędrowskiego oraz grupy „Gang Marcela”24.
Choć gwarowe programy zawsze plasowały się w czołówce najchętniej
oglądanych pozycji na antenie Telewizji Katowice, bywało, że zarzucano im, iż są
niezgodne z polską racją stanu. Dawni pracownicy stacji wspominają, że do
redakcji przychodziły listy z zarzutami, iż to „efekt działania sił rewizjonistycznych,
szyderczy taniec na grobie powstańców śląskich, a nawet próba oderwania Śląska
od Polski”25.
Kolejną gwarową produkcją na antenie katowickiej stacji był Patefon ujka
Ericha26. Była to pierwsza audycja zakupiona przez telewizję od Anteny
Górnośląskiej – prywatnego producenta specjalizującego się w filmach
dokumentalnych oraz programach rozrywkowych poświęconych śląskiej
kulturze27. W 2010 roku we wnętrzach Muzeum Historii Katowic co dwa tygodnie
realizowano półgodzinne odcinki programu, w których z tytułowego patefonu
Wiesław Sławik (aktor Teatru Śląskiego) nastawiał utwory śląskich artystów.
Program ilustrowano czarno-białymi ujęciami miast, ludzi, miejsc i instytucji
korespondujących z tekstami wykonywanych utworów. Prowadzący snuł
opowieści o śląskich tradycjach oraz historii regionu.
Zarówno Patefon ujka Ericha, jak i U Alojza czy U Bregułów na Zawodziu oraz
Sobota w Bytkowie były programami nastawionymi na dostarczanie odbiorcy
22

Archiwum TVP Katowice, Śląska laba, D 2098, TC:00:10:30.
Archiwum TVP Katowice 2005, Niedziela w Bytkowie, DV 7550, TC:00:00:30.
24
Archiwum TVP Katowice 2006, U nos w Bytkowie, DV 7650,TC: 00:01:00.
25
M. Smolorz, Śląsk…, op. cit., s.247.
26
Archiwum TVP Katowice 2010, Patefon ujka Ericha, Beta SP 3655, TC:00:01:15.
27
H. Wach-Malicka, Antena Górnośląska: Miała być telewizja regionalna, wyszło studio producenckie,
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/493242,antena-gonoslaska-miala-byc-telewizja-regionalna-wyszlostudio-producenckie,id,t.html (15.01.2012).
23
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rozrywki. Pojawiały się nie częściej niż raz w tygodniu i stanowiły zaledwie ułamek
produkcji Telewizji Katowice.
Pierwszą pozycją w gwarze śląskiej o walorach edukacyjnych był Śląsk jest
piękny w reżyserii Beaty Smagi i Marka Szołtyska, ukazujący się w latach
2006-200728. Prowadzący program Marek Szołtysek w regionalnym stroju
opowiadał o tradycjach, zwyczajach, legendach, ale i historii związanej z tematem
danego odcinka, będąc zarazem przewodnikiem po miejscach ważnych
i charakterystycznych dla regionu śląskiego. Widzowie mogli poznać między
innymi tradycje związane z Wielkanocą oraz świętami Bożego Narodzenia,
urodzinami, zaręczynami czy niedzielnym obiadem. Przybliżono historię
sanktuariów w Głogówku i na Jasnej Górze29. Autorzy programu podążyli także
śladami Jana Pawła II, odwiedzając miejsca pielgrzymowania papieża Polaka30.
O pogańskich wierzeniach Marek Szołtysek opowiadał na szczycie góry Ślęża,
gdzie przed wiekami czczono boga słońca – pierona31. W programie przybliżono
również historię popularnych na Śląsku: żuru, wodzionki, piwa oraz ziemniaków
sprowadzonych na Śląsk w roli lekarstwa na wychudzenie32. Nie zabrakło też
historii strojów ludowych: chopionki złożonej z plisowanej spódnicy, fartucha, czyli
zapaski, kamizeli oraz obowiązkowo kamiennych korali z krzyżem oraz męskiego
szaketu (marynarki), galot, czyli spodni i kamizelki zwanej na Śląsku westą33.
O wartościach artystycznych programu świadczy międzynarodowa nagroda
przyznana autorom cyklu na festiwalu International Prix CIRCOM Regional
Programme Award w hiszpańskim Bilbao w 2007 roku.
Edukacyjne walory miał również cykl Dej pozór Izoldy Czmok-Nowak34. „W tym
programie bydymy dować pozór, czyli zwracać uwagę na śląskie tradycje, które są
wciąż żywe, na ciekawych ludzi związanych ze Śląskiem i interesujące wydarzenia”
– reklamowała cykl autorka35. Każdy z odcinków składał się z dwóch reportaży
ukazujących codzienne życie Ślązaków, ich pasje i marzenia. Wprowadzenie
stanowiły gwarowe tematy na tle kopalni, huty czy familoka36. Nowoczesny Śląsk
natomiast pokazywano poprzez twórców nawiązujących do tradycji, ale też
interpretujących śląskość w nowy sposób. O religijności i pobożności Ślązaków
świadczy między innymi postawa gościa programu – Michała Pieca, który od 16.
roku życia piechotą bądź rowerem podąża do świętych miejsc, opisując swoje

28

Archiwum TVP Katowice 2001, Śląsk jest piękny, DV 9068, TC: 00:01:20.
Archiwum TVP Katowice 2001, Śląsk jest piękny, DV 9637, TC: 00:05:00.
30
Archiwum TVP Katowice 2001, Śląsk jest piękny, DV 1045, TC: 00:00:10.
31
Archiwum TVP Katowice 2001, Śląsk jest piękny, DV 7308, TC: 00:10:30.
32
Archiwum TVP Katowice 2001, Śląsk jest piękny, DV 6313, TC: 00:15:00.
33
Archiwum TVP Katowice 2001, Śląsk jest piękny, DV 3767, TC: 00:10:50.
34
Archiwum TVP Katowice 2013, Dej pozór, XDCAM 325, TC:00:00:10.
35
Ibidem.
36
Archiwum TVP Katowice 2013, Dej pozór, XDCAM 367, TC:00:00:10.
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przemyślenia na pielgrzymim blogu Delicate37. Znaczenie rodzinnych wartości
autorka ukazała, odwiedzając państwa Juraszków z Rudy Śląskiej, których cztery
pokolenia mieszkają pod jednym dachem38. O przywiązaniu Ślązaków do tradycji
opowiedział fotoreporter Arkadiusz Gola, utrwalający w wolnych chwilach na
kliszach śląskie dzielnice, zwyczaje i ludzi39.
We wrześniu 2016 roku program Dej pozór zmienił formułę. Realizację
półgodzinnych odcinków przeniesiono do zabytkowej wieży wodnej w Rudzie
Śląskiej. W programie znalazła się sonda dotycząca znajomości gwarowych
wyrażeń, prowadzona wśród przedszkolaków i uczniów katowickich szkół oraz
rozmowy z gośćmi poprzedzone filmową prezentacją ich dokonań. Program
odwiedził między innymi Grzegorz Chudy – polonista, założyciel „Szkółki śląskiej
godki” w Katowicach, który przekonywał, że poprzez zabawę najłatwiej wpajać
najmłodszym gwarowe powiedzenia40. Państwo Szołtysikowie z Dąbrówki Wielkiej
opowiadali w programie o tym, jak uczą synów paradowania w śląskich strojach
podczas rodzinnych i państwowych uroczystości41. Odcinek Dej pozór poświęcono
też gwarze śląskiej w internecie. W telewizyjnym studiu pojawiła się Klaudia
Roksela – blogerka portalu Gryfnie.pl oraz Martin Grabowski – autor bloga Chop
w kuchni, gdzie zamieszczane są przepisy na śląskie dania, z którymi może
poradzić sobie nawet mężczyzna pozbawiony kulinarnego talentu. Gośćmi
programu byli też Grzegorz Kulig i Rafał Szyma zajmujący się opracowywaniem
aplikacji, umożliwiających korektę teksów pisanych w śląskiej gwarze42.
Na planie Dej pozór spotkali się autorzy książek, kryminałów, poezji oraz
bajek po śląsku. Piotr Długosz, wydawca literatury w gwarze śląskiej, zwrócił
uwagę, że odbiorcami gwarowych pozycji literackich są ludzie w każdym wieku,
a zainteresowanie klientów rośnie z roku na rok43. W odcinku można było
wysłuchać fragmentów takich książek, jak: Filozofia po ślonsku Marcina Kika,
Zaginione perły księżnej Daisy Moniki Kassner oraz Silesia Noir Marcina Szewczyka.
Ich autorzy przekonywali, że w gwarze można pisać o wszystkim i nie jest to
twórczość wyłącznie lekka i przyjemna. Marcin Klik, z wykształcenia doktor nauk
filozoficznych, autor Filozofii po ślonsku, dopatrzył się nawet związków Ślązaków
z filozofią stoików. Jego zdaniem mieszkańcy Śląska, podobnie jak stoicy, są
pogodzeni z losem i gotowi przyjąć wszystko, co niesie życie44.
O pisaniu w gwarze śląskiej opowiadali też: Aleksandra Gruszka – autorka
gwarowego bloga oraz Alojzy Ziemończyk – nauczyciel geografii, a zarazem jeden
37

M. Piec, Delicate, http://michalpiec.pl (16.12.2016).
Archiwum TVP Katowice2016, Dej pozór, XDCAM 379, TC:10:00:20.
39
Ibidem, TC:10:30:23.
40
Archiwum TVP Katowice 2016, Dej pozór, XDCAM 479, TC:00:12:00.
41
Ibidem, TC: 17:00:20.
42
Archiwum TVP Katowice 2016, Dej pozór, XDCAM 789, TC:10:00:20.
43
Ibidem TC:10:05:23.
44
Archiwum TVP Katowice 2016, Dej pozór, XDCAM 790, TC:00:30:30.
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z laureatów „Śląskiego dyktanda”. Oboje uważają, że pisanie w gwarze jest proste
– zwłaszcza od momentu uporządkowania reguł śląskiej pisowni w Ślabikorzu45.
Gośćmi programu byli również Barbara Grządziel i Adrian Górecki, którzy
posługiwanie się gwarą przekształcili w dochodowy interes, uruchamiając
internetowe biuro tłumaczeń www.ponaszymu.pl. Listę gości odcinka zamykał
profesor Zbigniew Kadłubek – filolog Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który
przełożył na gwarę Listy z Rzymu oraz Ajschylosa. Były to pierwsze tłumaczenia
literatury klasycznej na dialekt śląski.
W cyklu Dej pozór autorka starała się połączyć tradycję z nowoczesną
interpretacją śląskości, bowiem jej zdaniem „śląska kultura to nie tylko starzik
i starka, którzy opowiadają, jak to dawniej bywało. Śląski świat wciąż trwa, tylko
jest inny niż kiedyś. Czerpie z przeszłości, ale dopasowuje się do współczesnych
czasów”46.
Najpopularniejsze w regionie potrawy zaprezentowano na antenie Telewizji
Katowice w programie Rączka gotuje47. Tytułowy Remigiusz Rączka – kucharz
z Wodzisławia przyrządza potrawy, podając ich przepisy i przybliżając historie ich
pochodzenia. Przedstawiono między innymi przepisy na makówki, kutię, żur,
wodzionkę, rolady, śląskie buchy i czerwoną kapustę48. Cykl można oglądać od
pięciu lat, a w badaniach prowadzonych przez Biuro Reklamy TVP Katowice
niezmiennie plasuje się w ścisłej czołówce najpopularniejszych programów,
gromadząc przed telewizorami około 100 tysięcy widzów49.
Listę audycji, w których prowadzący posługują się gwarą, zamykają: Gwarowy
koncert życzeń oraz Niedzielny fajer w reżyserii Waldemara Patlewicza. Gwarowy
koncert życzeń polega na odczytywaniu przez prowadzącego nadsyłanych przez
widzów na różne okazje życzeń, po których emitowane są teledyski z utworami
śpiewanymi w śląskiej gwarze50. Niedzielny fajer natomiast to program
prezentujący zespoły i solistów wykonujących gwarowe piosenki. Prowadzący
Niedzielny fajer Marcin Sznapka – rodowity Ślązak – odwiedza artystów
w domach, gdzie wspominają początki kariery, najlepsze koncerty i zabawne
sytuacje na trasach koncertowych. Rozmowy przeplatane są piosenkami
w wykonaniu gości poszczególnych odcinków.
Zdaniem publicysty Michała Smolorza większość programów realizowanych
przez śląskie stacje telewizyjne i radiowe opiera się na tzw. poetyce haimatowej,
czyli nieskomplikowanych melodiach, prostych rymach, przaśnych dowcipach
45

Archiwum TVP Katowice 2016, Dej pozór, XDCAM 791, TC:00:17:30.
M. Warchala, Dziołcha, co godo o nowym Śląsku. Czegoś takiego w telewizji brakowało,
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35055,19252099,dziolcha-co-godo-o-nowym-slasku-czegos-takiego-wtelewizji.html#ixzz4IqR48dWm (09.12.2015).
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Archiwum TVP Katowice 2015, Rączka gotuje, XDCAM 389, TC:00:01:00
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Archiwum TVP Katowice 2015, Rączka gotuje, XDCAM 890, TC:00:00:10.
49
Biuro Reklamy TVP Katowice, Wyniki badań oglądalności w latach 20013-2016, s. 3.
50
Archiwum TVP Katowice 2014, Gwarowy koncert życzeń, BETA SP 2095, TC:00:10:20.
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i wizerunku Ślązaka – zazwyczaj mało rozgarniętego, który jest pośmiewiskiem dla
mieszkańców innych części Polski51. Takie postrzeganie Śląska propagowały
niektóre audycje Radia Piekary i Radia Fest oraz takie programy telewizyjne jak
U Alojza, czy U Bregułów na Zawodziu. Zadaniem śląskich mediów natomiast
powinno być ukazywanie bogactwa śląskiej kultury, jej nowego oblicza, łączenia
tradycji z nowymi technologiami oraz propagowanie historii. I takie role przypisuje
się programom gwarowym emitowanym obecnie na antenie Telewizji Katowice.

Podsumowanie
Znaczenie programów gwarowych na antenie Telewizji Katowice ewaluowało,
podobnie jak zmieniało się miejsce gwary w życiu publicznym mieszkańców
Górnego Śląska. Po II wojnie światowej posługiwanie się gwarą uważano za coś
wstydliwego, niepożądanego do tego stopnia, że w szkołach karano lub
wyśmiewano uczniów, jeśli nie używali poprawnej polszczyzny. Nie było też
miejsca na gwarę w urzędach czy instytucjach kultury. Śląskie tradycje i obrzędy
traktowano w kategorii przemijających ciekawostek, cechujących ludzi prostych,
niewykształconych i nieobytych. Nawet w ogłoszeniach o pracę można było
znaleźć zapisy, że „jednym z wymogów ubiegania się o stanowisko jest poprawne
posługiwanie się polszczyzną – bez naleciałości śląskich”52.
Programy gwarowe, które od połowy lat sześćdziesiątych sporadycznie
pojawiały się najpierw w radiu, później w telewizji, pełniły przede wszystkim
funkcje rozrywkowe. Dopiero po 1989 roku, po przemianach społecznoustrojowych w Polsce, do szkół wprowadzono edukację regionalną, w księgarniach
pojawiły się książki pisane gwarą, a w internecie – strony i blogi poświęcone
śląskiej kulturze i tradycjom. Coraz więcej restauracji wprowadzało do swojego
menu tradycyjne śląskie dania, a instytucje kultury zaczęły wystawiać gwarowe
spektakle i koncerty. Pojawiły się również wydawnictwa prasowe w gwarze
śląskiej, takie jak Sztajgerowy Cajtung w Chorzowie. Dopiero wówczas twórcy
programów telewizyjnych zmierzyli się z audycjami popularyzującymi gwarę,
a jednocześnie propagującymi śląską kulturę i tradycję. Niektóre z nich,
produkowane przez Telewizję Katowice, trafiły nawet na anteny centralne.
Ewoluujący w kierunku nowoczesności wizerunek Śląska, wychodzący poza
kopalnie, familoki i śląskie kluski z roladą i czerwoną kapustą, znajduje swoje
odbicie w mediach, w atrakcyjnych również w formie programach, które nierzadko
emitowane są w najlepszym czasie antenowym. Inaczej też rozumiana jest rola
audycji w gwarze śląskiej. Nie zajmują już miejsca kabaretów i innych
51

M. Smolorz, Śląsk…, op. cit., s. 142.
Zakazano godka – zakazany język, http://www.jaskolkaslaska.eu/2009/07/28/zakozano-godka-zakazany-jezyk
(28.07.2009).
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rozrywkowych pozycji antenowych. Powstały po to, by uczyć, pielęgnować
i utrwalać śląskie tradycje, kulturę i gwarę. Ma to szczególne znaczenie w dobie
konwergencji mediów, jak również w czasach, kiedy pasma regionalne, nie tylko
na Śląsku, zostały zawłaszczone przez centralę TVP i wypełnione serwisami
informacyjnymi i publicystyką o charakterze ogólnopolskim. Również i w ostatnich
latach, mimo cyfryzacji sygnału telewizyjnego w całej Polsce, nie umożliwiono
ośrodkom regionalnym TVP wydłużenia własnego czasu antenowego. Dlatego też
audycje w gwarze śląskiej są często jedynym autentycznie regionalnym
elementem tak zwanego programu regionalnego w telewizji. Pozostałe audycje
związane są ze Śląskiem o tyle, że wyprodukowano je w tym regonie,
a ich autorami są regionalni dziennikarze, jednak poruszana w nich tematyka
dotyczy tak samo mieszkańców Śląska, jak i Warszawy, Krakowa czy innych
polskich miejscowości.
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The Place and Role of Programs in Silesian Dialect in the Programming Offer of Telewizja Katowice
Summary
The Silesian dialect first appeared on screen in the 1960s. The introduction of the dialect was not
intended, however, to broaden the Silesian tradition and culture or to popularise the Silesian
phrases and sayings, but to provide entertainment. The portrayal of the Upper Silesian people was
also superficial in the media. They were depicted as miners or steelworkers, rarely in high position,
indulging in feasts, pigeon breeding, gambling and vulgar banter. The article describes the changes
in the radio broadcasts given in the Silesian dialect in Telewizja Katowice from its establishment
to the present day. It aims to show how they evolved from being purely entertaining broadcasts
to those that cherish the cultural heritage of the Upper Silesia.
Keywords: program, Silesian dialect, television, region, regionalism
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Kartografia wyobrażona?
O reporterskich reprezentacjach przestrzeni
w Tatuażu z tryzubem Ziemowita Szczerka

ABSTRAKT
Artykuł ma na celu analizę książki Tatuaż z tryzubem autorstwa Ziemowita Szczerka pod kątem
nakreślonych w niej sposobów prezentowania przestrzeni. Dziennikarz ten, specjalizujący się
w reportażu gonzo, przedstawia współczesną Ukrainę jako przestrzeń realną i wyobrażoną, gdzie
Wschód styka się z Zachodem. Szczerek wyraźnie akcentuje różnice między „mapą” a „terytorium”,
tworząc tekst, który pod wieloma względami wykracza poza poetykę klasycznego reportażu.
W kontekście analiz książki Szczerka istotne staje się zbadanie, czy narzędzia wypracowane
na gruncie geopoetyki mogą stać się użyteczne także dla badania twórczości reportażowej.
SŁOWA KLUCZOWE: reportaż literacki, gonzo, geopoetyka, Ziemowit Szczerek, Ukraina.

Lektura powstających w ostatnich latach reportaży literackich pokazuje, że
w obrębie zainteresowań dziennikarzy coraz częściej pojawiają się zagadnienia
takie, jak: relacje centrum i peryferii, problematyka granic i pograniczy,
topograficzne zakorzenienie pamięci. Przestrzeń w tekście reportażowym nie daje
się już zredukować li tylko do roli tła dla opisywanych przez dziennikarza
wydarzeń, lecz staje się kategorią samoistną i znaczącą. Jej tekstowa reprezentacja
postrzegana jest jako rodzaj mapy mającej – przynajmniej ex definitione –
odzwierciedlić terytorium, jako zapis zmysłowego doświadczania miejsca, a nawet
jako efekt pracy wyobraźni patrzącego. Te trzy nakreślone tu sposoby
percypowania rzeczywistości zostały zestawione ze sobą w opublikowanej w 2015
roku książce Ziemowita Szczerka pt. Tatuaż z tryzubem1. Warto zatem zwrócić
uwagę na zróżnicowane sposoby reprezentacji przestrzeni we wspomnianym
1

Por. Z. Szczerek, Tatuaż z tryzubem, Wołowiec 2016.
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tekście, który ze względu na obecność geografii wyobrażonej wchodzi w swoistą
grę z poetyką reportażu literackiego, znacząco rozszerzając jego granice.
Przeświadczenie, iż „[…] literatura i miejsca geograficzne nie są wobec
siebie ekskluzywne, lecz komplementarne, prowadzące nieustanne negocjacje”2,
dostrzegalne jest współcześnie przede wszystkim na gruncie nauk
humanistycznych, które z dużym zainteresowaniem odnoszą się do tzw. zwrotu
topograficznego3. Przestrzeń zarówno dla badaczy, czytelników, jak i krytyków
okazała się kategorią niezwykle pojemną, dającą się interpretować między innymi
w kontekście takich zagadnień jak globalizacja, regionalizm, pamięć, ślad, miejsce,
nie-miejsce. Dotychczas uwaga badaczy koncentrowała się zwłaszcza wokół dzieł
literackich, będących próbą naniesienia rzeczywistych bądź wyimaginowanych loci
na tkankę tekstu4. Głównym elementem naukowych dociekań stało się śledzenie
relacji między konkretnymi geograficznymi lokacjami a ich reprezentacjami
artystycznymi. Równie interesująco relacja ta kształtuje się w przypadku dzieł
reportażowych, a zwłaszcza reportażu literackiego, którego autorzy już w okresie
powstania tzw. New Journalism w latach sześćdziesiątych XX wieku bezpowrotnie
zarzucili wiarę w referencjalność języka.
Badanie relacji świat – tekst ze szczególnym uwzględnieniem reporterskich
reprezentacji przestrzeni jest zagadnieniem, które – w moim przeświadczeniu –
zasługuje na szczególną uwagę. Reportaż, którego optyka koncentruje się między
innymi wokół takich tematów, jak relacje Ja-Inny, podróż jako narzędzie poznania
świata, urbanizacja czy problematyka kulturowego potencjału granic i pograniczy,
pozostaje materią domagającą się topograficznego odczytania. Wiele spośród
powstających w ostatnich latach tekstów reporterskich przyjmuje formę
„opowieści przestrzennych” – by posłużyć się określeniem Michela de Certeau5 –
łącząc w sobie motyw drogi, przemieszczania się z opowieścią o doświadczaniu
przestrzeni. Taki charakter posiadają także teksty dziennikarskie Szczerka,
integrujące ze sobą w sposób oksymoroniczny reporterski dokumentaryzm
i twórczą wyobraźnię autora.

Reportażowe kartografie. W stronę geopoetyki
Pograniczny charakter reportażu literackiego jako gatunku usytuowanego
pomiędzy dziennikarstwem a literaturą6 pozwala na zastosowanie do jego badania
2

E. Rybicka, Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca: zwrot topograficzny w badaniach literackich, „Teksty
Drugie”, 2008, nr 4, s. 24.
3
Por. Ibidem, s. 21-23.
4
Por. Ibidem, s. 24.
5
Por. M. de Certeau, Wynaleźć codzienność: sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2008, s. 115.
6
Por. E. Żyrek-Horodyska, Reportaż literacki wobec literatury. Korzenie i teorie, „Pamiętnik Literacki”, 2017, nr 4,
s. 119-131.
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nie tylko tradycyjnych narzędzi medioznawczych, ale także literaturoznawczych.
Jedną z niewątpliwie wartych rozważenia propozycji są transdyscyplinarne
założenia wypracowane na gruncie geopoetyki. Możliwość włączenia reportażu
w obszar jej zainteresowań wskazała Anna Jeziorkowska-Polakowska, która,
omawiając książkę Elżbiety Rybickiej7, zauważa: „[…] przedmiotem badań
geopoetyki może być cała twórczość literacka, a nie tylko podróżopisarstwo,
reportaż czy eseistyka”8. Zogniskowana niejako ex definitione wokół miejsc, miast,
krajobrazów twórczość reportażowa przybliża czytelnikowi to, co nieznane,
niedookreślone, odległe, warte uwagi. Słynna formuła Hanny Krall, mówiącej, że
reportaż to przede wszystkim „zapisywanie świata”9, dodatkowo zdaje się
ugruntowywać topograficzną dominantę analizowanej formy, która – opowiadając
o człowieku – najczęściej sytuuje go w konkretnej przestrzeni, ujawniając przy tym
jej biograficzny, symboliczny bądź metafizyczny wymiar.
Małgorzata Czermińska w swych badaniach nad koncepcją miejsc
autobiograficznych przywołuje między innymi twórczość Ryszarda Kapuścińskiego,
nazywając go autorem o „topograficznej wyobraźni”10. Dziennikarz ten w swych
ustaleniach wielokrotnie demaskował myślenie o przedstawianej w tekstach
reporterskich przestrzeni jako jednorodnym bycie, poddającym się
schematycznemu, stereotypowemu wręcz opisowi. Dał temu wyraz na kartach
Hebanu, polemizując z potocznym (i obecnym także w mediach) posługiwaniem
się leksemem „Afryka”:
„Ten kontynent jest zbyt duży, aby go opisać. To istny ocean, osobna planeta, różnorodny,
przebogaty kosmos. Tylko w wielkim uproszczeniu, dla wygody, mówimy – Afryka.
11
W rzeczywistości, poza nazwą geograficzną, Afryka nie istnieje” .

Podejmowana przez Kapuścińskiego refleksja nad kulturowym wymiarem
przestrzeni, a także nad procesem jej tekstowego wytwarzania prowadzi do
wniosku, iż nie tylko literaci, ale także reporterzy stają przed wyzwaniem, jakim
jest oddanie w materii słowa percypowanych za pomocą wzroku, słuchu czy
dotyku elementów opisywanego krajobrazu. Przestrzeń (a także poszczególne
konstytuujące ją elementy) nie jest dla współczesnych twórców reportażu
literackiego z pewnością jedynie rodzajem barwnej scenografii, lecz stanowi
nierzadko jeden z najważniejszych przedmiotów dziennikarskiego oglądu,
funkcjonuje jako miejsce pamięci, palimpsestowa struktura, obszar zderzenia
kultur12, milczący, choć wymowny świadek przełomowych wydarzeń. Doskonale
7

Chodzi o książkę pt. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich.
A. Jeziorkowska-Polakowska, Geopoetyka jako pojęcie wędrujące, „Artes Humanae” 2016, nr 1, s. 194.
9
Por. J. Antczak, Reporterka. Rozmowy z Hanną Krall, Warszawa 2007, s. 35.
10
Por. M. Czermińska, Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie”, 2011, nr 5,
s. 194.
11
R. Kapuściński, Heban, Warszawa 1998, s. 5.
12
Por. E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków,
8
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uchwycił to Martin Pollack na kartach książki Skażone krajobrazy, gdzie stwierdza,
że krajobraz
„[…] zawsze był wytworem człowieka. Jesteśmy tego wprawdzie świadomi, gdy tylko na chłodno
rozważamy owo niejasne i naładowane emocjami pojęcie, jednak już po chwili znowu
pozwalamy, by górę brały emocje. Ponieważ to, jak pojmujemy krajobraz, jest ściśle związane
13
z naszymi odczuciami. A szczególnie ze wspomnieniami” .

Możliwość zaanektowania geopoetyki w obszar nauk społecznych sygnalizowali
także Marta Cobel-Tokarska oraz Marcin Dębicki, pisząc: „należy zaznaczyć
interdyscyplinarny charakter geopoetyki i geografii wyobrażonej; mimo że
większość opracowań włącza te pojęcia w obręb nauk o literaturze, to jednak
również nauki społeczne mogą mieć z nich pożytek”14. Warto więc zapytać
o wspomniane przez badaczy zalety wykorzystania wskazywanej przez nich
perspektywy dla badań medioznawczych. Przede wszystkim wynikają one
z interdyscyplinarnego potencjału tego rodzaju analiz. Jak zauważa Kenneth
White, „geopoetyka wymaga […] nowego wysłowienia, nowego działania, nowego
światowania”15. Czerpiąc między innymi z geografii, autobiografii, antropologii czy
nauk o kulturze, zajmuje się badaniami interakcji i związków pomiędzy
przestrzenią a kulturą, a zatem – jak pisze Rybicka – „zapisywaniem miejsc
w tekstach kultury”16. Istotne dla geopoetyki jest uchwycenie sposobów
językowego (tekstowego, artystycznego, ale też dokumentarnego czy quasidokumentarnego) wytwarzania przestrzeni, która może być odzwierciedleniem
realnie istniejącego miejsca bądź efektem pracy twórczej wyobraźni piszącego.
Szczególny nacisk kładziony jest tutaj na osobę autora/narratora i podejmowane
przez niego próby rozpoznania swego miejsca w świecie, na tworzoną przez niego
topografię emotywną17. Za każdym razem percypuje on bowiem rzeczywistość,
kontempluje owo „bycie-w-świecie” oczyma tubylca bądź przybysza; „swojego”
lub „obcego”, flâneura bądź też flâneuse.
Zaskakująco zbliżony wydaje się zestaw zagadnień kluczowych dla powstającej
w XXI wieku twórczości reportażowej oraz geopoetyki. Ta ostatnia – zdaniem
Rybickiej – zwraca się w stronę takich tematów, jak
„centrum – peryferie, przestrzenie prywatne – przestrzenie publiczne, granica i pogranicze,
przestrzenie lokalne, regionalne, narodowe, transnarodowe, globalne, de- i reterytorializacja,
18
miejsce i heterotopia, geografia wyobrażona i kartografia” .

s. 168-200.
13
M. Pollack, Skażone krajobrazy, przeł. K. Niedenthal, Wołowiec 2014, s. 7.
14
M. Cobel-Tokarska, M. Dębicki, Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej, Warszawa 2017, s 19.
15
K. White, Zarys geopoetyki, tłum. A. Czarnacka, tłum. przejrzała B. Kaniewska, „Białostockie Studia
Literaturoznawcze”, 2011, nr 2, s. 25.
16
Por. E. Rybicka, op. cit., s. 480.
17
Por. E. Rybicka, op. cit., s. 269.
18
Ibidem, s. 25.
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Wskazane tu problemy stają się wielokroć inspiracją do powstania tekstów
reportażowych, których autorzy wybierają przestrzeń jako tematyczną dominantę
swych prac. Dla przykładu przywołać warto chociażby książki takich dziennikarzy,
jak Marcin Kołodziejczyk (kwestie związane ze statusem polskiej prowincji opisane
w tomie Bardzo martwy sezon), Marcin Kącki (problematyka miejsc pamięci
poruszana w reportażu Białystok. Biała siła, czarna pamięć), Włodzimierz Nowak
(obraz tzw. „Polski niewarszawskiej” przedstawiony w książce Serce narodu koło
przystanku, traktującej o skomplikowanych relacjach centrum i peryferii) czy Filip
Springer (Wanna z kolumnadą poświęcona kondycji polskiej architektury).
Wnioski, jakie wysnuć można z pobieżnego nawet przeglądu przywołanych tu
tekstów reportażowych, pokazują, że teza Rybickiej dotycząca „decentralizacji
mapy”, czyli zmniejszenia zainteresowania miejscami o dominującej dotąd pozycji
na rzecz miejsc o skomplikowanym, niejednorodnym statusie, adekwatna jest nie
tylko w kontekście badań literackich, ale także medioznawczych ustaleń
zogniskowanych wokół reportażu literackiego. Badaczka pisała:
„Większym […] zainteresowaniem cieszą się obecnie dawne peryferia i miasta pograniczne
o skomplikowanej, wielonarodowej i wielokulturowej przeszłości, takie jak Triest, Kaliningrad,
a w Polsce Gdańsk, Szczecin czy Wrocław niż dawne stolice i centra kultury, czyli Londyn lub
19
Paryż” .

Reporterzy z uwagą śledzą dziś wydarzenia rozgrywające się na polskiej
prowincji, poszukują tematów na terenach pogranicznych, przyglądają się
przyczynom i konsekwencjom zderzenia kultur. Niejednokrotnie akcentują przy
tym nawet performatywny wymiar uprawianego przez nich gatunku, za pomocą
którego pragną inicjować konkretne zmiany w otaczającej ich przestrzeni20.
Problemem coraz częściej podejmowanym przez polskich reporterów jest
zagadnienie geografii wyobrażonej (imaginative geography), o której pisał szerzej
Edward Said w kontekście badań postkolonialnych. Mowa tutaj o takim
tekstowym mapowaniu przestrzeni, które byłoby istotne z punktu widzenia
tożsamości etnicznych, społecznych czy narodowych. Na kartach książki Kultura
i imperializm badacz stwierdził, że „wszystkie kultury mają tendencję do tworzenia
przedstawień obcych kultur, aby lepiej je opanować”21. Tego rodzaju swoistego
„ramowania” przestrzeni dokonują także – w sposób mniej lub bardziej celowy
i uświadomiony – autorzy reportaży literackich. W dziennikarstwie gonzo –
którego przedstawicielem jest Szczerek – proces ten zdaje się wybrzmiewać ze
zdecydowanie wzmożoną siłą. Jest ono bowiem niejako z definicji rozpięte między
osią geograficzną a imaginacyjną i z obu zdaje się z powodzeniem czerpać.

19

E. Rybicka, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni…, op. cit., s. 481.
Przykładem jest reportaż pt. Miedzianka. Historia znikania autorstwa Filipa Springera. Opisane przez niego
miejsce zyskało popularność właśnie za sprawą reportażu tego autora.
21
E. Said, Kultura i imperializm, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Kraków 2009, s. 108.
20
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Twórczość reportażowa Ziemowita Szczerka
Szczerek znany jest polskiemu czytelnikowi między innymi z takich tomów,
jak Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian, Siódemka,
Międzymorze, Tatuaż z tryzubem czy Siwy dym. Niektóre z przywołanych
tu książek doczekały się już szerokiego omówienia przez badaczy, podkreślających
silne ciążenie prac tego autora w kierunku literackości i związanego z nią
fikcjonalizowania dziennikarskiego dyskursu22. Uwaga dziennikarza koncentruje
się głównie wokół tematyki związanej z Europą Środkową i Wschodnią, ze
szczególnym uwzględnieniem Ukrainy. Na mapę tego obszaru Szczerek
z reporterską dociekliwością i artystycznym talentem nanosi poddane najczęściej
subiektywnemu przetworzeniu miejsca i nie-miejsca, wykraczając przy tym
zarówno poza obszar dziennikarstwa, jak i literatury. Wychodzące spod jego pióra
teksty łączą w sobie elementy reportażu podróżniczego z publicystyczną refleksją
na temat współczesnej sytuacji geopolitycznej. Reporter w ironicznym duchu pisze
o zderzeniu idei Wschodu i Zachodu, które – jak pokazuje chociażby
w przywołanej już Siódemce – szczególnie mocno ścierają się ze sobą na
terytorium Polski.
Ze względu na nowatorski charakter i silne wykraczanie poza ramy gatunkowe
form dziennikarskich reportaże Szczerka doczekały się już wielu ważnych
omówień. Najobszerniejszym studium skoncentrowanym na utrwalonym w tych
pracach obrazie przestrzeni jest artykuł Justyny E. Dąbrowskiej pt. Obraz państwa
postapokaliptycznego w prozie Ziemowita Szczerka23. Autorka stawia tezę,
że obraz Ukrainy nakreślony w tekstach tego autora to w istocie swoiste pars pro
toto idei tego, co określane jest w potocznym języku jako „Wschód”.
Do zagadnienia przestrzeni odnosi się także Izabella Adamczewska, stwierdzając,
iż „książka Szczerka jest nie tyle diagnozą współczesnej Ukrainy, ile refleksją na
temat Polaków, ich stosunku do «ukraińskości» oraz słowiańszczyzny […]”24.
Głównym kontekstem interpretacyjnym dla reportaży Szczerka pozostaje
ukształtowane w drugiej połowie XX stulecia dziennikarstwo gonzo, definiowane –
jak pisze Natalia Lemann – jako
„styl i technika narracyjna charakteryzująca się skrajnym subiektywizmem, luźnym podejściem
do faktów i językową hiperbolą. Najważniejszym bohaterem tekstu gonzo jest jego autor, który
nie próbuje ukrywać się za wydarzeniami, aktywnie w nich uczestnicząc lub wręcz je

22

Por. A. Kalin, Polska szkoła zmyślania – literacki reportaż podróżniczy. Podróże z Mordoru do Międzymorza
Ziemowita Szczerka, „Forum Poetyki”, 2018, nr 11-12, s. 64-85.
23
Por. J. E. Dąbrowska, Obraz państwa postapokaliptycznego w prozie Ziemowita Szczerka, „Annales Universitatis
Mariae Curie-Skłodowska”, 2016, nr 2.
24
I. Adamczewska, Wariacje na temat pewnego paktu. O dziennikarstwie gonzo, „Łódzkie Studia
Literaturoznawcze”, 2014, nr 3, s. 189.
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wywołując” .

Szczerek zarówno na kartach swych reportaży, jak również w udzielanych
wywiadach wielokrotnie posługiwał się tym pojęciem, włączając własne teksty
w krąg nowodziennikarskich odczytań. Autor ten nie stroni od posługiwania się
wulgarnym językiem, przyznaje się przed odbiorcą do fikcjonalizacji dyskursu,
jawnie igra ze stereotypami narodowymi, otwarcie szydzi z poprawności
politycznej. Na potrzeby pisanych reportaży kreuje nawet postać swego alter ego
– Łukasza – którego istnienie uzasadnia w następujący sposób:
„Po to stworzyłem tego bohatera, żeby popchnąć go do takiego sukinsyństwa, do którego sam
bym nie był zdolny. Gonzo, czyli uprawiany przez niego gatunek literacki, polega na wymyślaniu,
zresztą cała literatura określana w świecie anglojęzycznym jako fiction jest przecież
wymyślaniem, a gonzo to jednak fiction, nawet jeśli bazuje na non-fiction. Gonzo teoretycznie
nie musi trzymać się ściśle faktów, żeby opisywać mechanizmy. Ale Łukasz, mój bohater,
wykorzystywał formułę gonzo po to, żeby umacniać stereotypy, które Polacy będą chcieli
26
czytać” .

Główny punkt ciężkości w badaniach nad Nowym Dziennikarstwem oraz gonzo
położony jest zwłaszcza na osobę reportera-narratora, przeżywającego przygody
o charakterze awanturniczym, eksperymentującego z najdziwniejszymi używkami
i eksplorującego przy tym rozmaite stany własnej świadomości27. Kreowany przez
piszącego obraz świata naznaczony jest wysokim subiektywizmem, dlatego
dotychczas w polskich badaniach nad gonzo to właśnie osoba reportera-narratora
zwracała najczęściej uwagę medioznawców i literaturoznawców. Katarzyna
Frukacz określiła Przyjdzie Mordor… jako „[…] zbiór silnie upodmiotowionych
opowieści o podróżach po Ukrainie”28, akcentując przede wszystkim postać
reportera i opisywanie przez niego doświadczenia gromadzone w trakcie
ekscentrycznej, delirycznej podróży.
Zdecydowanie mniejszy nacisk kładziony był na opisywaną przez autora
przestrzeń, która zwraca uwagę niezwykłą konstrukcją, opierającą się nie tylko na
charakterystycznej dla dziennikarstwa percepcji rzeczywistości zewnętrznej, lecz
także na odkrywaniu jej wyobrażeniowego potencjału. Lektura Przyjdzie Mordor…
każe skierować interpretacyjne tory w stronę refleksji nad przestrzenią. W tym
przypadku jednak nie tylko nad realną, konkretną, pojawiającą się najczęściej
w tekstach dziennikarskich, ale też atopiczną, mityczną, quasi-literacką,
przypominającą Tolkienowską krainę zła. Podobna topograficzna optyka dominuje
25

N. Lemann, Materiały do „Słownika Rodzajów Literackich” – Gonzo journalism, „Zagadnienia Rodzajów
Literackich”, 2014, z. 1, s. 341.
26
J. Sobolewska, Synowie buraczanych pól. Rozmowa z Ziemowitem Szczerkiem, na: https://www.polityka.pl/
tygodnikpolityka/kultura/paszporty/1569197,2,rozmowa-z-ziemowitem-szczerkiem.read, (15.08.2018).
27
W reportażach gonzo pojawiają się liczne opisy środków odurzających. Związane jest to z początkami nurtu,
które przypadły na lata sześćdziesiąte XX wieku, a zatem okres rozwoju kontrkultury.
28
K. Frukacz, Amerykańskie Nowe Dziennikarstwo po polsku? Transfer poetyk, problemy adaptacyjne, „Biblioteka
Postscriptum Polonistycznego”, 2015, nr 5, s. 57.
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w książce Międzymorze, której tytuł także odwołuje się do idei zakorzenionej
w wyznaczonej przez percepcję i wyobraźnię reportera przestrzeni. Podtytuł
książki obiecuje czytelnikowi zdarzenie realnego z wyobrażonym. Zapowiada
mianowicie, że tematem Międzymorza są „podróże przez prawdziwą i wyobrażoną
Europę Środkową”29.
Jednym z centralnych elementów w dyskusjach nad gozno jest zagadnienie
paktu referencjalnego, który w tego rodzaju twórczości dziennikarz staje się za
wszelką cenę przenicowywać. W autotematycznych wypowiedziach Szczerek
zwraca uwagę na umowny charakter relacji „słowo-świat”, demaskując przy tym
rozmaite środki artystyczne, których wykorzystanie jeszcze mocniej oddala
reportera od stworzenia możliwie transparentnego obrazu rzeczywistości.
Adamczewska zabieg ten określa jako „przesunięcie akcentu z zagadnienia
«prawdy» na «prawdopodobieństwo»”30. Arkadiusz Kalin w artykule pt. Polska
szkoła zmyślania – literacki reportaż podróżniczy. Podróże z Mordoru do
Międzymorza Ziemowita Szczerka zauważa natomiast, że wykorzystanie
elementów fikcji – paradoksalnie – daje autorowi możliwość postawienia trafnej
diagnozy à propos kondycji współczesności:
„W kontekście geografii imaginacyjnej utwory Szczerka prezentują się zdecydowanie czytelniej
i wiarygodniej, jako eksploracje map kulturowych aniżeli jako mimetyczne reporterskie relacje
z podróży. Szczerek, pisząc przede wszystkim o kulturowych wyobrażeniach przestrzeni
i narodowych fantasmagoriach, zajmuje się – z punktu widzenia tradycyjnych rozważań
o autentyzmie w reportażu – fikcjami, tymczasem to one, jako kulturowe twory (ideowe,
31
polityczne) dokonują kluczowych transpozycji rzeczywistości (realnego)” .

Gonzo w ujęciu Szczerka nie jest zatem wyłącznie rodzajem ponowoczesnej gry
z reportażową konwencją, ale także narzędziem pozwalającym reporterowi na
opowiedzenie o niej w możliwie najbardziej adekwatny sposób. Traktować je
można jako odpowiedź na wieszczony przez postmodernistów „kres wielkich
narracji”, dostrzegalny dziś bardzo wyraźnie w powstających w ostatnich latach
tekstach reportażowych.

Reportażowa kartografia w Tatuażu z tryzubem Z. Szczerka
Problematyka przestrzeni to jedno z centralnych zagadnień poruszanych przez
Szczerka na kartach reportażu Tatuaż z tryzubem. Utrzymana w duchu gonzo
dziennikarska opowieść o wyprawie polskiego dziennikarza na Ukrainę
zogniskowana jest wokół percypowanych przez piszącego miejsc, miast
i krajobrazów. Uwaga reportera skupia się nie tylko na rzeczywistej topografii, lecz
29

Z. Szczerek, Międzymorze. Podróże przez prawdziwą i wyobrażoną Europę Środkową, Wołowiec/Warszawa
2017.
30
I. Adamczewska, Wariacje…, op. cit., s. 200.
31
A. Kalin, Polska szkoła…, op. cit., s. 83.
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także na przestrzeniach wyobrażonych, których istnienie jest wyłącznie
elementem twórczej imaginacji piszącego. Zabieg ten zbliża niewątpliwie Tatuaż…
do literatury, rozszerzając znacząco granice reportażu. Obok charakterystycznych
dla tekstu dziennikarskiego deskrypcji w książce pojawiają liczne opisy przestrzeni
atopicznych, możliwych, hipotetycznych, lecz nierealnych, utrwalających
stereotypowe postrzeganie Ukrainy, jako miejsca kontrastów, kiczu i szeroko
rozumianego „orientalizmu”.
Szczerek otwarcie gra z ideą geografii wyobrażonej, obrazującej relacje
dominacji i władzy. Ujawniają się one zwłaszcza we fragmentach, w których
reporter konfrontuje utrwalony wśród Polaków obraz Galicji Wschodniej
z własnymi obserwacjami poczynionymi na tym obszarze. Autor sprawnie
demaskuje wszelkie zabiegi mitologizujące przestrzeń ziem utraconych:
„Marszrutki suną w pełnym słońcu, lecz w środku panuje półmrok, jak przez większą część roku
w tych nieszczęsnych krainach klimatu umiarkowanego. I suną przez wschodnią Galicję, przez
ziemię, którą polski mit odarł z realności i przerobił na utracony raj. A ona tutaj jest, ta Galicja,
Hałyczyna, bardzo jest, ma realne kształty, dzieje się w najlepsze. I tu wszystko jest takie, jak
32
w Polsce, tylko inne” .

Opisując Lwów, reporter wskazuje na istotny rozdźwięk pomiędzy „mapą”
a „terytorium”. Zauważa mianowicie silnie zakorzenioną w polskiej mentalności
tendencję do idealizowania utraconych Ziem Wschodnich, tęsknotę za tym, co
niegdyś traktowano, jako „swoje”, a za sprawą historycznych zawirowań stało się
„obce”. Piszący podkreśla, że Ukraina pozostaje dla Polski przestrzenią kulturowo
bliską i odległą jednocześnie, trudną do opisania, wymykającą się prostym
reporterskim deskrypcjom.
Jedną z dominujących figur, wykorzystywanych przez reportera w celu
sportretowania współczesnej Ukrainy, jest personifikacja. Upodmiotowienie
przestrzeni pozwala spojrzeć na nią jak na byt posiadający własną
biografię, uwznioślony, podlegający dynamicznym przemianom. Elementy ją
charakteryzujące, takie jak szaleństwo, dramatyczne uwikłanie w historię,
bierność i ślepe naśladowanie jednocześnie zachodnich i wschodnich wzorców,
podlegają raz życzliwej, innym razem surowej ocenie reportera. U Szczerka
fascynacja Ukrainą miesza się bowiem z przerażeniem i zdziwieniem. Jedną
z przyczyn wywołujących tak skrajne emocje jest ukraiński nacjonalizm, którego
symbolem staje się ów tytułowy „tatuaż z tryzubem”. Wszechobecność barw
narodowych zostaje – jak pokazuje dziennikarz – nieco na siłę wkomponowana
w przestrzeń, kontrastującą wszechobecną brzydotą z manifestowanym
powszechnie na budynkach, placach, skwerach dumnym patriotyzmem:
„I napisy – „sława Ukrainie”, „sława bohaterom”, „sława nacji”, „szczenewmerła”.
Na rozkraczonych przystankach, na walących się ścianach, na rozpadających się mostach. Kraj –
32

Z. Szczerek, Tatuaż…, op. cit., s. 81.
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partyzant. Kraj – który sam zainstalował sobie upadek, sam spuścił sobie wpierdol, a teraz chciał
33
się z tego wszystkiego wydobyć” .

W reportażu Szczerka przestrzeń opisywana jest w kategoriach cielesności.
Wykorzystanie tego typu metafory pozwala reporterowi na przedstawienie
ukraińskości jako zespołu żywych, połączonych ze sobą elementów, które nie
zawsze prawidłowo funkcjonują. Dziennikarz konsekwentnie – jak można
zauważyć – przedstawia ją jako ciało okaleczone, brzydkie, chore i cierpiące.
Somatyczne metafory pojęciowe pozwalają spojrzeć na reportaż jak na swoistą
„biografię” kraju:
„Ukraina, która wyłoniła się z chaosu po rozpadającym się Związku Radzieckim, nie miała zbyt
wiele wspólnego z galicyjskimi marzeniami. Nieudolna, kuśtykająca, sypiąca się i niezdolna do
34
sięgnięcia do takiego poziomu, jakiego obywatele oczekiwaliby od państwa […]” .

W ujęciu Szczerka Ukraina jawi się jako przestrzeń niezwykle silnie naznaczona
nacjonalizmem, którego symbolem stają się wszechobecne żółte i niebieskie
barwy. Ich obecność w krajobrazie ma jednak – zdaniem reportera – wyłącznie
charakter fasadowy; jest próbą zaznaczenia „ukraińskości”, swoistego
oznakowywania przestrzeni i przedstawienia jej, jako „własnej”. Nie bez powodu
Tatuaż… rozpoczyna Szczerek od frazy: „Chodź, pomaluj moją postapokalipsę
na żółto i na niebiesko”35, nawiązując do popularnej w Polsce piosenki zespołu
2+1. Dziennikarz tłumaczy, że oznaczanie przestrzeni: ławek, rynien, budynków
ogrodzeń itp. barwami narodowymi jest jedynie próbą nadawania formy,
maskowania niedoskonałości:
„Wszystko więc było na żółto-niebiesko. Powyginane barierki przy drogach i mostach, przystanki
autobusowe. Na przystankach wymalowani Kozacy z szablami, Niebiańska Sotnia z Majdanu,
tryzuby, upowcy i portrety Bandery. Żeby nie zapomnieć, że szcze nie wmerła Ukraina. Że jednak
jest. Wyglądało to wszystko jak partyzanckie państwo ukraińskie. Bo Ukraina spętana przez
okoliczności wewnętrzne i zewnętrzne, niezdolna do wylewania asfaltu, malowania pasów,
ogarniania wsi i miasteczek i tych wszystkich rzeczy, które zazwyczaj robi państwo – ograniczyła
się do koniecznego minimum egzystencji. I teraz wysyła tylko sygnały z podziemia: jeszcze tu
36
jestem. Jeszcze żyję” .

Choć opisywana przez dziennikarza przestrzeń zostaje nasycona barwami
i symbolami, w tym przypadku między „znaczącym” a „znaczonym” brak jednak
prostej referencji. Widziana oczyma Szczerka Ukraina markuje swoją przestrzeń,
pragnąc za wszelką cenę zasygnalizować własne jestestwo. Spod żółtych
i niebieskich malunków przebija jednak szarość, typowa dla państw dawnego
bloku wschodniego.
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Obserwujący ukraińską przestrzeń dziennikarz – zanurzając się
w charakterystyczne dla gonzo odmęty własnej wyobraźni – proponuje
czytelnikowi własną mapę, niewspółgrającą pod żadnym względem z istniejącym
terytorium. Deskrypcje krajobrazów dalece wykraczają poza prosty, reporterski
opis, mający przybliżyć czytelnikowi nieznane mu obszary. Szczerek koncentruje
się bowiem nie tylko na swoistym hic et nunc, lecz posuwa się nawet do
nakreślenia alternatywnego obrazu ukraińskiej kartografii. Kilkakroć tematyzuje
motyw kontemplowania mapy, której czytanie wywołuje u piszącego pragnienie
stworzenia nowej kartografii, łączącej w ramach wspólnych granic sąsiadujące
pogranicza:
„Patrzę czasem na mapę Euroregionu Karpackiego i wyobrażam sobie, że to niepodległe
państwo. Bardzo lubię jego kształt na mapie. Trochę Ukrainy, trochę Polski, kawał Słowacji
Rumunii, Republiki Czeskiej. […] Ach, Karpacja, Rurytania, najpiękniejsze państwo świata.
Chciałbym w nim mieszkać. Byłbym jego najgorętszym patriotą. Chciałbym o nim pisać książki.
37
I kiedyś napiszę” .

Wyrażana przez dziennikarza pokusa stworzenia nowej przestrzeni zapowiada
w pewien sposób odejście piszącego od reportażu do literatury. Realizacją tego
zamiaru jest – jak można sądzić – opublikowana w 2018 roku książka Siwy dym,
w której dziennikarz nakreślił futurystyczny wizerunek Europy.
Wiele uwagi poświęca Szczerek procesowi swoistego „stwarzania” Ukrainy nie
tylko przez tekst, ale także przez rozmaite geopolityczne okoliczności. Kraj ten
fascynuje go jako przestrzeń, dla której arbitralne wytyczenie granic stało się
w istocie zalążkiem powstania nowego państwa. Dziennikarz opisuje ten proces,
akcentując przy tym swoistą bierność mieszkańców Ukrainy, którzy nie tyle
kształtowali topografię własnego kraju, ile obserwowali, jak została im ona
stworzona. Myśl ta – co istotne – powraca w reportażu kilkakrotnie i wyrażona
zostaje przy użyciu niezwykle sugestywnych w tym przypadku form
bezosobowych:
„Ukraina nie była państwem, o które walczono. Ukraina była produktem geopolitycznych
okoliczności i – po prostu – wydarzyła się. Tworzono ją i tworzy się nadal, pracując już na żywym,
niepodległym ciele. To nie ukraiński naród stworzył Ukrainę. To bardziej Ukraina tworzy ukraiński
38
naród” .

W innym zaś fragmencie czytamy:
„W czasach, gdy budowano miasta, gdy nadawano im kształt – Ukrainy nie było, na Ukrainie nie
ma więc ani jednego „miasta o ukraińskim charakterze”. Nie wiadomo też na dobrą sprawę,
39
czym taki charakter mógłby być” .
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Szczerek wielokrotnie powraca w swym tekście do rozważań nad kategorią
„ukraińskości”, starając się uchwycić differentia specifica tej idei. Trud to jednak –
jak pokazuje dziennikarz – próżny; widziana jego oczyma współczesna Ukraina
absorbuje bowiem elementy innych kultur (rosyjskiej, ale i zachodniej), starając
się na ich podstawie wytworzyć własną, eklektyczną tożsamość.
Obraz Ukrainy dziennikarz chętnie konfrontuje z polskością. Jego uwaga
skoncentrowana jest między innymi na obszarze pogranicza, gdzie – jak pokazuje
– tylko pozornie ścierają się ze sobą obie kultury. Centralnym problemem dla
rozważań dziennikarza nad charakterem pogranicza staje się utrata. Refleksja ta
powraca w Tatuażu… wielokrotnie, wyrażając przede wszystkim wciąż
nieposkromioną tęsknotę Polaków za Lwowem. Szczerek pokazuje, że żadna
przestrzeń nie jest trwała. Jego myśl doskonale – jak sądzę – koresponduje
z zaproponowaną przez Przemysława Czaplińskiego figurą „poruszonej mapy”40.
Badacz zwraca uwagę, że na naszych oczach dochodzi do dekonstruowania
geografii Europy Środkowej: „Polska nie leży tam, gdzie dotąd leżała. Zmiana
naszego położenia wynika z poluzowania więzi z większymi – takimi jak Unia
Europejska czy Europa Środkowa – całościami”41. Ów stan „poluzowania więzi”
dotyczy – jak pokazuje Szczerek – nie tylko Polski, ale i Ukrainy, zrywającej więzi
z Rosją, lecz nieodbudowującej ich z krajami Zachodu.
Jak zauważa Krystyna Romaniszyn, problematyka granic wiąże się zazwyczaj
z akcentowaniem podziałów i różnic pomiędzy społecznościami określającymi się
jako „my” i „oni’42. Szczerek – co ciekawe – zdaje się w prowokacyjny sposób
przenicowywać jednak tę zależność i z dużym zaangażowaniem docieka, co tak
naprawdę dzieje się współcześnie w tej przestrzeni klasyfikowanej jako
„pomiędzy”. Choć obie strony robią wszystko, by się od siebie odróżnić, to właśnie
wspólna, przygraniczna topografia zdradza tak naprawdę wyjątkową bliskość obu
narodów:
„Polacy i Ukraińcy, synowie i córki tej samej ziemi podzielonej na dwie państwowe rzeczywistości
i ukształtowani przez te dwie różne rzeczywistości, piją tę samą obrzydliwą kawę i patrzą na te
same wymięte samochody upieprzone zaschniętym błotem. Patrzą na żółtą budę Biedronki,
która jest takim samym symbolem Polski jak pomnik Grunwaldu […]. Biedronka też zresztą
43
wygląda na wymiętą, ciągnie od niej metalicznym zapachem brudu i mokrej ściery” .

Opis przygranicznej Medyki nie jest pozbawiony krytycyzmu oraz ironicznego
wartościowania. Dowodzi jednak – paradoksalnie – silnego zainteresowania
autora obszarami peryferyjnymi, Ukrainą „niekijowską”44 – parafrazując słynną
40

Por. P. Czapliński, Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI
wieku, Kraków 2016.
41
Ibidem, s. 6.
42
Por. K. Romaniszyn, Czynniki potencjalnej dekonstrukcji pogranicza etnicznego, „Pogranicze. Studia Społeczne”
2016, cz. 1, s. 93.
43
Z. Szczerek, Tatuaż…, op. cit., s. 62.
44
W reportażu Serce narodu koło przystanku Nowak sformułował ideę „Polski niewarszawskiej”, określając w ten
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formułę Włodzimierza Nowaka. Reporter mógłby powtórzyć za Andrzejem
Stasiukiem, że „żyć w centrum oznacza żyć nigdzie”45. W ujęciu Szczerka
to właśnie peryferia w istocie dookreślają owo centrum, nadają mu charakter.
Wpleciony w opowieść o pograniczu wizerunek „wymiętych” samochodów
i „wymiętego” sklepu daleki jest niewątpliwie od dziennikarskiej precyzji
i przywodzi na myśl raczej nierzeczywisty, baśniowy krajobraz. Różnice kulturowe,
choć tak często podkreślane przez przedstawicieli obu narodów, zacierają się
w dobie postępującej globalizacji, której symbolem staje się przyciągający uwagę
Polaków i Ukraińców zagraniczny dyskont.
Szczerek stara się wyraźnie uwypuklić chaos i brikolażowość tej rzeczywistości,
wyłaniającej się z tekstu jako obszar o potencjale atopicznym, usytuowany
poza tradycyjnym porządkiem czasowo-przestrzennym, rozciągnięty gdzieś
pomiędzy Wschodem a Zachodem. W Tatuażu… autor niezwykle sprawnie łączy
krajobraz biologiczny, składający się z przedstawień natury, z krajobrazem
kulturowym, ukształtowanym przez człowieka. Obrazy przestrzeni wplata
w postapokaliptyczny dyskurs, kształtujący się w interesującym dziennikarza
okresie przypadającym na czas wojny w Donbasie. Jak zauważa Dąbrowska,
przymiotniki „postapokaliptyczny” oraz „apokaliptyczny” pojawiają się w tekście
Tatuażu… wielokrotnie46. Ich wykorzystanie każdorazowo sytuuje obraz
przestrzeni w kategoriach nie tyle biologicznych, co kulturowych: fantastycznych,
ponadnaturalnych, wymykających się zmysłowej percepcji. Zapowiedzią tej
podwójnej optyki jest zamieszczony na okładce Tatuażu… blurb, w którym
Szczerek stara się uchwycić clou swojego tekstu:
„To nie jest książka o Majdanie i o wojnie w Donbasie. To podróż przez tworzące się państwo. To
wyprawa opłotkami najnowszej historii Ukrainy. To podróż po ukraińskim labiryncie,
47
fascynującym, zabawnym i przerażającym. Po Ukrainie rzeczywistej i wyobrażonej” .

Ów wyobraźniowy wymiar przestrzeni dziennikarz aktywizuje, często
posługując się neologizmem „miasteczkoid”, zakorzenionym jednocześnie w tym,
co realne, i tym, co futurystyczne. Podobny charakter zdaje się mieć również
przywoływana przez Szczerka częstokroć „Radziecja”, która nie znajduje na mapie
swego realnego odpowiednika, jest terminem pozbawionym rzeczywistego,
geograficznego desygnatu. Tym pojęciem Szczerek określa nie tylko postradzieckie
republiki, ale także obszary, na których zauważalny jest imperialny wpływ byłego
ZSRR. Atopiczny charakter przestrzeni nieumiejscowionej, sytuującej się na skraju
realnego i wyobrażonego, dalece odbiega od tradycyjnych, reportażowych
deskrypcji, przywodząc na myśl zdecydowanie silniej literaturę aniżeli tekst
sposób polską prowincję.
45
A. Stasiuk, Dziennik okrętowy, [w:] J. Andruchowicz, A. Stasiuk, Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej
Środkową, Wołowiec 2000, s. 85.
46
Por. J. E. Dąbrowska, Obraz państwa…, op. cit.
47
Informacja ta zamieszczona została na tylnej okładce Tatuażu z tryzubem.
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dziennikarski. Dobrym przykładem jest zamieszczony w tomie opis kontemplacji
krajobrazu:
„Patrzyłem na tę straszną bajkę radzieckich robotów i nie mogłem uwierzyć w to, co widzę.
Po tym wszystkim wiły się tory kolejowe, jezdnie ze zmrożonego, popękanego i połatanego
asfaltu i wyglądało to zbyt apokaliptycznie, robiło zbyt duże wrażenie, by było tak po prostu
48
przygnębiające” .

W Tatuażu… czytelnik otrzymuje topografię zobrazowaną w duchu gonzo.
Topiczne i atopiczne przestrzenie sportretowane zostają przy wykorzystaniu
nasyconego wulgaryzmami języka. Deskrypcje mają w przeważającej mierze
charakter ultrasubiektywny: postać narratora-reportera niezwykle silnie akcentuje
swoje miejsce w płaszczyźnie zdarzeń. Elementy wyobraźni mieszają się tu
z fragmentami o charakterze dokumentarnym, konwencja realistyczna przenika
się z oniryczną. To przestrzeń, w której jak w lustrze odbija się skarnawalizowana
ukraińska rzeczywistość, portretowana przy wykorzystaniu surrealnych czy
ekspresjonistycznych obrazów.
Permanentnym dyslokacjom poddawany jest także podmiot, starający się
z dziennikarską precyzją konceptualizować przestrzeń, nadając jej określony,
tekstowy kształt. Reporter wpisuje w topograficzną siatkę liczne elementy
autobiograficzne. Jego podróż po Ukrainie radykalnie wymyka się jakimkolwiek
planom, których czytelnik miałby prawo oczekiwać od autora tekstu
dziennikarskiego. Niczym dziewiętnastowieczny flâneur Szczerek pisze o sobie:
„snułem się ulicami”49, „kręciłem się po centrum”50, wskazując tym samym na
sposoby poznawania przestrzeni, doświadczania jej, wymykające się prostemu,
dziennikarskiemu relacjonowaniu zdarzeń. Autor, podążając tropem
Benjaminowskiej przechadzki, dzieli się z czytelnikiem opowieściami o trudach
podróży; jego narracja oscyluje między autotropiczną a allotropiczną. Podobnie
jak w Przyjdzie Mordor…, w Tatuażu… reporter także wplata w swój tekst
elementy charakterystyczne dla stylu gonzo: wspomina o kupowanym w aptece
tajemniczym, halucynogennym balsamie Wigor, przeżywa niebezpieczne
przygody, porusza się bez precyzyjnie oznaczonego celu, jawnie szydzi
z poprawności politycznej. W tym samym duchu opisuje miejską architekturę,
której kontemplacja wykracza dalece poza proste podziwianie myśli
konstrukcyjnej. Zarówno w płaszczyźnie tworzonych obrazów, jak
i wykorzystywanego w tym celu języka, dostrzec można wyraźny stosunek autora
do opisywanych monumentów, budowli czy tras komunikacyjnych. Jednym
z ciekawszych przykładów jest zamieszczony w tomie opis pomnika Lenina:
„Lenin na placu stał gigantyczny. Miał na sobie płaszcz, marynarkę i kamizelkę i wyglądał od dołu
48
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trochę jak Joker z Batmana. A w pozie stał takiej, jakby apelował do kanara w tramwaju
51
o niewypisywanie mu mandatu, bo ma miesięczny, tylko w domu zostawił” .

Zderzenie socrealistycznego monumentalizmu i powagi z lekkim, żartobliwym
wręcz językiem wykorzystanym przez reportera mocno dynamizuje akcję,
ujawniając ponadto stosunek piszącego do portretowanej rzeczywistości.
Dziennikarz, osadzając opisy miejsc, budowli czy monumentów nie tylko
w przestrzennym, ale i historycznym kontekście, pokazuje, w jaki sposób miejsce
traci swą neutralność (casus opisywanego przez Szczerka Majdanu) i staje się
przestrzenią-symbolem, integrującą społeczność wokół wspólnych wspomnień
stanowiących podstawę topografii emotywnej.

Podsumowanie
Szczerek w swym reportażu wielokrotnie staje przed niemożliwym wręcz
zadaniem, podejmując się zmapowania obszaru, istniejącego jednocześnie
w realnej przestrzeni i w wyobraźni piszącego. Z równą dokładnością
i zaangażowaniem co w przypadku opisów rzeczywistych przestrzeni, dziennikarz
podchodzi do opisania ukraińskiej „postapokalipsy”, utkanej ze stereotypów,
wyobrażeń i deklaracji, niepoddającej się jakimkolwiek zabiegom estetyzacyjnym.
W Tatuażu… świat realny permanentnie konfrontowany jest z topografią
wyobrażoną, „poruszoną”, niedookreśloną. Miejsca – jak pokazuje Szczerek – nie
są projektami stałymi, zrealizowanymi. Każde z nich posiada swoją własną
poetykę. Wykorzystany w Tatuażu… do jej opisania styl gonzo spójnie łączy się tu
z publicystycznymi refleksjami reportera rezygnującego z dziennikarskiej precyzji
na rzecz momentami surrealnych wręcz opisów przestrzeni. Jej medialną
reprezentację piszący osadza konsekwentnie w ramach realizowanej podróży,
która pozwala uchwycić zmienność i trwanie poszczególnych loci.
Dekonstruowany przez Szczerka mit idei Europy Środkowej powraca nie
tylko w Tatuażu…, ale także w Przyjdzie Mordor…, Międzymorzu czy licznych
artykułach prasowych tego reportera. Jego teksty są w istocie pytaniem
o pojawiającą się często w publicystyce ideę „centrum”, która – jak pokazuje
Szczerek – wciąż pozostaje tak naprawdę niezrealizowanym projektem. Wspólna
tożsamość interesującego reportera obszaru, którego mieszkańcy z nadzieją
spoglądają na Zachód, z nostalgią zwracają się na Wschód, jest niezwykle trudna
do uchwycenia. Lektura Tatuażu… pokazuje, że kształtuje się ona – podobnie jak
z taką drobiazgowością nakreślona idea „ukraińskości” – w oparciu o pewne
wspólnotowe mity, tworzone najczęściej przez intelektualistów, publicystów,
literaturę piękną. Opisywana przez dziennikarza przestrzeń zdaje się jednak
całkowicie nie współgrać z tymi ideami – spod niebiesko-żółtych barw
51
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pokrywających krajobraz wyzierają bowiem elementy opisywanej przez Szczerka
z taką pieczołowitością Radziecji. Różnice między frontonem a kulisami,
by posłużyć się określeniami Ervinga Goffmana52, rysują się więc tutaj w sposób
niezwykle wyraźny.
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Imagined Cartography? About the Journalist Representations of Space
in "Tattoo with a Trident" by Ziemowit Szczerek
Summary
The aim of this article is to analyze ways of presenting space in the book "Tattoo with a Trident"
by Ziemowit Szczerek. This journalist, specialist in gonzo reportage, presents contemporary Ukraine
as a real and imaginary space where the East meets the West. Szczerek clearly emphasizes the
differences between the "map" and "territory" and he creates the text that in many ways goes
beyond the poetics of classical reportage. In the context of Szczerek's book analysis, it is important
to examine whether the interpretative tools developed in geopoetics can also be used to analyze
reportage.
Keywords: literary reportage, gonzo, geopoetics, Ziemowit Szczerek, Ukraine.
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Kharkovians’ Media Consumption:
Knowledge, Groups and Specific
„Everywhere, mass communication is determined by the
systematisation at the level of the technical medium and
code, by the systematic production of messages originating
1
from the medium itself, not from the world.”

ABSTRAKT
Konsumpcja mediów przez mieszkańców Charkowa: wiedza, grupy i specyfika
Artykuł poświęcony jest badaniu środowiska medialnego Charkowa. Podstawą empiryczną artykułu
jest ilościowe badanie mieszkańców Charkowa, przeprowadzone przy bezpośrednim udziale autora.
Strategia badawcza artykułu opiera się na identyfikacji różnych grup obywateli Charkowa,
dla których prowadzona jest szczegółowa analiza konsumpcji mediów, jej struktur wiedzy i specyfiki.
Szczególną uwagę zwraca się na porównywanie wyników badań autora z badaniami innych
socjologów mediów w przestrzeni postsowieckiej. Autor analizuje parametry demograficzne
i identyfikacyjne mieszkańców Charkowa pod kątem korzystania z Internetu i kanałów
informacyjnych. Następnie badane są plany życiowe, oczekiwania, preferencje zawodowe, struktury
wiedzy o akceptowalnych i niedopuszczalnych strukturach wartości i preferowanych cechach
ludzkich, a także tolerancja wobec grup innych ludzi i osądy dotyczące sprawiedliwości. W rezultacie
autor demonstruje związek między konsumpcją mediów a strukturami wiedzy obywateli Charkowa
i opisuje obecne ograniczenia i perspektywy dalszych badań.
SŁOWA KLUCZOWE: media, konsumpcja mediów, wartości, wiedza, socjologia wiedzy, struktury
wiedzy, indywidualizacja, globalizacja, priorytety życiowe, grupy, praktyki.

Modern media research is becoming more and more technological, relying on
big data and great data complexes obtained through special technical support.
However, traditional methods of media research remain relevant and important
– there is an effect of media consumption stability, according to which „about
1

Zh. Bodrijjar, Obshhestvo potreblenija, Moskva 2006.
86

Alexander Golikov

a constant share of the resources available in a society – time, money, etc.
– is spent on mass communication. Changes in media consumption are actually
redistribution, i.e. transition to a new equilibrium point of public exchange. There
are changes in the preferences of individual media, but the total duration of the
time expenditure on media consumption by an individual remains more or less
constant”2. In this sense, it is possible to assert with confidence that the methods
of traditional sociology, even in such a technologically and engineeringly secured
question as segmentation of the media audience, remain relevant.
In this sense, the processes and phenomena of media consumption by local
communities are of sociological interest. Studies focused on data concerning
national, regional and even international cases are carried out constantly because
these data are quite common and available, while regional, local, communitybased studies remain peripheral and most often closed, that is, carried out for
specific customers. But the communities differ significantly, and hence, the
sociological ability to see and reflect in good faith on these differences comes into
play. So, according to one Ukrainian sociologist, „Ukrainian media have more
autonomy than the Russian ones. The latter are practically controlled by the state
and take an active part in the design of the virtual majority”3. And, on the example
of this quotation, one can see how social facts and peculiarities of communities,
groups and regions can receive a different sociological interpretation.
Another aspect complicating media research are the multiple, dynamic and
highly unpredictable processes of the formation of so-called „new media”, which
„have the natural ability to produce any media product that provides interactive
action and is digitally distributed via the Global Web”4. Here, the internet mobility
plays a significant role. After all, the mobility of the internet results in the widespread accessibility of any – video, text, audio – content, which „at any time in any
place is particularly relevant in the current situation, when the number of media
channels and advertising messages is growing actively, and the time spent on
content consumption remains relatively unchanged”5. Such a design of the new
media gives to their user more freedom – now „we can watch, listen and read
without reference to time and place, discuss and share information with others,
as well as endlessly create, copy and save content, spending a minimum of time
and material costs”6. But, on the other hand, it complicates the techniques and
2

M. M. Nazarov, Televidenie i internet: tipologija rossijskogo media potreblenija, «Sociologicheskie
issledovanija», 2014, № 6 (362), p. 117.
3
N. V. Kostenko, Informacionno-kul'turnye stili v Rossii i Ukraine, «Sociologicheskij zhurnal», 2009, № 1, p. 47.
4
A. I. Solov'ev, Novye media: osobennosti potreblenija media informacii, «Zhurnalіstyka-2017: stan, problemy
і perspektyvy. Matjeryjaly 19-j Mіzhnarodnaj navukova-praktychnaj kanferjencyі», 2017, p. 155.
5
L. E. Kravezhina, Analiz kljuchevyh demograficheskih istochnikov transformacii media sredy v Rossii, «Aktual'nye
voprosy jekonomicheskih nauk», 2014, № 38, pp. 77-80.
6
O. Ju. Meshherjakova, Media potreblenie rossijan, «Molodjozh', Nauka, Tvorchestvo – 2016: materialy XIV
mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencji studentov i aspirantov», 2016, pp. 526-528.
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conceptualisation in process of the study.
Finally, the commodification of media consumption is another important
aspect. From the point of view of Jurgen Habermas, this process can be viewed as
an intervention of the system into the individual’s life7, or – from Herbert Marshall
McLuhan’s point of view – as a shift of focus from message to medium, since „in
the modern world, there is no boundary between medium and message, and the
consumption of an information product automatically refers to the consumption
of its producer”8. It is this commodification that allows us to speak of media
consumption (or media diet) as individually existing, but socially replicable, set of
practices and strategies on treatment and systematisation of media information
and media entertainment in which researchers include interaction with new
media, reading books and magazines, watching television and movies, listening to
the radio, and so on9.
Such a voluminous list is connected with the fact that many things have
changed in communications over the past quarter-century, in particular:
A) the construction of an interactive and subject-subject design of
communication, which, without losing its vertical system, acquires the horizontal
design and horizontal way of practice;
B) the natural continuation of interactivity – the personification of
communication, in the course of which subjects provide information about
themselves, their location, their practices, preferences, and life trajectories10;
C) the increase in the speed of communication is so high that Manuel Castells says
that the modern world is a global village11, as a result of which the intensity and
density of the information flow increases, calling into question the very person’s
ability to cope with this flow. A further consequence of this process is the
construction of tools for differentiation, up to the formation of „digital castes”
and „communicative classes”;
D) the transformation of communications from the peripheral fact of everyday life
into the central one that raises questions of ethics, safety, environmental
responsibility (if we understand ecology as the whole environment surrounding
a person);
E) the increase in media competition, with the result that many researchers state
the mutual replacement of media, that is, „the process of replacing one social
element with another, having a similar meaning, goal, function”, in which media
7

J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt-am-Mein 1987.
T. S. Krajnikova, Media potreblenie: obzor recepcij javlenija, «Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo
universiteta. Serija: Filologija. Zhurnalistika», 2013, № 2, pp. 167-170.
9
Ibidem, p. 167.
10
Ju. N. Zemskaja, Ob izmenenijah kommunikaci onnogolandshafta v jepohu interneta i social'n yhsetej,
«Filologija i chelovek», 2015, № 4, pp. 187-190.
11
M. Castells, The new public sphere: Global civil society, communication networks, and global governance,
«Annals of the American Academy of Political and Social Science», 2008, 616(1), pp. 78–93.
8
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turns out to be „functionally equivalent” to each other – such as, for instance,
television and the internet12;
F) the effect of the emergence of convergent media that complement – but, we
note, do not replace – them. The Wolfgang Riepl’s law formulated more than
a hundred years ago, remains relevant13, but it needs proof and illustration.
Because „new neighbours” in the media system, becoming trendsetters, force
traditional media to transform and integrate into a new technological media
context”14;
G) the growth of media consumption, in which, in addition to traditional devices
(television, newspaper), desktop personal computers, laptops, transformers
gadgets (for example, netbooks or tablets with a removable keyboard), large
tablets (with the screen diagonal of more than 10 inches) competed ordinary
tablets (with the diagonal of 7–10 inches), phablets (with the diagonal of 5.1–7
inches), smartphones (with the diagonal of 3.5–5.1 inches), devices worn on the
body (for example, the so-called „smart watches”, fitness bracelets, etc.)15. While
online media often lag behind the purely technological side, „the majority of
online media resources are analogous to offline media, namely, 54% of text sites,
61% of television sites and 70% of radio resources”.16
Naturally, an even greater lag characterises the social processes associated
with the media and the differentiation of their consumption. So, there are already
attempts to create sustainable classifications (primarily based on clustering)17,
separating „innovators”, „discriminating conservatives”, „soap opera consumers”,
„interested”, „average socially oriented”, etc. However, these classifications are,
firstly, built ad hoc, and secondly, highly situational and unstable. Moreover, such
classifications, based solely on the „magic of numbers” that constitute cluster
analysis, often ignore the essential content of media consumption practices and
their place in people's everyday life.
In connection with all of the above, the goal of our article is to study the
internal structure of the various groups of Kharkov’s citizens, selected from the
point of view of their strategies, tactics and practices of media consumption.

12

M. M. Nazarov, Televidenie i internet …, op. cit. Note that we discuss primarily about functional equivalence
and in no way about the equivalence of consequences and results.
13
W. Riepl, Das Nachrichtenwesen des Altertums mit besonderer Rücksicht auf die Römer, Leipzig und Berlin,
1913, p. 478.
14
A. S. Tarasenko, Media potreblenie auditorii 55+: internet protiv televidenija?, «Nauka televidenija», 2009, № 6,
p. 153.
15
A. I. Solov'jov, Novye…, op.cit., p. 156
16
L. E. Kravezhina, Paradigma, tendencjii razvitija i transformaci i videokontenta v tradicionnom televidenii
i v internete, «Kreativnaja jekonomika», 2014, № 9 (93), p. 116.
17
S. G. Davydov, T. A. Nemudrova, Potrebiteli media: opyt tipologizacii, «Sociologicheskij zhurnal», 2011, № 1,
p. 79.
89

Kharkovians’ Media Consumption: Knowledge, Groups and Specific

To do this, we plan to turn to the study of their identity consciousness, value
field (in the terminology of Lyudmyla Sokuryanskaya18), ideological preferences,
expectations, perceptions of others and themselves, the ratio of permissions and
prohibitions for them in outside world, as well as the socio-demographic
dimension of these groups.
The empirical basis of our research is the research carried out by a group
of sociologists of the Department of Sociology of the V.N. Karazin Kharkov
National University (September – December 2017; field stage – December 2017)
under the guidance of Dr Soc., prof. Alexey Musiezdov on „Traditional, modern
and post-modern values in Ukrainian megalopolis (Kharkov's example)”. The study
was conducted with the use of the face-to-face interview; the sample was
developed on the basis of statistical data about the structure of the Kharkov
population – it is representative of the city’s adult population from the
perspective of sex, age and education and makes a sample of 800 observations
(n= 800).
In the course of the analysis, we used a technique for constructing indices,
created on the basis of the simplest weighted averages. In order to ensure the
convenience of interpreting the indices, we decided to place explanations to each
table concerning the possible range of ordinal scales on the basis of which these
indices were built.

The main parameters of the media consumption in Kharkov:
demography, identification, practice
The structure of the media consumption by the residents of Kharkov is as
follows: only 1,3 % of Kharkov citizens listen to stationary radio points (this group
was excluded from further analysis because the subsample is unrepresentative
and small), 6,9 % of the respondents listen to FM radio stations, 68,8 % of
Kharkov’s citizens watch television, 13,0 % of the city residents read the print
media, finally, the respondents use the internet on a level comparable to
television consumption – 68 %.
These results are somewhat debatable in the context of the conclusion made
by well-known Ukrainian sociologist Natalia Kostenko that: „in Ukraine and Russia
traditional media – the press, radio and especially television – remain the main
means of social communication”19, and the television audience of these countries
(as well as in Europe) is approximately equal to their entire adult population.
For example, television, according to N. Kostenko, was not watched in Ukraine by
6 % and in Russia by 4 %, whereas according to Mikhail Nazarov, in Russia 93% of
18
19

L. G. Sokurjanskaja, Studenchestvo na puti k drugomu obshhestvu: cennostnyj diskurs perehoda, Har'kov 2006.
N. V. Kostenko, Informacionno-kul'turnye…, op. cit., p. 49.
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the study’s respondents turned to television every day or almost every day,
among which 44 % – used the internet20. These data allow us to compare different
moments and situations and understand how dynamic the picture is in this issue
in the modern world.
At the same time, the potential of the internet as a mass medium has not been
exhausted: in Kharkov, as in any large metropolis with developed infrastructure,
only one in five citizens (22 %) does not use the internet and 78 % use it (which
significantly exceeds the average parameters both in the country and in the
macroregion). 63,5 % of the respondents use the internet almost every day (that
is, very actively), 11,1 % use it several times a week, 2,6 % use it several times
a month and 0,7 % use it several times a year or less. Such a pyramid
of consumption forces us to assume that media consumption in the sector of the
internet has a cumulative property, namely the inclusion of the internet media
consumption inevitably entails an escalation and a gradual but rather fast filling
of the available time because, as is held, „the key parameter of a digital material
is the time it takes to consume it”21. In this sense, from the dichotomy of the
strategies described by N. Kostenko – namely, „the influence of involvement in
the network on the intensity of using the main information sources is ambiguous:
the internet can facilitate contacts with them or make them an obvious
competition. At the very least, active internet communication does not prevent
Europeans from active listening to the radio and reading newspapers, but it does
not combine with the habit of active television viewing”22 – it turns out that the
internet is following the first path, gradually „occupying” communications in the
everyday life of Kharkov’s residents. Probably, it is still a matter of fact that the
internet is quite multifunctional: it can satisfy any level of selectivity and any
orientation. As described by S. Davydov and T. Nemudrova: „The level of
selectivity and focus on entertainment or information content are important
parameters differentiating the audience”23.
Similar considerations can explain the specificity of the demographic
characteristics of the mentioned groups depending on the media consumption in
Kharkov (see Table 1). So, it turns out that radio, television, and (especially) print
media are the main sources of information for women, while the internet has this
function for men (given the overall prevalence of women in the sample, it is
noticeable). In addition, the internet consumers group is clearly younger than the
radio and television consumption groups, and the oldest is the group that reads
printed publications.

20

M. M. Nazarov, Televidenie i internet …, op. cit., p. 119
A. I. Solov'jov, Novye…, op.cit., p. 155.
22
N. V. Kostenko, Informacionno-kul'turnye…, op. cit., p. 66.
23
S. G. Davydov, T. A. Nemudrova, Potrebiteli media…, op. cit., p. 75.
21
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It is significant that the most „Ukrainised” media consumption groups (if, of
course, one can use this word for such low indicators that is understandable for
Kharkov. We note that the language was studied by the respondent’s choice of
the interview language) are the „elderly” ones – namely, the groups that prefer
radio and print publications, while the most modern and youth consumption
(internet) group is most Russified.
Table 1. Selected socio-demographic characteristics of the media groups in Kharkov (in %%)
They use the internet several times ...

They receive information about events
in the country and world mostly from ...

They do
not use
it at all FM-radio Television

per
day

per
week

per
month

per
year

Male

51,0

51,1

46,9

11,1

33,1

46,4

Female

49,0

48,9

53,1

88,9

66,9

18-29
years old

29,4

6,7

6,3

0,0

30-44
years old

35,2

33,3

18,8

45-59
years old

24,4

37,0

60 years old
and older

10,9

Russian
language

Press

Internet

41,4

43,7

51,9

53,6

53,4

56,3

48,1

1,1

10,7

10,7

8,2

26,9

0,0

1,9

26,2

23,6

15,8

33,8

34,4

33,3

16,9

26,2

27,2

28,5

26,3

23,0

40,6

66,7

80,1

36,9

38,5

47,5

13,0

99,1

100

96,9

100,0

97,4

97,6

98,4

97,5

99,0

Ukrainian
language

0,9

0,0

3,1

0

2,6

2,4

1,6

2,5

1,0

Ukrainian

81,0

75,2

71,0

77,8

77,4

72,3

77,4

70,5

79,3

Russian

15,7

18,0

29,0

22,2

20,3

22,9

19,4

25,0

16,5

Another

3,3

6,8

0,0

0,0

2,3

4,8

3,2

4,5

4,2

Source: The author’s research.

At the same time, there is an interesting discrepancy within the data on ethnic
identity. It turns out that the most „Russian” groups are just radio and „printed
media” groups, while almost 4/5 of the respondents who prefer the internet,
called themselves Ukrainians. Such a paradox is generally characteristic for
Ukraine: the discontinuity of ethnic identification and real language practices,
triggers, in the field of media consumption, additional research difficulties.
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In the demographic characteristics of the intensity of use of the internet, we
have not revealed any unexpected facts or trends that would not have been
indicated previously. The internet is more often used by men, young Russianspeaking people, identifying themselves as Ukrainians (we would attribute the
latter fact to the results of the „identity policy” of the Ukrainian state and its
education system, which, of course, primarily affects the youth).
In other words, a century later, the question of the value differences between
generations, as posed by Karl Mannheim24, is still important and significant.
According to K. Mannheim, important factors of generational differences are the
common history and experience of given people, and these factors realise and
actualise the phenomenon of a generation. In this sense, K. Mannheim argues
that a generation is not conditioned, but from the point of view of its experience,
self-awareness, structures of people's knowledge, which, of course, are connected
with their demographic cohort, age, and historical factors in a non-linear way.
The situation is also complicated by the fact that: „each new media forms
a particular practice of its consumption (media consumption) for the consumer
and changes the consumption habits of already existing media. The consumption
of modern man is constantly expanding the boundaries. This leads, firstly, to the
fragmentation of the audience, not only by content but also by technological
preferences”25. In other words, direct and caste dependencies „do not work”.
It turns out that the same generation of Soviet people, contrary to the findings of
earlier studies, is „smeared” between radio, television and (especially) print
publications; and now due to the rigid broadcasting network of television
channels into which the „Soviet people” are built in, publication schedule, and
even the use of the internet, are added.
The above conclusions are confirmed by a study of the structure and
distribution of the identities of Kharkov’s citizens (see Table 2).
Table 2. Kharkov’s identity groups (5 - maximum identification, 1 - no identification)
They receive information about events in the
country and world mostly from ...

They use the internet...

Representative of
his or her
nationality (ethnic
group)

24
25

Every
day

A few
times
per
week

Rarely

Do not
use
at all

4,1410

3,9627

3,7805

4,1015

FM-radio Television

4,1548

4,1372

Press

Internet

3,9613

4,1523

K. Mannheim The Problem of Generations, “Essays of the Sociology of Knowledge”, Oxford 1952, pp. 276–322.
A. Tarasenko, Media potreblenie ..., op. cit., p. 153.
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Ukrainian citizen

4,3403

4,1926

4,0976

4,3459

4,2857

4,3625

4,2949

4,3196

Representative of
his or her region

4,3611

4,3507

4,1463

4,4280

4,2143

4,4542

4,2581

4,3815

Resident of his or
her hometown

4,5462

4,5333

4,5610

4,6466

4,5476

4,6439

4,5696

4,5733

A Soviet man

2,1380

2,5852

3,0976

3,4962

2,7738

2,7440

2,8452

2,1942

A European

2,5750

2,3778

2,0000

1,8383

2,4881

2,1681

2,4841

2,5492

A citizen of the
world

2,7396

2,7259

2,6098

2,1090

2,6786

2,4125

2,8217

2,7379

26

Source: the author's research .

Thus, radio listeners have the most polarised identities: on the one hand, more
than other groups, they identify themselves as carriers of their nationality and as
Europeans. On the other hand, they view themselves less than other groups as
citizens of Ukraine, representatives of their region and residents of their
hometown. In contrast, it is these three identities that are most intense among
the group of television lovers, whereas European and global identities are least
significant for them.
No less significant is the fact that it is the print media that is read by people
with the most actualised Soviet and global identities. It turns out that the Soviet
internationalism is perceived by its ordinary carriers not only as a part of the
mythology of the Soviet man but also as a construct that erases ethnonational and
regional differences: even for almost three decades after the collapse of the USSR,
we observe that there is a definite correlation between the Soviet and global
identity. It is not surprising that this particular group is also distinguished by its
minimal (compared to other groups, of course) inclusion of ethnonational
identity. Indeed, it is possible that the ethnonational identity as a common
identity, Gemeinschaft-identity, is replaced by the mechanism described as
follows: „Press consumption is provided by a number of factors: the feeling of
group involvement, the exclusivity of information, where tradition reminiscent of
the book culture – some readers still need for the media to look like books in
Europe”27.
Finally, the mentioned group of internet users is characterised by low identity
tensions. The forecast of Bauman28 about a revolt against norms and against
identities and about the formation of a wardrobe of identities is being carried out.
The only thing that distinguished the internet consumers from other groups was
26

Hereinafter: a marker allocates a cell with the maximum value per line, in bold is allocated a cell with the
minimum value per line.
27
N. V. Kostenko, Informacionno-kul'turnye…, op. cit., p. 49.
28
Z. Bauman, Tekuchaja sovremennost', Sankt-Peterburg 2008.
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the „protest” against the Soviet identity, which was significantly (by 25-30 %) less
pronounced than in other three groups.
This is evident in the case of the frequency of the internet use. It turns out that
four of the seven proposed identities are most actualised for those who do not
use the internet at all. In contrast, we see that the active internet users have
actualised the identity of a European, a global citizen and a member of their
ethnonational community; although the latter is only slightly ahead when it comes
to the indicator of the same identity among those who do not use the internet at
all.
Thus, it is possible to hypothesise that an active use of the internet is a part of
the process of engaging in broader global contexts, as a result of which most of
the known identities are discarded, and, in this sense, the opposition between the
internet and traditional media consumption becomes much more diverse and
complex.

Expectations and priorities of Kharkov’s groups: knowledge
about the future, knowledge about the present
An important parameter in the global world is not so much identity,
not so much involvement in the „old” social structures, traditions and practices,
as individual personal priorities, expectations and ways of perception. It is they
– in the world of „the collapse of metanarratives”29 – that replace these
metanarratives, control the actions of both individuals and large groups of agents,
and influence the formation and development of social systems and structures.
In addition, an individualised society30, as a structural objectification of the culture
of individualism31, cannot be studied solely as a collection of large structures, and
the empirics of media research have demonstrated32.
We observe that the life priorities of different groups, subdivided with regard
to the sources of information they use, differ significantly.

29

Zh.-F. Liotar, Sostojanie postmoderna, Moskva 1998.
Z. Bauman, Individualizirovannoe obshhestvo, Moskva 2005.
31
M. Jacino, Kul'tura individualizma, Har'kov 2012.
32
A. V. Tolokonnikova, T. S. Cherevko, Potreblenie novostno jinformaciiv internete studentami MGU imeni
M. V. Lomonosova, «Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 10: Zhurnalistika», 2016, № 4, s. 142-162.
30
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Table 3. Life priorities of Kharkov’s citizens (4 - „very important”, 1 - „not at all important”).
Mostly they receive information about events in
the country and world from ...

They use the internet...
A few
times per
Every day
week

Everyday

Do not
use at all

FM-radio

Television

Press

Internet

Family

3,9168

3,9333

3,9024

3,8684

3,9643

3,9293

3,8797

3,9273

Friends

3,4531

3,2296

3,2195

3,1434

3,4286

3,3121

3,2739

3,4223

Free time

3,3172

3,2164

2,9250

2,8485

3,3095

3,1209

3,0645

3,2864

Politics

2,0079

2,2148

2,2195

2,1396

2,1905

2,1578

2,3742

2,0428

Work

3,4316

3,3704

3,1750

2,4774

3,1786

3,0962

3,1026

3,4221

Religion

2,3272

2,3582

2,5750

2,4621

2,3810

2,4227

2,6405

2,3594

Source: The author's research.

There is a strong structural polarisation between the readers of print media
(for whom such post-materialist33 values as family, friends, free time, and much
more important than politics and religion) and the active internet-users (who, on
the contrary, are more interested in the first three values more than the other
groups, while they remain much less interested in politics and religion).
We would like to point out that – unexpectedly – family values, friendship and
free time are important for the radio listeners and work for the internet audience.
Work is least significant – confirming all the information presented in the previous
studies in which the group of tele-consumers was labelled as „housewives” and
„lovers of soap operas” – for the television group.
We would like to point out as well that, in addition to the demonstrative
rejection of politics and work by active internet users, the other minima are
concentrated in the group of those who do not use the internet at all. Their value
consciousness, in contrast to the identification consciousness, is the least stressful
and loaded. We consider such mutual replacement of value and identification
burdens as symptomatic and important: it turns out that these different forms of
knowledge about oneself and the world around in contexts of globalisation and
textualisation34 of sociality cannot coexist equally, they mutually supplant each
other.
In addition to knowledge of the present, the person’s knowledge about the
future is also important in the structure of a person’s knowledge of the world
– which can exist only in the form of expectations, hopes, dreams and preferences
33
34

R. Inglehart, Modernization and Postmodernization, Princeton 1997.
The world is text, according to J. Derrida (Derrida Zh. O grammatologii, Moskva 2000).
96

Alexander Golikov

(see Table 4). First, knowledge about the future „grows” out of knowledge about
the past and the present, secondly, it is directly connected with knowledge of
oneself and one's place in the world, thirdly, it inevitably targets other people
(since this is the future).
Table 4. Expectations of Kharkovites for the near future (1 - the most positive expectations; 3 - the
most negative expectations)
Mostly they receive information about events
in the country and world from ...

They use the internet...
Every
day

A few
times per
week

Rarely

Do not
use
at all

FM-radio

Television

Press

internet

The
importance of
working in our
lives will
change

1,4784

1,6269

1,6829

1,7795

1,5833

1,5918

1,6968

1,4817

Greater focus
on technology

1,3307

1,3233

1,4878

1,6692

1,3690

1,4389

1,4968

1,3341

Respect for
authority will
grow

1,6937

1,6940

1,7805

1,7500

1,7024

1,7008

1,9231

1,6960

Source: The author’s research.

The least optimistic expectations have the readers of the press (in all three
parameters), the most optimistic are the adherents of the internet. At the same
time, television lovers are somewhat more optimistic than radio lovers (except for
issues of politics and respect for power), and otherwise, in the knowledge of the
future, we observe hard polarisation, reproduced both at the level of media
consumption channels and at the level of intensity of internet-use. It turns out
that the group of active users of the internet are optimistic, while the groups not
using or very rarely using are pessimists. This may be due to the fact that it is
easier to find like-minded people on the internet (the others themselves, on
whom the future depends), and to the fact that the lifetime of knowledge on the
internet is much less, and therefore the bindings of knowledge about the future to
knowledge of the past are smaller and much less rigid.
Notice that in the structure of the identity and values of the global person, the
person of the modern world and the person of mass communication, the work is
important (see above about the importance of work for internet-users), that
is confirmed, among other things, by theoretical concepts35. At the same time,
35

U. Beck, Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus – Antworten auf Globalisierung, Suhrkamp 2007;
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the work should have certain characteristics that fit into the trend of „postmaterialism” (according to R. Inglehart). And basically, these theoretical
hypotheses in Kharkov case are confirmed (see Table 5).
Table 5. How significant are the work parameters for the Kharkov citizens in their work (indices; 5
- very important, 1 - absolutely not important)
Mostly they receive information about events
in the country and world from ...

They use the internet...
Every
day

A few
times per
week

Rarely

Do not
use
at all

Good pay

4,8153

4,6970

4,6341

4,4491

4,5714

Not
overstretched
work

4,0026

4,0305

4,1000

3,8333

Guaranteed
job

4,6658

4,5985

4,4390

Work
respectable

4,2146

4,0227

Convenient
running time

4,3172

Ability to take
initiative

FM-radio Television

Press

internet

4,6751

4,6306

4,8214

3,8452

3,9709

3,6818

4,0246

4,3698

4,4881

4,5887

4,4810

4,6707

3,5854

3,8835

3,9881

4,0841

4,0316

4,1859

4,2424

3,9024

3,9283

4,1667

4,1590

3,8535

4,2890

4,0730

3,8864

3,3902

3,6316

3,6988

3,8614

3,8662

4,0389

Long vacation,
enough nonworking days

3,7906

3,7955

3,4634

3,5526

3,6310

3,7208

3,3354

3,7555

Work where
you feel you
can accomplish
something

4,2637

4,0606

3,4634

3,7556

3,9524

4,0313

4,0255

4,2366

Responsible
work

3,9373

3,7879

3,1951

3,5358

3,7381

3,7723

3,8217

3,9122

Interesting job

4,5930

4,3939

3,9756

4,1654

4,3929

4,3966

4,3608

4,5711

A job that
meets the
abilities

4,5286

4,2576

4,0488

4,1767

4,1548

4,3582

4,2785

4,4842

Source: The author's research.

Giddens A. Runaway World.How Globalization Is Reshaping Our Lives, New York 2000.
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We see that supporters of internet consumption of information responded
most sharply to questions about work, while relative indifference to this question
was distributed among supporters of print media (5 minima) and radio
(6 minima). No one minimum fell to television consumption.
In the case of the study of the very group of internet consumers, we observe
that here is the „Inner Party”, in which active users of the internet are first of all.
Only long-term leave (the second most active group of internet-use chose this
indicator more actively) and „work without much tension” (the third most active
group) turned out to be less important for active internet users than for other
groups.
Thus, we see that within the landscapes of identities or values, the identities
or values themselves are not competing. But they compete with each other
(as different forms of knowledge about the world and people living in it).
In particular, it turns out that one and the same group can have a very tense value
consciousness – and the identification consciousness is a little tense.
No „overflows of attention” between different values or different identities are
observed.
Moreover, we observe that values or identities are also knowledge products of
media consumption - where the media work as a channel for design, and as a tool
for reproduction and support of a certain form and content of knowledge about
the outside world.

The influence of media consumption on self-perception and
knowledge about the other, near and far
An important part of this world is others. The subject of the Other in sociology
is actualised primarily from the side of philosophy (for example, through the
efforts of Emmanuel Levinas36, Martin Heidegger37, Mikhail Bakhtin38, Maurice
Merleau-Ponty39 or Paul Ricoeur40) and psychology (Slavoy Žižek41, Sigmund
Freud42, Jacques-Marie-Emile Lacan43). However, the actualisation in the context
of globalisation of the issues of interaction with another (embodied in the topics
of political correctness, tolerance, recognition policies44 and moral grammars45)
36

E. Levinas, Time and the Other, and Additional Essays, Duquesne 1987.
M. Hajdegger, Vremja i bytie: stat'i i vystuplenija, Moskva 1993.
M.M. Bahtin, K filosofiipostupka, Bahtin M.M. «Sobranie sochinenij: v 7 t. T. 1», Moskva 2003, p. 7-68.
39
M. Merlo-Ponti, Fenomenologija vosprijatija, Sankt-Peterburg 1999.
40
P. Rikjor, Ja – sam kakdrugoj, Moskva 2008.
41
S. Zizek, How to Read Lacan, London 2006.
42
Z. Frejd, Totem i tabu, Sankt-Peterburg 2005.
43
J. Lacan, The Four Fondamental Concepts of Psycho-analysis, London 1977.
44
Ch. Taylor, Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, Princeton 1994.
45
A. Honneth, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts, Cambridge 1995.
37
38
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leads to the fact that sociologists are increasingly asking how people see the
Other – a specific Other or generalised Other. In this sense, as raised by George
Herbert Mead subject of perception of oneself through the eyes of another46, and
the phenomenological question of the existence of another and its interpretation
by an actor are significant.
In our study, we singled out, first, the person’s perception of himself „from the
outside” (the judgment of similarity, which we offered to the respondents during
the study, is precisely the judgment „from the outside”), secondly, the person’s
perception of others – close others (in the form of their children and their
preferred variations) and distant others (in the form of groups potentially capable
of causing xenophobic moods). Here we also received significant differences
between groups of media consumption (see Table 6).
So, here, unlike the value or identification consciousness, we observe a more
or less uniform distribution of maxima and minima among groups of different
channels of media consumption, with the exception, perhaps, of radio.
It is less important than for other groups,
– for radio consumers – to follow traditions and customs;
– for internet consumers – to care about the environment and always behave
correctly;
– for tele-consumers – to be rich, to do something good for society, to live
interesting;
– for readers of print media, to live in safety, have a good time and be
successful in the eyes of others.
More important than for other groups:
– for radio amateurs – to live in safety and always behave correctly;
– for television viewers – to follow the traditions;
– for internet consumers – to be rich, have a good time, be successful in the
eyes of others, live interestingly;
– for readers of print publications – to do something useful for society,
to take care of the environment and nature.

46

G. H. Mead, Mind, Self and Society: The Definitive Edition, Chicago 2015.
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Table 6. Agreement with the similarity of the given person with himself (indices; 1 - the maximum
level of similarity, 6 - the maximum level of dissimilarity)
Mostly they receive information about events
in the country and world from ...

They use the internet...
For this
person it is
important ...

Every
day

A few
times per
week

Rarely

Do not
use
at all

to be rich, to
have a lot of
money and
expensive things

3,4817

3,4222

4,2439

4,3008

3,7857

to live in safety,
he avoids
everything
that may be
dangerous

2,3416

2,2537

2,3415

2,0301

have a good
time, indulge
himself

3,0300

3,4593

3,8049

do something
good for society

2,6775

2,8593

be successful so
that others know
about his
achievements.

3,1948

adventure and
risk, a life full of
exciting events

FM-radio Television

Press

Internet

3,8281

3,8205

3,4842

1,8810

2,1575

2,3885

2,3114

3,8684

3,1310

3,4651

3,7500

3,0535

2,8780

2,7782

2,6071

2,7284

2,5287

2,7108

3,3111

3,8293

4,0679

3,4048

3,5723

3,6452

3,2229

3,9269

3,8284

4,5610

4,7841

4,0723

4,3602

4,2692

3,9513

always behave
correctly, do not
commit
disapproving acts

2,7653

2,8296

2,9024

2,3094

2,4096

2,5361

2,5860

2,7558

caring for the
environment and
nature

2,5875

2,6815

2,7317

2,5150

2,4048

2,5925

2,3654

2,6034

follow the
traditions and
customs adopted
in his family or
religion

2,5085

2,4074

2,6585

2,1617

2,4524

2,3141

2,3782

2,4714

Source: the author's research

Paradoxically, in this case, that unlike the overwhelming majority of the
remaining data, we do not confirm a number of the trends highlighted above,
analyzing the structure of the group of internet users. We reveal that for active
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internet users it is less important than for others to be rich and live in safety while
having a good time, doing something useful for society and being successful in the
eyes of others is more important. This picture needs more in-depth studies of selfidentification practices and life preferences of internet consumers, especially
since this group is in an extremely dynamic state on post-Soviet space, it is
constantly being formed and changing, which complicates conceptual conclusions.
The picture in the description by users of various information channels about
the qualities of other people looks somewhat different (see Tables 7-8).
Table 7. Preferred qualities for their children, needed and wished by respondents (indices, where
2 is not selected quality, 1 is the chosen quality)
Mostly they receive information about events
in the country and world from ...

They use the internet...
Every
day

A few
times per
week

Rarely

Do not
use
at all

Independence

1,4228

1,4667

1,5122

1,6090

1,3333

Hard work

1,2227

1,1481

1,0244

1,1128

A responsibility

1,2258

1,2015

1,2195

Imagination

1,7113

1,7239

Tolerance and
respect for other
people

1,4713

Thrift

FM-radio Television

Press

Internet

1,4988

1,4810

1,4202

1,1807

1,1463

1,1392

1,1990

1,2632

1,1807

1,2236

1,2342

1,2095

1,8250

1,8226

1,7831

1,7736

1,7722

1,7160

1,5821

1,3171

1,3684

1,4512

1,4260

1,4167

1,4738

1,6754

1,6343

1,6000

1,4474

1,5244

1,5700

1,4713

1,6789

Determination,
perseverance

1,4476

1,5075

1,6000

1,5585

1,4878

1,5048

1,5705

1,4530

Religiosity

1,8978

1,8881

1,8974

1,9019

1,8415

1,8971

1,8645

1,8888

Disinterestednes
s, unselfishness

1,7840

1,8496

1,8750

1,7500

1,7654

1,7712

1,7613

1,7985

Obedience

1,8480

1,8284

1,7561

1,8038

1,8537

1,8225

1,8141

1,8557

Self-expression

1,4172

1,5373

1,5500

1,6128

1,6145

1,5048

1,5949

1,4270

Source: The author's research.

For internet-users, it is less preferable than other groups for their children to
be hardworking, tolerant, thrifty, disinterested and obedient, more important for
them to be resolute and determined to express themselves.
Readers of print editions less than other groups see their children as responsible
and determined, assertive, and more than other groups – as hardworking,
tolerant, thrifty, disinterested and obedient.
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Tele-consumers tend to abandon the independence and religiosity of their
children (a paradoxical combination, of course).
Finally, radio listeners prefer to sacrifice their penchant for self-expression and
fantasy, whereas more than other groups they are willing to see independence,
responsibility, religiosity.
Regarding various groups in terms of intensity of internet consumption, the
group of active internet users prefers to see their children independent,
imaginative, determined, persistent and inclined to express themselves, while the
group that does not use the internet prefers such qualities for their children as
thrifty, disinterested, unselfish and much less other groups are ready to see their
children independent, responsible, religious, prone to self-expression.
Thus, we observe that from the point of view of the nearest and desirable
other, the use of the internet stimulates the expectation of modern and postmaterialistic qualities (self-expression, decisiveness, imagination) for close people.
Whereas reading of print media or radio is connected with the requirement of
traditional qualities (diligence, thrift, disinterestedness, obedience, religiosity).
In this sense, the hypothesis of a positive correlation of the desired qualities and
features of communicative strategies is confirmed.
Data about how people are tolerant towards different groups depending
on media consumption (see Table 8) is illustrative also.
In particular, internet-users are the most tolerant (four local maxima),
television users are the least tolerant (no local maxima, eight local minima out of
10 possible, and the internet users are less tolerant to alcoholics, print media is
not tolerant to characterises the traditionalism of their perception of the world).
This is indicative: after all, according to previous data, the group of television
consumers did not look like supporters of prohibitions or traditional morality.
We can assume that the fact is that the media content of television radicalises
more media content of the internet or print media, imposes much more powerful
and effective stereotypes and brings up a much less tolerant audience.
Table 8. Willingness to live in the neighbourhood with different groups (indices; 1 - unwillingness
to live; 2 - readiness to live in the neighbourhood)
Mostly they receive information about events
in the country and world from ...

They use the internet...
Every
day

A few
times per
week

Rarely

Do not
use
at all

Drug addicts

1,0494

1,0296

1,0000

1,0489

1,0357

People of
another race

1,8837

1,8889

1,8780

1,7744

1,9048
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1,0276

1,0316

1,0376
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1,8893
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People with AIDS

1,6863

1,6593

1,6341

1,5358

1,6429

1,6089

1,7089

1,6825

Immigrants,
foreign workers

1,8446

1,7778

1,8293

1,7331

1,8214

1,7981

1,8228

1,8396

Homosexuals

1,5849

1,4519

1,4146

1,3985

1,5238

1,4700

1,5570

1,5735

People of
another religion

1,9346

1,9478

1,9268

1,9019

1,9512

1,9191

1,9427

1,9415

Alcoholics

1,1105

1,1259

1,0732

1,1316

1,1786

1,1055

1,1139

1,1018

Unmarried
couples living
together

1,9713

1,9778

1,9756

1,9436

1,9762

1,9603

1,9367

1,9708

People who
speak another
are not your
language

1,9321

1,9185

1,8780

1,8195

1,9286

1,8834

1,9304

1,9235

Migrants from
Donetsk and
Lugansk regions
or Crimea

1,9647

1,9481

1,9512

1,9624

1,9762

1,9603

1,9684

1,9635

Source: The author's research.

We observe within the internet audience the trends that are quite explicable in
this light. The only group that internet-illiterate treat better than internet-users is
alcoholics, while the group of active internet users „occupied” 6 out of 10 maxima
of tolerance, the other three belong to the average user group. And vice versa:
eight out of ten local minima belong to the group of „internet-illiterate”, whereas
none of them belongs to the group of active internet users.
Thus, in reality, we observe a statistically noticeable influence of the
information consumption channel on how the image of oneself and another is
produced, reproduced and criticised. In this sense, M. McLuhan's thesis „Media is
the Message”47 acquires a new life, because the message turns out to be
a person’s self-understanding.

Media consumption and knowledge about the world:
a question of justice
Finally, another important plot is how people interpret the world around them.
It is no longer the object of discussions that these interpretations depend on how
a particular issue will be demonstrated and interpreted in the media – here you

47

M. McLuhan, Understanding Media. The Extentions of Man, London 2005.
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can summarise and extend P. Bourdieu’s thesis „to be is to be shown on TV”48.
In particular, an important question is how people carry out the justification and
legitimation of the surrounding world. This problem was actualised in modern
sociology by Luc Boltanski and Laurent Thevenot49, who demonstrated that
people use some justification strategies that are built into the whole universe of
justifications50. However, the very tendency and willingness to justify actions or
phenomena (even abstracting from the question of a specific strategy for
implementing this) may be indicative (see Table 9).
And here it is pointedly that the listeners of radio stations (6 out of 10 local
maxima) have high permissiveness, while television viewers (not a single local
maximum, 5 out of 14 local minima), as well as the audience of printed
publications (local maxima "abortion" and all three types of violence, and seven
local minima, that is, half). In this sense, the internet-audience is very moderate:
local maxima in justifying homosexuality, prostitution, premarital sexual relations,
suicide, as well as a local minimum in condemning abortion.
Table 9. Willingness to justify actions or phenomena (indices; 1 - „never deserves justification”,
10 - „it always deserves justification)
Mostly they receive information about events
in the country and world from ...

They use the internet...
Every
day

A few
times per
week

Rarely

Do not
use
at all

Receipt of state
benefits for
which a person
has no right

2,5065

2,4851

3,1220

2,2368

2,7381

Travel without
payment in
public transport

3,5189

3,4328

4,4878

3,3308

Theft of
another's
property

1,4031

1,5075

1,3659

Failure to pay
taxes, if possible

2,6432

3,0000

Taking bribes
using official
position

1,8551

2,0597

Press

internet

2,4010

2,4013

2,5073

4,1071

3,4850

3,4459

3,5552

1,3008

1,4405

1,3625

1,3567

1,4327

2,9512

2,1660

3,1310

2,5668

2,3631

2,7002

1,8293

1,5094

1,9762

1,7702

1,7613

1,8978

48

FM-radio Television

P. Burd'e, O televidenii i zhurnalistike, Moskva 2002, p. 25
L. Boltanski, L. Teveno, Kritika i obosnovanie spravedlivosti: ocherki sociologii gradov, Moskva 2013.
50
L. Boltanski, L. Teveno, Sociologija kriticheskoj sposobnosti, «Zhurnal sociologii i social'noj antropologii», 2000,
Tom III, № 3, pp. 66-83.
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Homosexuality

3,5293

3,5000

3,1707

2,3835

3,1786

3,0217

3,3885

3,5298

Abortion

4,7370

5,4812

4,9500

4,8636

4,9880

4,8732

5,0449

4,7947

Prostitution

3,4102

3,0597

3,6098

2,4398

3,0476

2,8415

2,9873

3,2731

Divorce

6,4330

7,0896

7,4878

6,2906

6,5714

6,4976

6,3974

6,4364

Sexual relations
before marriage

7,2760

7,3582

6,7073

6,4545

7,0595

6,9723

6,8471

7,2476

Suicide

1,8190

1,8134

1,9512

1,4699

1,7024

1,6575

1,5414

1,7998

If husband beats
wife

1,2770

1,4179

1,4634

1,3571

1,2976

1,2989

1,4650

1,2958

If parents
beat
children

1,5579

1,6940

2,0488

1,6128

1,6667

1,5930

1,7771

1,5976

Violence against
other
people

1,3810

1,5448

1,4634

1,3233

1,4762

1,3589

1,6115

1,4097

Source: The author's research.

It is not surprising that active internet users are also quite moderate in both
maxima and minima, „justifying” homosexuality compared to other groups and
„condemning” abortion and two of the three types of violence compared to them.
The group of „internet-illiterate” (which show no one „local maximum”, but 11 of
13 local minima) turns out to be the least tolerant to the listed phenomena, while
users of average activity who are 6 of 14 local maxima and no local minima, and
users with low activity (no local minimum, seven (!) local maxima).
Thus, it is safe to assume that the readiness to justify socially or morally
condemned or problematic phenomena increases with the postmodernisation of
media channels and, conversely, decreases with the becoming the channels are
more traditional (radio) and less convergent (print media).
In the same way, it is safe to believe that not only value but also ideological
attitudes are mixed into this readiness to justify. In this sense, the internet
audience is much more liberal, while the press and radio audience is much more
etatical.
An indirect evidence of the connection with ideological attitudes is the
distribution of opinions about certain political, economic and ideological maxims,
which was demonstrated by media consumers in Kharkov (see Table 10).
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Table 10. Consent with a number of political and economic judgments (indices; 1 - maximum
agreement with the thesis from the left column of the table; 7 - maximum agreement with the
antonym thesis)
Mostly they receive information about
events in the country and world from ...

They use the internet...
Listed “opinions
on the left”, and
not their
antonyms.

Every
day

A few
times
per
week

There is need to
reduce the
difference in
income

3,0299

The share of
private property in
business and
industry should be
increased.

Rarely

Do not
use
at all

FMradio

Televisio
n

Press

internet

2,7388

2,5366

2,3434

2,8795

2,6466

2,7436

2,9964

4,2656

4,3684

4,9512

5,2820

4,1687

4,6955

4,8291

4,2676

The government
should be more
responsible for
ensuring that all
citizens are
provided

2,6801

2,3284

1,9756

1,9737

2,5060

2,1969

2,0190

2,6274

Competition is
good. It
encourages
people to work
hard and develop
new ideas.

2,6966

3,3955

3,0488

3,4361

3,0843

2,9652

3,0316

2,6877

Ultimately, hard
work is rewarded

3,4909

3,7463

3,6829

3,7481

3,7349

3,5379

3,3608

3,4775

People can get
rich only at the
expense of others

4,3937

4,4328

4,0732

4,0263

4,4458

4,2173

4,7532

4,4161

51

Source: the author's research .

In particular, it can be seen that internet consumers demonstrate maximum
agreement with purely libertarian statements compared to other groups, „you
51

Antonymic judgments, respectively: It is necessary to increase the difference in income so that people make
more efforts; It is necessary to increase the share of state ownership in business and industry; People must
provide themselves and not rely on the government; Competition is harmful: it awakens people's worst qualities;
Hard work usually does not lead to success: it requires luck and communication; The level of well-being can grow
for all people equally.
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need to increase the difference in income so that people put more effort” (which
television viewers are radically opposed to) and „people should provide
themselves and not rely on government” (opposed to readers of press
publications), while supporters of the etatist approach are concentrated among
readers of press (who are sure that the state’s share should be increased, that the
government is responsible for the security of citizens, but paradoxically share the
libertarian utopia of possibility of welfare sprouting for all without exception).
A more detailed analysis of this table shows that the distribution of ideological
convictions from the point of view of sources of information is far from random,
and television "erodes" convictions (although it brings up a little bit etatist views
on wealth and income), while the radio audience does not believe in Protestant
myths about hard work, about competition as a source of prosperity and about
the priority of private property in business and industry.
Thus, our mini-hypothesis about the connectedness of the structure
of knowledge with the source of knowledge, and the message from the media, for
the most part, is confirmed quite confidently.
Fundamentally important for this study is the thesis of M. McLuhan that the
method of transmitting information implicitly carries a certain content. From this
point of view, we oppose the print media with classical electronic (radio and
television), and those, in turn, with the new media: the internet and mobile
communications52.

The discussion of the results
Carried out analysis, of course, has a number of disadvantages and limitations.
1. This analysis was carried out in relation to an atypical community for
Ukraine and Eastern Europe. Kharkov is a large, quite prosperous city with
specific groups within (students, programmers, a powerful stratum of
merchants, strong bourgeois sentiments). These data cannot be distributed
neither in the country nor in the region;
2. The analysis was carried out exclusively by means of indices. To clarify and
more profoundly test hypotheses, one needs to refer to the internal
structure of these indices, as well as to more complex methods of analysis
(factor, cluster, logistic regression, etc.);
3. The formation of communities of media consumption in Kharkov is not only
incomplete - the schedule of this process obviously did not even reach its
„plateau”. Therefore, comparative data, allowing to analyze the dynamics
of processes, their direction and vectors, would be very indicative.
However, despite these limitations (which are, rather, promising areas for
52

S. G. Davydov, T. A Nemudrova, Potrebiteli media…, op. cit., p. 75.
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further research on this issue), we can see that the relationship between media
consumption and life priorities, social preferences, political and economic
ideologies and individual tastes appears quite definite and rigid. Certainly, the
conclusion is confirmed that „despite the emergence of new, alternative media, it
would be premature to talk about a global revolution in the information sphere
and the erosion of the existing structure of the audience. There are new segments
of the audience, but its social heterogeneity remains”53.
In the global space of individualisation, we do not observe the formation of
a „fog of homogeneity”: we see statistically noticeable patterns and distributions.
Especially these patterns are relevant in the context of the process of unification
of the media landscape: „Today the media landscape is being transformed into
a unified environment tied to the constant exchange of information between
ordinary internet users. They spend less and less time on the consumption of the
generated information flow on TV, in the press and on the radio”54. After all, it
turns out that the development of individual strategies and tactics of media
consumption does not at all lead to a lack of typicality in these tactics and
strategies.
These patterns indicate that in the media landscape of the modern world there
are both prevailing „heights” that define the scenario and features of media
processes in a given territory, and subordinated to them „territories” and „places”
in the media landscape. Such an unequal distribution of forces in the symbolic
space refutes the neoliberal mythology of the late Michelle Foucault55, that in the
symbolic space any point of space is a point of power and power. It turns out that
an individual blogger can become a place of strength and power – but one can be
present in the media space as an object, not a subject, of influence. In addition,
such a picture of the media landscape on the example of Kharkov shows us that
the media are the points of „crystallisation” of groups in the modern world, which
„cling” to their usual practices, tactics and strategies for consuming information,
hoping to „save” themselves, reproduce and continue themselves, this
determines the appropriate editorial and discursive media strategy. In this sense,
we have a system with a double bond, where the expectations of social groups
largely determine the specifics of the existence and actions of the media, and the
actions of the media reproduce the social group objectively (that is, supporting its
practices and picture of the world) and subjectively (that is, reproducing
stereotypes about it and supporting them in the external world relative to this
group). In this sense, any study of the media should be careful and responsible –
53

N. V. Kostenko, Informacionno-kul'turnye…, op. cit., p. 48.
A. N. Shestakov, Novye media – novaja filosofija potreblenija informacii, «Aktual'nye problemy social'noj
kommunikacii: materialy Vtoroj Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii», 2011, s. 179-181, s. 181.
55
M. Fuko, Upravlenie soboj i drugimi. Kurs lekcij, prochitannyh v Kollezh de Frans v 1982–1983 uch. godu, SanktPeterburg 2011.
54
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the objectification of such subtle matter implies removing the sociologist from
them so as not to fall into the error of „accusation” and stigmatisation in
accordance with the dominant non-reflective discourses and ideas.
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Kharkovians’ Media Consumption: Knowledge, Groups and Specific
Summary
The article is devoted to the study of the media landscape of the residents of Kharkov. The empirical
basis of the article is a quantitative study of Kharkovians, conducted with the direct participation of
the author. The research strategy of the author of the article is based on identifying various groups
of Kharkovians, for whom a thorough analysis of their media consumption, their knowledge
structures, and their specifics is carried out. Particular attention is paid to comparing the results of
the author's research and the study of other media sociologists in the post-Soviet space. The author
analyzes the demographic and identification parameters of Kharkov citizens in terms of using the
Internet and information channels. Then, life plans, expectations, job preferences, knowledge
structures about acceptable and unacceptable, value structures and preferred human qualities, as
well as tolerance towards groups of other people and some judgments about justice are studied. As
a result, the author demonstrates the relationship between media consumption and knowledge
structures of Kharkovians and describes the limitations of the current and prospects for further
research.
Keywords: media, media consumption, values, knowledge, sociology of knowledge, knowledge
structures, individualization, globalization, life priorities, groups, practices.
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ABSTRAKT
W artykule zostanie opisane niezwykle popularne współcześnie zjawisko transmisji telewizyjnych
spoza studia. Modne są przecież zarówno programy realizowane w plenerze np. kulinarne czy
podróżnicze, jak i programy studyjne, które tylko okazjonalnie wychodzą w plener np. podczas
wakacji czy ferii zimowych (programy śniadaniowe). Zagadnienie „wędrowania” telewizji
szczegółowo omówione zostanie na przykładzie magazynu śniadaniowego Kawa czy herbata?
(TVP1), który był pionierem transmisji plenerowych na żywo w polskiej telewizji, oraz na przykładzie
talent show The Voice of Poland (TVP2).
SŁOWA KLUCZOWE: Telewizja Polska, programy telewizyjne, transmisje plenerowe, medialny obraz
świata.

W ramach wstępu
Istotą współczesnej telewizji jest bycie „tu i teraz” z odbiorcą. Dzięki emisjom
„na żywo” to medium wpisuje się we współuczestniczenie w życiu widza
i współtowarzyszenie w ważnych wydarzeniach, czyli to, co znowu jest znakiem
współczesnej telewizji, a czego dowodów można szukać w innych gatunkach, m.in.
w relacjach z rozmaitych wydarzeń okolicznościowych (pogrzeb Jana Pawła II, ślub
brytyjskiej pary książęcej, narodziny ich dzieci „Royal Baby”) czy sportowych.
Jak zauważa Bogusław Skowronek „znakiem współczesnej kultury jest
wszechobecność mediów”1. Ten szkic obejmować będzie zagadnienia mieszczące
się w tak zarysowanym polu badawczym (choć jednocześnie potraktowane
selektywnie), ponieważ analizą zostaną objęte telewizyjne transmisje plenerowe,
dzięki którym nadawca instytucjonalny wchodzi niejako w świat swojego odbiorcy,
1

B. Skowronek, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013, s. 47.
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przekraczając granicę szklanego ekranu.
Inspiracją do podjęcia tego tematu stały się konstatacje dotyczące
konstruowania świata przedstawionego w mediach, który zdaniem Pawła Nowaka
i Ryszarda Tokarskiego jest światem szczególnym – subiektywnym światem
dziennikarzy/twórców2. Media masowe odgrywają dużą rolę „w lansowaniu
określonych stylów życia, wzorów zachowania i postępowania, […] wpływają
na opinie, gusty i upodobania swoich odbiorców”3. Prowadzący programy,
którzy są przedstawicielami instytucjonalnego medium, kreują przedstawianą
rzeczywistość, imitują relację bezpośrednią z odbiorcą, czyniąc ją poufałą. Dziś
niezwykle celne jest spostrzeżenie Antoniny Grybosiowej, która zauważyła, że
„spotężniała funkcja ludyczna polszczyzny”4. Mimo iż podmiot medialny
subiektywizuje język i obraz świata, który opisuje, tworzy go jednak wchodząc
w akt komunikacji z innymi podmiotami, z którymi ma wspólny język i wspólny
otaczający świat, i dlatego czyni go światem intersubiektywnym, czyli „wspólnym
MNIE i TOBIE”5. Istotne w tych rozważaniach jest również to, że medialny obraz
świata odzwierciedlany jest nie tylko przez język, lecz także przez inne
niejęzykowe formy znakowe, „jest więc, mówiąc metaforycznie, utkany z różnych
form znakowych: obrazów, słów, dźwięków, form symbolicznych, pojęć,
dyskursów, narracji, gatunków”, które tworzą spójny obraz6. W niniejszym
opracowaniu analizą zostaną objęte dwa programy, emitowane w publicznej stacji
TVP7, czyli talent show The Voice of Poland i magazyn śniadaniowy Kawa czy
herbata?. Będzie to jednak analiza w skali mikro, która wpisuje się w makroobraz
całej stacji (TVP), a może nawet szerzej – całego medium (telewizji).
Metodą badawczą będzie analiza treści z perspektywy lingwistycznej, czyli
interesujące będzie to, w jaki sposób, jakimi technikami budowany jest medialny
2

P. Nowak, R. Tokarski, Medialna wizja świata a kreatywność językowa, [w:] Kreowanie światów w języku
mediów, P. Nowak P., R. Tokarski (red.), Lublin 2007, s. 9.
3
D. Zielińska-Pękał, Poradnictwo a świat mediów, czyli o poradnictwie zapośredniczonym, [w:]
A. Kargulowa,(red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Warszawa 2009, s. 298.
4
A. Grybosiowa, Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice 2003, s. 43.
5
U. Majer-Baranowska, Podmiot w języku czy język w podmiocie?, [w:] Polonistyka w przebudowie.
Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, M. Czermińska i in. (red.), Kraków 2005,
t. I, s. 257.
6
G. Ptaszek, Jak badać medialny obraz świata?, [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura, (red.), Współczesne media.
Medialny obraz świata. Zagadnienia teoretyczne, Lublin 2015, t. 1, s. 13-14.
7
Przez wzgląd na ograniczenia objętości artykułu, w analizie szczegółowo zostaną omówione jedynie dwa gatunki
transmitowane na antenie TVP. Wybór stacji był podyktowany programem Kawa czy herbata?. Dzięki temu, że ten
magazyn był emitowany od 1992 roku, można sięgnąć po materiał z tego właśnie okresu. Warto zaznaczyć, że w
latach 90. XX w. nie było konkurencyjnego programu śniadaniowego. Dla zachowania spójności analizy, drugi
przykład został wybrany również z tej samej stacji. The Voice of Poland emitowany jest rokrocznie od 2011 roku.
Należy zaznaczyć, że emisja podobnych formatów – wyłącznie wokalnych w innych stacjach została już zakończona
(por. X Factor 2011-2014; Must Be the Music. Tylko muzyka 2011-2016). Oba te programy celowo zostały
zestawione ze sobą w tym opracowaniu, gdyż Kawa czy herbata? jest produkcją rodzimą (więcej o tym w: E. Tyc,
Kawa czy herbata? pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny z perspektywy lingwistyki
dyskursu, Katowice 2018, s. 75-79.), z kolei The Voice of Poland jest formatem zagranicznym.
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obraz świata w omawianych programach, a także to, jaki on jest. Przez wzgląd na
to, że przekaz telewizyjny jest multisemiotyczny, czyli słowo, obraz, dźwięk są
sprzęgnięte ze sobą i łącznie dopiero tworzą pełny komunikat, obserwacją
zostanie objęte verbum wespół z kodami pozajęzykowymi.

Telewizyjne transmisje plenerowe – wybrane przykłady
Telewizja zaczęła się od studia, które było statyczne, ogrzewane, z planszami,
wieloma ludźmi w tle i kilkorgiem na wizji. Drugą możliwością technologiczną były
transmisje: meczów, koncertów, obrad sejmu. Zatem wydarzenie odbywało się
w rzeczywistości odległej od studia telewizyjnego, ale kamery przenosiły je na
ekran telewizorów widzów. Wreszcie nadeszła pora wyjścia telewizji w plener
i aranżacji studia transmisyjnego w terenie. Dziś jednym tchem można wyliczyć
programy/audycje, których formuła oparta jest na przemieszczaniu się.
W niektórych programach wychodzenie telewizji w teren widać już w samym
tytule np.: Boso przez świat, Kobieta na krańcu świata, Podróże z żartem,
Kulinarne podróże Roberta Makłowicza. W innych tytuł nie zdradza wędrówki, lecz
schemat kompozycyjny programu zasadza się na wyjściu w teren. Można do nich
zaliczyć programy/audycje, takie jak: Złota miejscowość Radia Katowice, Lato
z Radiem, Okrasa łamie przepisy, Rączka gotuje czy Kuchenne rewolucje. Każdy
odcinek wymienionych tu tytułów nagrywany jest w innym państwie, mieście czy
innej restauracji. Są to programy, których formuła oparta jest na poruszaniu się,
zmianie miejsca. Obok nich są też te realizowane w stacjonarnym studiu, a jedynie
okazjonalnie lub fragmentarycznie wychodzące w plener. Do takich programów
można zaliczyć talent show oraz magazyny śniadaniowe. Do niniejszej analizy
zostały wybrane dwa tytuły transmitowane na antenie TVP. Przykładem
pierwszego będzie program The Voice of Poland8 TVP2, w którym na etapie
zwanym „Przesłuchania w ciemno” jeden z dwóch prowadzących – Maciej Musiał
przemieszczał się po całej Polsce, żeby wręczyć zaproszenia do programu, podczas
gdy drugi z nich, Tomasz Kammel, był cały czas w studiu. Maciej Musiał
w swoich wypowiedziach prezentował walory czy też cechy charakterystyczne
poszczególnych części kraju, w których aktualnie przebywał. Oto przykłady9:
„Maciej Musiał: Najbardziej lubię poszukiwania wokalnych talentów na Pomorzu. Tu jest
wszystko, co w życiu najważniejsze: polska, cudowna ryba, polska fryteczka, polska cytrynka,
8

W tym szkicu omawiany jest program The Voice of Poland z 2016 roku (7. edycja). Odcinki 8. i 9. edycji
potwierdzają, że etap zwany „Przesłuchania w ciemno” zachował swoją formułę, zmieniał się jedynie prowadzący,
który jeździł i wręczał zaproszenia do programu. W 2017 roku tę rolę przejęła Marcelina Zawadzka, a Maciej
Musiał był prezenterem w warszawskim studiu. Z kolei w 2018 roku prezenterem pracującym w plenerze został
Krzysztof „Jankes” Janowski, dziennikarz Radia ESKA.
9
Wypowiedzi uczestników programu cytowane są w pracy dosłownie, włącznie z elementami parajęzyka, dlatego
występują w nich różne błędy językowe.
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którą można na tę rybkę pokropić. I jestem przekonany, że właśnie tutaj znajdziemy najlepszy
głos 7 edycji The Voice of Poland, ale najpierw zjem, bo zimne to niezdrowe” (TheVofP
10
3.09.2016 ).
„Maciej Musiał: Być może prawdziwe wokalny talent ukrył się za tą Maczugą Herkulesa
[widoczna na ekranie]. Brzmi w komnatach Pieskowej Skały, a co jeśli cichutko ukryty nuci swą
piosnkę w Jaskini Łokietka? Dzisiaj przeszukam całą Małopolskę i Świętokrzyskie w poszukiwaniu
największego wokalnego talentu. Pytanie! Co jeśli go znajdziemy, a Polska nie będzie na niego
gotowa?” (TheVofP 10.09.2016).
„Tomasz Kammel: Skąd masz tę mapę?
Maciej Musiał: Z atlasu wyciąłem.
Tomasz Kammel: To może nad morze jedź?
Maciej Musiał: W drugim odcinku byłem.
Tomasz Kammel: Aaa…
Maciej Musiał: Wszędzie byłem. Mazowieckie było. Małopolskie było. Świętokrzyskie też było.
Dolnośląskie, Górnośląskie. No wszędzie byłem szukać tych wokalnych talentów. No i nie mam,
gdzie pojechać. Co mam teraz zrobić?
Tomasz Kammel: Podkarpackie było, Mazury były. Ty! Do Poznania jedź! Tak!
Maciej Musiał: Poznań. Przecież ja nie byłem w Poznaniu. Przecież tam są te rogale, tam są kozły,
tam są… poznanianki tam są. No jadę.
Tomasz Kammel: To ty jedź. A my sobie tu [w studiu] powolutku zaczniemy” (TheVofP
1.10.2016).

W powyższych wypowiedziach mocno eksponuje się zarówno werbalnie, jak
i ikonicznie bycie prezentera w plenerze. W każdym z pierwszych odcinków
programu Maciej Musiał pokazany jest w ruchu, kiedy idzie np. wzdłuż drogi,
plaży, rzeki, przez las czy też spaceruje nad jeziorem. Obraz prezentowany
widzowi jest starannie wyselekcjonowany. Na potrzeby pozytywnego odbioru
widowni prezenter znajduje się w atrakcyjnym plenerze, zawsze sprzyja mu
pogoda oraz telegeniczna pora roku (lato), czyli taka, która dobrze prezentuje się
w telewizji. Zwracają na to uwagę Paweł Nowak i Ryszard Tokarski11,pisząc, że
subiektywizacja medialnego świata objawia się w doborze, eksponowaniu
i prezentowaniu zdarzeń/treści oraz obrazów. Dialogi prowadzących pokazują
również połączenie dwóch płaszczyzn: pleneru ze stacjonarnym studiem.
W programie The Voice of Poland takie sprzęgnięcie jest łatwe, ponieważ pierwsze
odcinki tego talent show nie są transmitowane „na żywo”. Zatem przechodzenie
ze studia w plener i z powrotem jest kwestią jedynie odpowiedniego montażu.
Jednak warto podkreślić, że w medialnym obrazie świata tworzy się złudzenie, że
prezenter ze studia stacjonarnego niejako „na żywo” łączy się z prezenterem,
będącym w tym samym czasie w plenerze. Efekt natychmiastowości, łączenia się
„tu i teraz” osiągany jest przez używanie czasu teraźniejszego: „To ty jedź. A my
sobie tu [w studiu] powolutku zaczniemy” (przykład nr 3). Ten przykład doskonale
10

Wszystkie cytaty z tego programu będą opisywane skrótem TheVofP, czyli The Voice of Poland + data emisji
programu.
11
P. Nowak, R. Tokarski, Medialna wizja świata…, op. cit., s. 9.
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obrazuje tworzenie przez telewizję złudzenia bycia „tu i teraz”, „na żywo”. W roku
2016 poranne pasmo Wstajesz i wiesz w TVN 24 również zaproponowało swoim
widzom połączenie zamkniętego studia z transmisją plenerową, ale w formule „na
żywo”. Krótkie „wędrówki ” w trakcie trwania programu studyjnego zatytułowane
były zimą Biała jazda, a latem Polska na weekend/360. Polegało to na tym,
że zimą, co pół godziny, pokazywano widzom „na żywo” stoki narciarskie,
a prezenter oddelegowany do jednego z nich opowiadał o zaletach tego miejsca
oraz przeprowadzał wywiady z tamtejszą społecznością. Z kolei latem para
prezenterów przemierzała pieszo, konno, na rowerze, kajakiem, balonem,
paralotnią Polskę w poszukiwaniu pomysłów na letni weekend, a widzowie mogli,
co pół godziny, oglądać ich relację z najmniejszych nawet zakątków kraju.
Wspólną cechą tych programów jest propagowanie znajomości geografii
i prezentowanie rozmaitych obszarów naszego kraju. Różnicą zaś jest sposób
emisji (ex post/„na żywo”) i gatunek (talent show/magazyn śniadaniowy).
W zaprezentowanych dotychczas przykładach centrum widowiska stanowiło
studio stacjonarne, z którego prezenterzy łączyli się, co jakiś czas, ze studiem
plenerowym. Jednak są też realizacje, w których jest odwrotnie, czyli główna akcja
programu toczy się w studiu plenerowym, z którego czasami gospodarze łączą się
ze studiem stacjonarnym. Ten typ realizacji zostanie omówiony na przykładzie
magazynu Kawa czy herbata?12 TVP 1, który był pionierem transmisji plenerowych
w formule „na żywo”. Niemal od samego początku istnienia, czyli od 1994 roku13,
oprócz realizacji studyjnych w Kawie czy herbacie? realizowano transmisje
plenerowe. Należy podkreślić to, że w latach 90. XX w. realizacja programu poza
studiem była niezwykle trudna, przez wzgląd na problemy z łącznością, brak
małych wozów transmisyjnych z antenami satelitarnymi w bagażniku czy
telebimów.
„Pierwsze plenerowe wydanie Kawy… testowaliśmy w Trójmieście, latem i zimą 1994/1995 roku.
[…] W lutym były dwa feryjne programy z Zakopanego – regionalny i narciarski. Latem 1995 roku
po raz pierwszy zrealizowaliśmy serial „na żywo”. Co tydzień – polskie wybrzeże Bałtyku;
programy z Kamienia Pomorskiego, Świnoujścia, Kołobrzegu, Łeby, Karwi, Jastrzębiej Góry,
Władysławowa, Jastarni, Juraty, Helu, Krynicy Morskiej i Kadyn. Pomysł spodobał się widzom,
którzy czekali na każdą piątkową wakacyjną Kawę… Rok później były krzyżackie zamki
14
i mazurskie porty żeglarskie, takie jak Mikołajki, Ryn czy Sztynort” .

12

Wszystkie kolejne cytaty z tego programu będą opisywane skrótem KcH, czyli Kawa czy herbata? + data emisji
programu.
13
Program Kawa czy herbata? był emitowany od 1992 roku.
14
I. Schymalla, Zawód spikerka. Wspomnienia o programie „Kawa czy herbata?” i Studiu Papieskim, Poznań 2014,
s. 26-27.
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W kuluarach wyglądało to zaś tak, że grupa osób niczym karawana, trupa,
teatr15 pakowała swoje wozy transmisyjne i jechała do miejsca, w którym rozbijała
obóz w postaci studia plenerowego. Niejednokrotnie robiono to w nocy, żeby
o godzinie 6:00 rano móc wejść na antenę. Zatem osoby realizujące plenerowe
wydanie programu, przez kilka dni żyły w nieco koczowniczy/wędrowny sposób.
Nasuwa się zatem pytanie, co zyskuje nadawca telewizyjny dzięki transmisjom
plenerowym? Z pewnością w plenerze zachodzi więcej nieprzewidywalnych
interakcji ze spotkanym człowiekiem. Jeśli program ma konwencję „na żywo”,
to tym sposobem pokazuje się widowni, że telewizja jest medium transmitującym
rzeczywistość. Studio jako standardowa przestrzeń realizacji widowisk
telewizyjnych kojarzone jest z grą, reżyserią, planowaniem o wiele bardziej niż
plener. Drugi walor to obniżenie kosztów transmisji, dla której nie potrzeba
aranżowanego studia, ponieważ sama przyroda bądź użyczone pomieszczenie
stają się atrakcyjnym tłem dla widowni. Po trzecie jest to niezmiernie łatwy, prosty
i tani sposób, żeby spełniać misję telewizji, czyli edukowanie geograficzne,
turystyczne, artystyczne, przyrodnicze widza. Po czwarte na pewno telewizję
ogląda część mieszkańców odwiedzanego regionu, więc schlebia się ich miejscu
zamieszkania i dzięki temu powstaje efekt nobilitujący: „Byliśmy w TV”. Część
z tych powodów potwierdził sam Jerzy Kisielewski, wieloletni prezenter Kawy czy
herbaty? mówiąc, że plenerowe studia dają możliwość pokazania „urokliwych
miejsc” oraz nawiązania relacji z „żywym człowiekiem”, czyli widzem. Według
Kisielewskiego w programach plenerowych „podpatruje się życia i daje się
odbiorcom możliwość przyjrzenia się z bliska codziennej pracy na planie”16.
Ta bliska relacja z odbiorcą, na którą wskazuje Kisielewski, spełnia postulat
neotelewizji, która biesiaduje razem ze swym widzem oraz dąży do uczestniczenia
w jego życiu, na co zwraca uwagę Iwona Loewe17. Okazuje się bowiem, że
nadawca nie tylko aranżuje studio porannego programu na wzór mieszkania
widza18,lecz także jedzie do jego regionu, miasta, wsi czy dzielnicy. Kawa czy
herbata? w transmisjach plenerowych pokazywała widzom uroki i walory
rozmaitych miejscowości lub relacjonowała różne wydarzenia tematyczne, które
odbywały się na terenie całego kraju. Jako przykład „wędrowania”
krajoznawczego posłuży mi materiał z Ustronia (7.06.2010), który zostanie
szczegółowo zanalizowany. Z kolei inne materiały tego typu, m.in. z Gostynina
(27.07.2009) czy Siemianowic Śląskich (27.06.2011), przez wzgląd na ograniczenie
15

Wędrować, [w:] Wielki słownik języka polskiego, P. Żmigrodzki (red.), Kraków 2007,<http://www.wsjp.pl>.
I. Barańska, b.d.w., „Kawa czy herbata?” Pierwszy program śniadaniowy w polskich mediach w latach 19922009 r., niepublikowana praca magisterska, archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej
i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, s. 46.
17
I. Loewe, O dialogu z widzem w polskiej neotelewizji publicznej. Paratekst jako składnik strumienia
telewizyjnego, [w:] Dialog a nowe media, M. Kita, J. Grzenia (red), Katowice 2004, s. 99.
18
Więcej o tym w: E. Tyc, Kawa czy herbata? pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny
z perspektywy lingwistyki dyskursu, Katowice 2018, s. 107.
16
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objętości artykułu, będą jedynie sygnalizowane. „Wędrowanie” tematyczne zaś
omówię na przykładzie materiału ze Szczucina (31.07.2009), odwołując się też do
przykładów z tematycznego programu z Zielonej Góry (8.09.2008).
Transmisja plenerowa umożliwia widzowi przenoszenie się z jednego końca
Polski na drugi bez wychodzenia z domu. Zwraca na to uwagę Barbara Kita, pisząc:
„Rzadko kto ma chyba w zmediatyzowanym świecie pełną świadomość tego, że między Polską
i Stanami Zjednoczonymi istnieje duża odległość i dzielą nas od siebie ocean i kontynent. Takie
zachwianie świadomości przestrzennej ma miejsce najczęściej w czasie emisji telewizyjnych
i nawet nie to jest tak ważne, czy są one transmitowane bezpośrednio, czy emitowane z taśmy.
Ważne jest to, że wraz z rosnącą synchronizacją czasową przekazu odległe miejsca coraz bardziej
i coraz szybciej przybliża się mentalnie, a przestrzeń istniejąca między naszym domem
zaopatrzonym w odbiornik telewizyjny a faktycznym miejscem wydarzenia, jakie oglądamy na
19
jego ekranie, ulega skurczeniu” .

Telewizja ma sobie właściwą moc do skracania przestrzeni. Na co zwraca
uwagę Radosław Brzózka:
„Radosław Brzózka: Dziś Ustroń jest w zasięgu państwa pilota od telewizora więc nie trzeba
nawet wychodzić z domu by zobaczyć, jak ta malownicza miejscowość wygląda” (KcH 7.06.2010).

Oprócz werbalnych deklaracji w tym samym odcinku Brzózka przekazuje
widzom klucze do uzdrowiska, które dostał od prezesa, prowadząc rękę w stronę
kamery, czyli wprost do widzów. Klucze zostały odebrane przez operatora
z drugiej strony kamery, co stworzyło wrażenie, że trafiły one w ręce widzów.
Takie zabiegi są realizacją funkcji fatycznej, która była eksponowana najczęściej
poprzez formy adresatywne. Ale odkąd telewizja obnażyła swoje kulisy, czyli
zademonstrowała widowni, że ogląda program nie tylko dzięki gospodarzowi
programu, ale także dzięki akustykowi, operatorowi, reżyserowi, scenografowi
i in., to zaczęła wykorzystywać te role i postaci w kompozycji widowisk. I tak,
operator czy reżyser albo montażysta stają się alter ego widza. Tym, być może, da
się wytłumaczyć ciągłe stosowanie techniki „do kamery”, czyli przekraczania
granicy między prezenterami a widzami20, imitowanie przekraczania ekranu.
Poranne magazyny plenerowe, podobnie jak te realizowane w studiu,
charakteryzują się kompozycją przypominającą szkatułkę21, której składnikiem są
najwyżej dwuminutowe segmenty. Widz zatem w krótkim czasie może zobaczyć
relację z centrum Ustronia, następnie serwis informacyjny Wiadomości,
emitowany z warszawskiego studia, podczas którego zobaczy reportaż z Annopola,
później wysłucha prognozy pogody, po której znowu wróci do Ustronia. Przykłady:
„Radosław Brzózka: Dziś pokażemy i udowodnimy, że hasło sanatorium, niekoniecznie musi się
19

B. Kita, Wokół telewizji. Uwagi o przestrzeni, [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, A. Gwóźdź,
S. Krzemień-Ojak (red), Białystok 1998, s. 284.
20
M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach. Kraków 2005, s. 138-139.
21
Więcej o tym [w:] E. Tyc, Kawa czy herbata? pierwszy telewizyjny program śniadaniowy…, op. cit., s. 58-60.
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kojarzyć wyłącznie z atrakcjami, które czekają tylko na emerytów. Sanatoria czekają na coraz
młodszych klientów i mają im wiele do zaoferowania, ale naszą podróż zaczynamy od bardzo
malowniczej góry, ale o tym więcej Paulina” (KcH 7.06.2010).
„Paulina Chylewska: O zaletach Ustronia jako uzdrowiska i nie tylko pewnie moglibyśmy mówić
do godziny 8:00. Ja dodam tylko, że jest to także miejsce pieszych i nie tylko pieszych wędrówek.
A jako, że jest, gdzie wędrować pokażemy państwu już teraz (materiał z taśmy o Czantorii)”
(KcH 7.06.2010).
„Radosław Brzózka: Problemem większości miejscowości jest to, że jest dobrze, jak jest ładna
pogoda. Co robić, kiedy zacznie padać? A wiadomo, że ten rok w deszcze obfituje. Znaleźliśmy
takie miejsce tu w Ustroniu. W zasadzie jedno z wielu, które absolutnie nadaje się do
wykorzystania przy każdych warunkach na zewnątrz. Byliśmy na Czantorii, a teraz wybieramy się
na inną bardzo ważną tutaj w Ustroniu górę – Równicę”(KcH 7.06.2010).

Realizacje plenerowe mają podwójną dynamikę: w kompozycji strukturalnej
oraz w tematyce, ponieważ plener oprócz ciągłych zmian tematu wymusza też
ruch filmowanych ludzi. Warto zaznaczyć, że samo kadrowanie krajobrazu jest
rzadkością w magazynach śniadaniowych, raczej jest to domena reportaży
filmowych. Oto przykład:
„Radosław Brzózka: Jedzie kawalkada. Ja przyznam szczerze, że dawno nie siedziałem w koszu
takiego motocykla. Jedziemy… O! Tośmy sobie pojechali. [motocykl się zatrzymał] Niestety
z zabytkowymi motocyklami i tak bywa. Nie, nie odpalajmy. A co tam podejdziemy. W końcu
są góry i tutaj trzeba dbać o kondycję. Remigiusz Dancewicz jeszcze w dzisiejszym programie
pokaże zabytkowe motocykle. To jest K 750 radziecki, zabytkowy motocykl, ale nie o tym teraz
będziemy rozmawiać, dlatego że teraz chcieliśmy rozpocząć program, który dziś przypomnę
wprost z Ustronia. Ustroń a nie Ustronie jak to nad morzem. Jesteśmy w górach, na Śląsku
Cieszyńskim piękne widoki i przede wszystkim jest tu bardzo zdrowo [Radosław Brzózka wraz ze
swoim gościem cały czas idą]. Doktor Dariusz Luboń, czyli Prezes Uzdrowiska tutejszego jest
moim gościem” (KcH 7.06.2010).

Dynamika wpisuje się również z jednej strony w medialny obraz świata,
w którym mocno podkreśla się, modny współcześnie, aktywny wypoczynek.
Z drugiej zaś strony ciągły ruch, zmiana scenerii oraz pokazywanie wielu
możliwości wypoczynku, tworzą promocyjny obraz Ustronia jako miejscowości
atrakcyjnej dla turystów. Walory Ustronia podkreślane są od pierwszych
do ostatnich słów programu. Oto przykłady:
Rozpoczęcie programu:
„Paulina Chylewska: Witamy bardzo, bardzo gorąco o godzinie 6:00 w poniedziałek z Ustronia.
A ponieważ nazwa tego miasta oznacza miejsce ustronne i zaciszne, to my dzisiaj udowadniać
w programie będziemy, że wcale tak nie jest.
Radosław Brzózka: Jesteśmy na Śląsku, a tutaj jak wiadomo…
Paulina Chylewska: Na Śląsku Cieszyńskim!
Radosław Brzózka: Oczywiście, a tutaj i kuchnia i zwyczaje i widoki są przepiękne. Wszystko to,
postaramy się Państwu zaprezentować w ciągu najbliższych dwóch godzin” (KcH 7.06.2010).

119

Medialny obraz świata w telewizyjnych transmisjach plenerowych (wybrane przykłady)

W trakcie trwania programu:
„Paulina Chylewska: Kiedy mówimy o Ustroniu, nie sposób nie mówić o aktywnym wypoczynku.
Radosław Brzózka: Spotkamy się dziś po to, żeby zaprezentować państwu tę niezwykłą
miejscowość. Jest tutaj rzeczywiście pięknie i bardzo zdrowo” (KcH 7.06.2010).

Na zakończenie programu:
„Radosław Brzózka: My możemy obiecać państwu, że w „Kawie czy herbacie?” nie kłamiemy.
Jeżeli obiecujemy, że jutro o 6:00 rano przywitają się z państwem Iwona Schymalla i Paweł
Pochwała, to nie kłamiemy. I jeżeli powiemy, że Golce wystąpią dla państwa na koniec, to też nie
kłamiemy, bo to jest scyra prawda.
Paulina Chylewska: Zapraszamy bardzo gorąco. Golec uOrkiestra na koniec „Kawy czy herbaty?”
dzisiejszej. Zapraszamy na jutro i co? Uciekamy.
Radosław Brzózka: I zapraszamy do Ustronia na sam koniec raz jeszcze.
Paulina Chylewska: Do zobaczenia i życzymy miłych wakacji. Właśnie tutaj”(KcH 7.06.2010).

Zalety miejsca wpisane są również w pytania zadawane gościom:
„Radosław Brzózka: Co możemy w kilku żołnierskich zdaniach powiedzieć o Ustroniu? Jakie są
jego największe zalety?
Radosław Brzózka: Jest tutaj co robić i latem i zimą, czy raczej w związku z tym, że jesteśmy
w górach więcej atrakcji czeka na turystów zimą właśnie?
Radosław Brzózka: Dziś będziemy wielokrotnie mówili o tym, z jakich usług można skorzystać
w samym Ustroniu. Jakie są badania i dla kogo?
Paulina Chylewska: Skoro już jesteśmy na Śląsku Cieszyńskim, to nie sposób nie zajrzeć do
kuchni. Tej jak najbardziej regionalnej. Zaczynamy od placków z wyrzoskami. Jakie są placki
każdy widzi, ale co to są wyrzoski?” (KcH 7.06.2010).

W spotach, w których głos lektora zapowiada poszczególne części programu,
bądź w materiałach odtwarzanych z taśmy, również eksponowane są atrybuty
Ustronia:
„Głos z offu: Na zboczach Równicy znajduje się magiczne miejsce, w którym dzikie zwierzęta
można poznać z bliska, karmiąc je z ręki.
Głos z offu: Dzisiaj jesteśmy w Ustroniu w znanym uzdrowisku w Beskidzie Śląskim. A już
za chwilę w programie rdzawe diamenty, zabytkowe motocykle uratowane z powodzi, porady
lekarza: jakie dolegliwości mijają po naturalnych kuracjach w Ustroniu, a także zespół ustroński
wyróżniony w Opolskich Debiutach 2009” (KcH 7.06.2010).

W przytoczonych przykładach widoczna jest misyjność, patriotyzm lokalny oraz
wymiar edukacyjny telewizji, która jest świadoma swej promocyjnej mocy.
Prezenterzy expressis verbis podkreślają zalety miejscowości, w której się znajdują.
Tę strategię realizują na każdym kroku swojej wędrówki, używając
intensyfikatorów typu: „bardzo”, „wspaniale”, „niezwykle”, „wielokrotnie”,
„fenomenalnie”, „genialne”, „największe”, „najwięcej” oraz waloryzantów,
do których można zaliczyć wypowiedzenia pytające, pytania retoryczne,
powtórzenia, porównania oraz leksykę wartościującą, tu szczególnie należy
zwrócić uwagę na epitety, takie jak: „malowniczy”, „urokliwy”, „magiczny”,
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„zaciszny”, „przepiękny”, „niezwykły” itd. Dodatkowo podkreślają regionalny
charakter Ustronia przez użycie fonetycznych regionalizmów (mazurzenia): „scyro
prawda” lub leksyki gwarowej: „wyrzoski”. Program wzbogacony jest regionalną
muzyką oraz elementami charakterystycznymi dla tego miasta, np. Radosław
Brzózka ma założony bacowski pas czy też pas góralski, o którym prezenter mówi
tak:
„Radosław Brzózka: Z Czantorii wracamy na Rynek w Ustroniu, ponieważ jesteśmy w górach,
ja sam staram się przypominać, choć w małym procencie, górala i stąd ten pas. Jest to pas górali
beskidzkich. To nie jest pas podhalański, bo gdyby takim był, byłby czarny. A tu w Beskidach pasy
są albo takie wiśniowe, albo brązowe. O tym zostałem uświadomiony całkiem niedawno”
(KcH 7.06.2010).

Wszystkie wymienione zabiegi dowodzą, że medialny obraz świata, który jest
konstruowany przez gospodarzy programu Kawa czy herbata?, cechuje
perswazyjność.
„Perswazyjność oznacza dla tekstu jego szczególne zorientowanie na odbiorcę i akcentowanie
jego wagi dla powstającego komunikatu językowego: to takie oddziaływanie tekstu na odbiorcę,
które kształtuje jego emocje, wolę i postawy racjonalne najczęściej nie drogą bezpośredniego
22
apelu, ale w sposób pośredni za pomocą argumentów, ocen, sugestii i interpretacji” .

Prowadzący przez nagromadzenia nazw miejscowości, ciągłe podkreślanie
i przypominanie, że są w górach oraz używanie typowych słów dla krajobrazu
górskiego, tworzą efekt hiperboli stylistycznej. Ponadto temat Ustronia dominuje
tematycznie przez 3 godziny trwania programu. Medialny obraz świata
w śniadaniowych widowiskach plenerowych to przede wszystkim przekonywanie
widza, że mała miejscowość wybrana jako bohater programu jest niezwykle
atrakcyjnym miejscem na ziemi. Liczne pytania sugerujące czy też wskazujące na
walory Ustronia, rekomendacje oraz ciągłe zapraszanie do przyjazdu, kształtują
emocje, postawę i wolę odbiorców. Na tego typu zjawiska w telewizji zwraca
również uwagę Małgorzata Bogunia-Borowska, która pisze o tym tak:
„Telewizja nie przedstawia całości zjawisk rzeczywistości obiektywnej, a jedynie jej wybrane
fragmenty, obiekty, zdarzenia i podmioty. Z tego właśnie powodu jest ona konstruktem
rzeczywistości, a nie jej odbiciem. Wybierając bowiem do pokazania tylko pewne jej fragmenty,
23
konstruuje nową jakość rzeczywistości” .

Warto zauważyć, że zespół „Golec uOrkiestra”, który tworzy góralską oprawę
muzyczną w tym odcinku, pochodzi i związany jest z Beskidem Żywieckim, a nie
Beskidem Śląskim, w którym położony jest Ustroń. Na niepogodę Radosław
Brzózka poleca niezadaszony obiekt na Równicy (przykład nr 6), z którego
w rzeczywistości najlepiej korzystać, gdy jest bezdeszczowa pogoda. Jest to zatem
22
23

I. Loewe, Gatunki perswazyjne w komunikacji społecznej, „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. LX, z. 6, s.169.
M. Bogunia-Borowska, Fenomen telewizji, Kraków 2012, s.33.
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nieprawdziwa interpretacja rzeczywistości24.
Nie bez znaczenia jest również siła prowadzących, którzy są „twarzami”
telewizji, dzięki temu stają się dla swoich widzów autorytetami, zatem ich
rekomendacja jest sugestywna. Dla porównania warto wspomnieć, że analogicznie
kreuje się medialny obraz Gostynina, który według prowadzącej ten odcinek
Agnieszki Szulim-Badziak „wygląda jak z pocztówki” (KcH 27.07.2009) i obraz
Siemianowic Śląskich, który z kolei prezentowany jest przez pryzmat
autopromocyjnego hasła: „Siemianowice dobre, bo Śląskie” (KcH 27.06.2011).
„Wędrowanie” programu w celach turystycznych, krajoznawczych ma
charakter z jednej strony rozrywkowy, a z drugiej poradnikowy i promocyjny,
ponieważ widz, niczym z przewodnika turystycznego, może się wiele dowiedzieć
na temat bazy rekreacyjnej, turystycznej, gastronomicznej, rozrywkowej czy
noclegowej danej miejscowości. Dowodem na funkcję promocyjną są też
plenerowe wydania Lata z Radiem, gdyż o przyjazd programu do miejscowości
zabiegają przecież gospodarze miast.
Magazyn Kawa czy herbata? „wędrował” głównie w celach edukacyjnych.
W magazynie podejmowano też tematy społeczne. Przykładem takiej realizacji
jest odcinek transmitowany ze Szczucina, a dokładnie z Muzeum Drogownictwa,
w którym odbywała się akcja pt. „Drogi zaufania”.
„Radosław Brzózka: Dziś będziemy mówili o drogach. Drogach w Polsce, które są coraz lepsze,
choć umówmy się dużo im do tego, żeby móc powiedzieć, że są naprawdę dobre.
Agnieszka Szulim-Badziak: Dlatego pytamy państwa, co państwa denerwuje, co państwu
przeszkadza na polskich drogach?
Radosław Brzózka: Tu dziś będziemy bardzo dbali o bezpieczeństwo, bo jesteśmy tu w Muzeum
Drogownictwa w ramach happeningu „Drogi zaufania”. O tym wszystkim będziemy mówili do
godziny 8:00. Będą goście z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a więc ci, którzy są
często obarczani odpowiedzialnością za stan polskich dróg. Jeżeli chcą państwo dowiedzieć się
więcej, co dzieje się na polskich drogach – Kawa czy herbata? jest jedynym, właściwym wyborem
na dzisiejszy poranek” (KcH 31.07.2009).

W tym przykładzie jest zupełnie inaczej niż w Ustroniu, gdyż tematem
przewodnim nie jest wędrówka czy zwiedzanie. Miejsce jest jedynie pretekstem
do akcji uspołeczniającej, ponieważ ten odcinek programu jest kampanią
społeczną na temat bezpieczeństwa na drodze. Od początku programu
prezenterzy jasno określają cel tego odcinka, realizowanego w plenerze, choć
należy zaznaczyć, że sam temat słabo jest z tym plenerem/krajobrazem związany.
Widz zatem nie znajdzie tu informacji o ofercie turystycznej Szczucina, ale nauczy
się, jak bezpiecznie poruszać się po drodze rozmaitymi środkami transportu.
Podobny cel był realizowany w odcinku z Zielonej Góry, kiedy mówiono w nim
głównie o winie, winnicach i zielonogórskim „Winobraniu”.
24

Por. I. Loewe, Logowizualność, czyli słowo pisane w dyskursie telewizyjnym, [w:] Dyskurs i jego odmiany,
B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek (red), Katowice 2016, s. 221-122.
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W odcinku ze Szczucina jest dużo wywiadów z ekspertami, które Małgorzata
Kita określa mianem konsultacji25. Prezenterzy rozmawiają z policjantami,
strażakami, kierowcami rajdowymi, instruktorami jazdy czy wreszcie
z motocyklistami. Muzyka, która pojawia się w tym odcinku Kawy czy herbaty?, też
nie jest związana z miastem czy regionem, tylko z tematem. Zatem widz może
zobaczyć teledyski nagrywane na drogach lub utwory, w których wybrzmiewa
treść motoryzacyjna, np. piosenkę pt. „Kupiłem czarny ciągnik”. Prezenterzy
określają też położenie Szczucina, zwracając uwagę na to, żeby Szczucina nie mylić
ze Szczecinem, zatem są to wypowiedzi metatekstowe, świadczące o tym, że jest
to miejscowość nieznana i mylona z popularnym miastem, jakim jest Szczecin. Oto
przykład:
„Agnieszka Szulim-Badziak: Witamy państwa ze Szczucina. To jest bardzo ważna informacja.
To jest Szczucin nie Szczecin. O tym jeszcze dzisiaj powiemy, jak to mają tutaj mieszkańcy
Szczucina i dostają listy przez Szczecin. Z panem Burmistrzem porozmawiamy o tym już wkrótce.
Póki co, warto wspomnieć, że znajdujemy się w Muzeum Drogownictwa” (KcH 31.07.2009).
„Radosław Brzózka: A sam Szczucin jest 100 km od Krakowa, Rzeszowa i Kielc. Jeżeli wezmą sobie
państwo mapę Polski i zlokalizują taki punkt w odległości 100 km od tych trzech miast, to w tym
miejscu właśnie jesteśmy. To jest największe w Polsce i najprawdopodobniej jedno
z największych w Europie Muzeum Drogownictwa” (KcH 31.07.2009).

Kiedy prezenterzy rozmawiają z burmistrzem Szczucina, zadają pytanie,
w którym sugerują, że do Szczucina nie przyjeżdżają turyści:
„Radosław Brzózka: Zastanawialiśmy się, czy to jest miejsce, które mogą pokochać turyści? Czy
są tutaj takie miejsca, w których da się wypoczywać? Jakieś jeziora. Czy jest to raczej taka
okolica, którą się zwyczajnie tylko przejeżdża? ” (KcH 31.07.2009).

Negatywnego obrazu miasta dopełnia wreszcie antyrekomendacja. O ile
w omawianym wcześniej Ustroniu polecano miasto, zachęcano do przyjazdu
i mówiono o samych zaletach, o tyle w Szczucinie prowadzący narzekają
na komary, mówiąc:
„Agnieszka Szulim-Badziak: Pogoda jest, co prawda piękna, ale co z tego? Jak zjedzą nas tutaj
komary. Marzena Słupkowska ma dobrze, bo jest w studiu.
Brzózka: Marzenko więc jakakolwiek byłaby pogoda w Warszawie – nie narzekaj. Gdybyś była
tutaj, co prawda pod chmurką, cudownie, ciepło, sympatycznie, ale te komary.
Marzena Słupkowska: Dzień dobry. Witam serdecznie. Faktycznie komarów wam nie zazdroszczę
(prognoza pogody)” (KcH 31.07.2009).

Mimika twarzy prezenterów, która wyrażała niezadowolenie, ciągle
powracający temat uciążliwych komarów oraz powątpiewanie w uroki i walory
turystyczne tego miasta, nie zachęcają do przyjazdu. Jednak w tym odcinku
przecież nie chodzi o promowanie miejscowości. Widzom przede wszystkim
25

M. Kita, Medialna moda na dialog, [w:] Dialog a nowe media, M. Kita, J. Grzenia (red), Katowice 2004, s.179.
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prezentuje się Muzeum Drogownictwa, ponieważ prowadzący nie wychodzą poza
jego obszar. Podobnie było w odcinku z Zielonej Góry, kiedy akcja odcinka toczyła
się w palmiarni na Winnym Wzgórzu. W tych produkcjach plener jest tylko tłem
do zaprezentowania nadrzędnego tematu.
Oba omówione odcinki z Ustronia i Szczucina o odmiennym charakterze,
celowo zostały tu zestawione, by pokazać dwa sposoby realizacji transmisji
plenerowych, czyli „wędrowania” programu w celach krajoznawczych,
promocyjnych, kiedy plener był głównym bohaterem widowiska oraz realizowania
kampanii społecznej w plenerze, który tworzył jedynie scenerię dla
podejmowanego tematu.

Podsumowanie
Kawa czy herbata? już w latach 90. XX w. realizowała transmisje plenerowe,
które do dziś są popularne w magazynach śniadaniowych, także w stacjach
komercyjnych, ponieważ w latach 2013 i 2014 kanał TVN 24 emitował „na żywo”
z plenerowego studia weekendowe wydania porannego magazynu
zatytułowanego latem Wstajesz i wakacje, a zimą Wstajesz i ferie. Do dziś pomysł
ten jest kontynuowany, choć w nieco zmienionej wersji, czyli w postaci krótkich
relacji z pleneru, które zostały w tym szkicu pokrótce opisane. Dowodem na
nieustanną atrakcyjność tej formuły jest nie tylko liczba programów realizowanych
poza studiem, lecz także fakt, że wędrówka zostaje wpisana w zagraniczny format
talent show, którego domeną jest muzyka. Tu warto dodać, że polskie plenery
prezentowane w tym programie pełnią funkcję adaptacyjną.
Wychodzenie telewizji ze studia w plener wpisuje się także w przytoczoną na
wstępie „wszechobecność mediów”26, które nie tylko otaczają ludzi w sposób
pośredni, czyli przez rozmaite urządzenia, lecz także bezpośredni, kiedy
przedstawiciele mediów przyjeżdżają do naszych regionów, miast, wsi i realnie
towarzyszą nam podczas rozmaitych wydarzeń lokalnych, ale na tym nie kończą.
Niejednokrotnie za sprawą transmisji plenerowych widz może też zobaczyć
najodleglejsze zakątki świata – dostępne do tej pory tylko dla nielicznych.
Przykładem takiej transmisji plenerowej „na żywo” zrealizowanej przez stację
TVN24 była ta z zimowej wyprawy na K2, zorganizowanej przez Polski Związek
Alpinizmu. Pokazuje to, że zarówno stacje publiczne, jak i komercyjne chętnie
organizują studia plenerowe nawet w miejscach, do których nie można dojechać
żadnym środkiem transportu, a warunki klimatyczne są trudne.
W zaprezentowanym artykule poszukiwałam rozmaitych technik i zabiegów
zarówno werbalnych, jak i pozawerbalnych, które stosowane są przez
prowadzących programy w tworzeniu medialnego obrazu świata, który
26

B. Skowronek, Mediolingwistyka…, op. cit., s. 47.
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niejednokrotnie, czego dowiodłam, różni się od rzeczywistego i jest konstruktem
subiektywnym. Próbowałam również odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę odgrywa
plener w widowiskach telewizyjnych. Okazało się bowiem, że plenerowe
transmisje pozwalają uatrakcyjnić czy też urozmaicić przekaz studyjny.
Umożliwiają prezenterom spotkanie się face to face z odbiorcami w ich miejscu
zamieszkania. To z kolei jest nobilitujące dla widzów, którzy mogą osobiście
poznać „twarze” telewizji, otrzymać autograf, zrobić sobie z nimi selfie oraz
zobaczyć kuluary pracy w telewizji. Transmisje plenerowe to także ważny element
promocji, z jednej strony miasta/regionu, w którym nagrywany jest odcinek,
z drugiej osób, które mogą zaprezentować się w programie, np. lokalni twórcy czy
rzemieślnicy. Zatem jest to przede wszystkim promocja lokalności, którą można
postawić naprzeciw obecnej we współczesnej telewizji globalności. Z drugiej zaś
strony jest to promocja dla programu/stacji telewizyjnej, która w trakcie pobytu
eksponuje swoje logo, promuje „twarze”, rozdaje gadżety.
Transmisje plenerowe w szczególny sposób angażują też widza przed
telewizorem, pokazując mu różne, często nieznane, zakątki jego rodzimego kraju.
Zachęcają go do przyjazdu zarówno przez swoje liczne rekomendacje, jak i przez
„taktylność”27 przekazu, który sprawia, że widz odczuwa potrzebę nie tylko
podglądania czy zobaczenia, ale też dotknięcia/spróbowania/powąchania, czyli
w efekcie urzeczywistnienia obrazu telewizyjnego. Nastrój takich transmisji jest
dostosowany do emocji towarzyszących wydarzeniu, przez co je natęża. Widz
przed telewizorem staje się zatem „teleuczestnikiem”28 tej „wędrówki”.

Bibliografia
Barańska I., b.d.w., „Kawa czy herbata?” Pierwszy program śniadaniowy w polskich mediach
w latach 1992-2009 r., niepublikowana praca magisterska, archiwum Państwowej Wyższej Szkoły
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.
Bogunia-Borowska M., Fenomen telewizji, Kraków 2012.
Dąbrowska-Cendrowska O., Poranny towarzysz i doradca: polskie telewizje śniadaniowe
na przykładzie Dzień dobry TVN i Pytanie na śniadanie, Warszawa 2014.
Gajda J., Media w edukacji, Kraków 2003.
Grybosiowa A., Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice 2003.
Kita B., Wokół telewizji. Uwagi o przestrzeni, [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku,
A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak (red.), Białystok 1998, s. 283-293.
Kita M., Medialna moda na dialog, [w:] Dialog a nowe media, M. Kita, J. Grzenia (red.), Katowice
2004, s.171-188.
Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005.
Loewe I., O dialogu z widzem w polskiej neotelewizji publicznej. Paratekst jako składnik strumienia
27

I. Loewe, Dyskurs telewizyjny, [w:] Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej,
E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk (red.), Kraków 2013, s. 303-304.
28
E. W. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna, Kraków 2003, s. 99.
125

Medialny obraz świata w telewizyjnych transmisjach plenerowych (wybrane przykłady)

telewizyjnego, [w:] Dialog a nowe media, M. Kita, J. Grzenia (red.), Katowice 2004, s. 85-103.
Loewe I., Gatunki perswazyjne w komunikacji społecznej, „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. LX, z. 6,
s. 169-179.
Loewe I., Dyskurs telewizyjny, [w:] Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej,
E. Malinowska, J. Nocoń, B. Żydek-Bednarczuk (red.), Kraków 2013, s. 289-311.
Loewe I., Logowizualność, czyli słowo pisane w dyskursie telewizyjnym, [w:] Dyskurs i jego odmiany,
B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisa, E. Ficek (red.), Katowice 2016, s. 210-223.
Majer-Baranowska U., Podmiot w języku czy język w podmiocie?, [w:] Polonistyka w przebudowie.
Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, M. Czermińska i in. (red.),
Kraków 2005, t. I, s. 253-266.
Nowak P., Tokarski R., Medialna wizja świata a kreatywność językowa, [w:] Kreowanie światów
w języku mediów, P. Nowak, R. Tokarski (red.), Lublin 2007, s. 9-35.
Ptaszek G., Jak badać medialny obraz świata?, [w:] Współczesne media. Medialny obraz świata.
Zagadnienia teoretyczne, I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Lublin 2015, T. 1, s. 13-24.
Rothenbuhler E. W., Komunikacja rytualna, Kraków 2003.
Schymalla I., Zawód spikerka. Wspomnienia o programie „Kawa czy herbata?” i Studiu Papieskim,
Poznań 2014.
Skowronek B., Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013.
Tyc E., Kawa czy herbata? pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny
z perspektywy lingwistyki dyskursu, Katowice 2018.
Zielińska-Pękał D., Poradnictwo a świat mediów, czyli o poradnictwie zapośredniczonym,
[w:] Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, A. Kargulowa (red.),
Warszawa 2009, s. 285-307.
Źródła internetowe
Żmigrodzki P. (red.) 2007, Wielki słownik języka polskiego, Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej
Akademii Nauk, http://www.wsjp.pl

The Media Image of the World in Outside Television Broadcasts (selected examples)
Summary
The article describes an extremely popular phenomenon of the television broadcasts realised
outside of the television studio. It seems that especially nowadays, programmes performed
outdoors, e.g. culinary or travel, along with studio programmes, which are only occasionally
performed on the open air, e.g. during summer or winter holidays (morning shows) are extremely
popular. The issue of „the wandering” of television will be discussed in detail on the examples of the
morning programme Coffee or tea? (TVP1), which pioneered in live, outside broadcasts in Polish
television, and on the example of a talent show titled The Voice of Poland (TVP2).
Keywords: Polish television, television programmes, outside television broadcasts, media image of
the world.
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Mass media jako przestrzeń kreowania zachowań
zdrowotnych społeczeństwa – dwie strony medalu

ABSTRAKT
W obecnych czasach środki masowego przekazu pełnią szczególną rolę, będąc nie tylko źródłem
aktualnych informacji, ale także istotnym narzędziem kształtowania otaczającej nas rzeczywistości.
Coraz mocniej oddziałują one na ludzkie zachowania, wybory, postawy – również w zakresie
wartości fundamentalnych, takich jak zdrowie. Rola mass mediów w edukacji zdrowotnej
społeczeństwa ma jednak charakter niejednoznaczny – z jednej strony Internet, prasa, radio,
telewizja mogą wspierać podejmowanie aktywności prozdrowotnych, z drugiej natomiast mogą być
nośnikiem treści promujących niezdrowy styl życia. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na
pytanie, jakie są możliwości i ograniczenia edukacyjne mediów w kreowaniu zachowań sprzyjających
zdrowiu.
SŁOWA KLUCZOWE: środki masowego przekazu, styl życia, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia.

Pojęcie i istota zachowań zdrowotnych – wprowadzenie
Zdrowie jednostki i zbiorowości zależy od wielu różnorodnych czynników. Na
wiele z nich człowiek niestety nie ma bezpośredniego wpływu. To, co jednak może
(w większym lub mniejszym stopniu) kontrolować, to niewątpliwie rodzaj
zachowań zdrowotnych podejmowanych w życiu codziennym1, a te – według
wielu uczonych – w największym stopniu determinują zdrowie2. Czym są owe
zachowania zdrowotne i od czego zależą? Wbrew pozorom odpowiedź na to
pytanie wcale nie jest łatwa. Trudność definiowania wynika z faktu
1

M. Posłuszna, Zachowania prozdrowotne i ryzykowne dla zdrowia w społeczeństwie polskim, „Pielęgniarstwo
Polskie”, 2011, nr 2, s. 91.
2
M. Bryła, E. Kulbacka, I. Maniecka-Bryła, Rola telewizji w kształtowaniu zachowań zdrowotnych dzieci
i młodzieży. Cz. I. Wprowadzenie do problematyki, „Hygeia Public Health”, 2011, nr 46, s. 225.
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wieloznaczności terminu oraz jego ciągłych przeobrażeń w toku rozwoju wiedzy
o zdrowiu3. Barbara Woynarowska proponuje określać zachowania zdrowotne
jako: „postępowania, działania (lub ich zaniechanie), które bezpośrednio lub
pośrednio wpływają na zdrowie i samopoczucie człowieka”4. Zdaniem autorki
wśród nich można wyróżnić zachowania prozdrowotne – sprzyjające zdrowiu
(aktywność fizyczna, racjonalne odżywianie, higiena ciała i otoczenia, zapewnienie
bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, radzenie
sobie ze stresem) oraz zachowania antyzdrowotne – zagrażające zdrowiu
(palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i innych środków uzależniających).
W kształtowaniu jednych i drugich ważną rolę odgrywają środki masowego
przekazu, stanowiące współcześnie integralną część codzienności człowieka. Stąd
w poniższej narracji wnikliwej analizie poddane zostaną zarówno możliwości, jak
i ograniczenia edukacyjne mediów w kreowaniu zachowań wspierających zdrowie.

Działania mediów w promowaniu kultury zdrowotnej (awers)
Powszechne i współczesne media wywierają silny wpływ edukacyjny, zarówno
ten planowany, jak i nieplanowany na zdrowie publiczne5. Mając możliwość
masowego oddziaływania edukacyjnego mogą stanowić źródło dostępnej,
wiarygodnej i atrakcyjnej wiedzy prozdrowotnej6 oraz doskonałe narzędzie
modelowania pożądanych zachowań zdrowotnych. Dzięki ciekawym
i zróżnicowanym formom przekazu media sprawiają, że procesy zdobywania
i pogłębiania wiedzy zdrowotnej oraz przyjmowania wzorów zachowań
są przyjemniejsze i odnoszą większy skutek7. W procesie kształtowania zachowań
sprzyjających zdrowiu środki masowego przekazu – jak podaje Iga Rudawska8 –
pełnią dwie zasadnicze funkcje: edukacyjną oraz motywacyjną. Pierwsza polega na
dostarczaniu niezbędnych informacji o zdrowiu i możliwościach jego pielęgnacji,
w taki sposób, aby wiedza specjalistyczna była zrozumiała dla szerokiego grona
odbiorców – „ludzi zwykłych”, nie będących profesjonalistami. Funkcja
motywacyjna w swoich zamierzeniach skupia się z kolei na takich działaniach,
które będą zachęcać czy wręcz prowokować do zmiany dotychczasowych postaw.
Informacje o prozdrowotnym stylu życia przekazywane są w mediach w różny
sposób. Najbardziej oczywiste wydają się reklamy „zdrowych” produktów (np.
3

M. Boczkowska, Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej, Lublin 2015, s. 16.
Cyt. za: K. Borzucka-Sitkiewicz, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Kraków 2006, s. 20.
5
M. Syrkiewicz-Świtała, T. Holecki, E. Wojtynek, Znaczenie mass mediów w promocji zdrowia, „Medycyna Ogólna
i Nauki o Zdrowiu”, 2014, nr 2, s. 171.
6
G. Piechaczek-Ogierman, Postawy zdrowotne uczniów i ich socjokulturowe uwarunkowania, Toruń 2009, s. 70.
7
M. Zadarko-Domaradzka, E. Zadarko, Nowe media jako narzędzie edukacji zdrowotnej i modelowania zachowań
współczesnego społeczeństwa, „Edukacja – Technika – Informatyka”, 2017, nr 1, s. 268.
8
I. Rudawska, Rola mass mediów w promocji zachowań sprzyjających zdrowiu, „Pielęgniarstwo Polskie”, 2005,
nr 2, s. 239.
4
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pasty do zębów, mleka, ciemnego pieczywa). Dobrze skonstruowana
reklama może pozytywnie oddziaływać na zdrowie odbiorców, kształtując ich
postawy i potrzeby oraz propagując nowe, pożądane wartości. Coraz
popularniejsze stają się także zaplanowane działania tematyczne, czyli cykle
programów telewizyjnych (np. Zdrowa w każdym detalu9), audycje radiowe,
wystawy zy wydarzenia sportowe, często inicjowane lub realizowane przez
profesjonalistów (np. „dni bez papierosa”). Zdarza się również, że wiadomości
o tematyce zdrowotnej przekazywane są w bardziej zawoalowany sposób – np.
dowiadujemy się, że powszechnie znana osoba rzuciła palenie10. Takie kreowanie
zdrowego trybu życia gwiazd popularnych programów, będących autorytetami dla
coraz większej rzeszy osób, może znacząco wpływać na zachowania zdrowotne
społeczeństwa.
Duże znaczenie mają również modele zachowań prezentowane
w telewizyjnych serialach. Twórcy produkcji typu saop operas, mając świadomość
tego, że to właśnie ich bohaterowie kształtują podejście widza do zagadnień
związanych ze zdrowiem, chętnie włączają w scenariusz kwestie prozdrowotne11.
W różnych serialach TVP1, TVP2, Polsatu czy też TVN wielokrotnie promowano
w historiach zdrowe odżywianie, niepalenie, badania profilaktyczne kobiet,
problem AIDS i wiele innych. Niemalejąca oglądalność oraz silna wizualizacja
powodują, że odbiorcy tych filmów świadomie, a często także nieświadomie
wprowadzają w życie swoje i swoich bliskich działania wspierające zdrowie12.
Narzędziem promocji i edukacji zdrowotnej jest też prasa, która coraz częściej
publikuje odpowiednie felietony i reportaże oraz najnowsze doniesienia z badań.
Z ich lektury czytelnik dowiaduje się, jaką stosować dietę, jaką podjąć aktywność
fizyczną, czego unikać, a do czego dążyć, by móc cieszyć się dobrym zdrowiem.
Różnorodne informacje i porady dotyczące zdrowia znajdziemy obecnie niemal we
wszystkich dostępnych na rynku gazetach codziennych i innych periodykach. Prócz
czasopism poświęconych typowo tematyce zdrowia i choroby – np. „Medycyna
dla Ciebie, „Samo Zdrowie”, „Żyj Zdrowo i Aktywnie” – zagadnienia prozdrowotne
znajdują swoje miejsce w czasopismach popularnonaukowych, takich jak „Wiedza
i Życie”, „Charaktery” czy „Focus”, magazynach typu „Żyjmy Dłużej”, „Poradnik
Domowy”, „Zwierciadło” oraz tych całkiem popularnych, jak „Tina” i „Świat
Kobiety”13.
9

Program prowadzony przez Katarzynę Dowbor, emitowany na kanale Polsat Cafe w 2014 roku, obecnie
dostępny w telewizji internetowej Ipla.tv.
10
B. Woynarowska, Współpraca z mass mediami w edukacji zdrowotnej, [w:] Edukacja zdrowotna: podręcznik
akademicki, B. Woynarowska (red.), Warszawa 2008, s. 205-206.
11
M. Purchałka, K. Brzeńska, Rola mediów w promocji zdrowia, edukacji i komunikacji społecznej, Sympozjum
Naukowe „Człowiek – Media – Edukacja”, Kraków 2012, s. 5; dostęp online: http://www.ktime.up.krakow.pl/
symp2012/referaty_2012_10/purchal.pdf (02.11.2017).
12
A. Turbiarz i in., Rola mediów w promocji zdrowia, „Problemy Pielęgniarstwa”, 2010, nr 2, s. 242.
13
Ibidem.
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Współcześnie niemożliwym staje się mówienie o promocji i edukacji
zdrowotnej bez uwzględniania roli Internetu. Jak słusznie zauważa Krzysztof
Puchalski14, tradycyjne przekazy o tematyce prozdrowotnej, nawet bez intencji
nadawców, gromadzone są w zasobach sieci i także tą drogą trafiają do
odbiorców. Medium to coraz częściej jednak świadomie wykorzystywane
jest jako nośnik treści edukacyjnych. Niewątpliwie wiąże się to z łatwym
dostępem do artykułów i publikacji o charakterze naukowym oraz możliwością
aktywnego gromadzenia wiedzy poprzez zadawanie pytań na forum lub czacie.
Zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia coraz częściej popularyzowane
są w cyberprzestrzeni również za pośrednictwem (mniej lub bardziej
profesjonalnych) portali medyczno-zdrowotnych. Ich przykłady wraz z krótką
charakterystyką przedstawia tabela 1. Analiza portali poświęconych zagadnieniom
zdrowia i choroby pokazuje, że przyświecają im zbliżone cele, tzn. informacja,
poradnictwo, wsparcie i wymiana doświadczeń. Zwykle też zbudowane są
w podobny sposób – zawierają bazę artykułów, listę schorzeń, forum, dział
z poradami ekspertów, wyszukiwarki oraz reklamy15.
16

Tabela 1. Portale poświęcone zagadnieniom zdrowia .
Nazwa portalu

Charakterystyka portalu

Medonet.pl

Zawiera profesjonalną i szeroką wiedzę oraz porady z zakresu chorób i ich leczenia.
Portal udostępnia też encyklopedię chorób, badań i leków oraz umożliwia zadawanie
pytań ekspertom. Znajdziemy tu również ciekawe materiały video oraz kalkulatory
– narzędzia do obliczania danych medycznych.

abc Zdrowie

Poświęca dużo uwagi poradom pozwalającym na zdrowszy tryb życia. Posiada usługę
bezpłatnego i anonimowego zadawania pytań lekarzom oraz tworzenia grup
wsparcia. Serwis oferuje również możliwość skorzystania z katalogu leków
i suplementów oraz wyszukiwania placówek służby zdrowia.

ForumZdrowia.pl

Stanowi obszerną bazę artykułów z wszystkich dziedzin medycyny. O wysoki poziom
merytoryczny serwisu dba Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Użytkownicy mają
możliwość zadawania pytań autorom tekstów, korzystania z porad on-line oraz
uczestniczenia w czatach z ekspertami.

14

K. Puchalski, Internet a możliwości poprawy efektów edukacji zdrowotnej, „Studia Edukacyjne”, 2012, nr 23,
s. 126.
15
M. Wieczorkowska, Zdrowie i choroba w sieci – o przejawach i konsekwencjach popularyzacji wiedzy medycznej
w Internecie, „Człowiek i Społeczeństwo” 2015, t. 40, s. 142–144.
16
Omówione zostały serwisy i domeny zawierające wyłącznie treści tworzone przez ekspertów w dziedzinie
zdrowia oraz strony cieszące się szczególną popularnością wśród internautów, zob. Raport PBI (Polskie Badania
Internetu), Internetowe serwisy o zdrowiu: zawartość i popularność serwisów, profil użytkowników, październik
2016; dostęp online: http://pbi.org.pl/wp-content/uploads/2017/02/2016_10_RAPORT-Internetowe-serwisyo-zdrowiu-2016.pdf (17.04.2018).
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Serwis Zdrowie

Portal edukacyjny stawiający sobie za cel podniesienie poziomu wiedzy na temat
zdrowego trybu życia. Bazuje wyłącznie na informacjach pozyskanych od ekspertów.
Zawiera ciekawe materiały w postaci infografik i filmów video. Jest finansowany ze
środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.

Poradnikzdrowie.pl

Zawiera treści dotyczące profilaktyki, metod leczenia i dbania o kondycję fizyczną.
Umożliwia kontakt z lekarzami i ekspertami z różnych dziedzin. Ważnym elementem
serwisu jest możliwość oceniania i komentowania publikowanych treści oraz dzielenia
się na forum własnymi doświadczeniami.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeglądu stron internetowych.

Generalnie, wśród zalet tzw. e-promocji zdrowia wskazuje się głównie na
różnorodność form i szeroki zasięg oddziaływania – możliwość korzystania
z wirtualnych informacji zdrowotnych bez ograniczeń czasowych, lokalnych czy
demograficznych17.
Nową przestrzeń promowania kultury zdrowotnej i edukacji o zdrowiu – ściśle
związaną z rozwojem Internetu – tworzą media społecznościowe (social media)
rozumiane przede wszystkim jako „media dostępne za pośrednictwem Internetu
lub też urządzeń mobilnych, które umożliwiają użytkownikom tworzenie
społeczności na podstawie zawierania znajomości i bycia ze znajomymi w stałym
kontakcie”18. Do mediów społecznościowych zalicza się: blogi i mikroblogi
(Twitter), społeczności kontentowe (YouTube z kanałami tematycznymi), serwisy
społecznościowe (Facebook, Nk.pl), wirtualne światy społecznościowe (Second
Life), a nawet platformy grywalizacyjne19. Fenomen tego rodzaju portali i ich
potencjał w dziedzinie promocji zdrowia polega przede wszystkim na ich
ogromnym zasięgu, co dla szerzenia oświaty zdrowotnej ma kluczowe znaczenie.
Mówi się, że mają one zasięg wirusowy, dając możliwość natychmiastowego
dotarcia z przekazem do konkretnych grup społecznych, będących w sieci. Dużą
zaletą jest także multimedialność treści – publikowanie informacji nie tylko
w formie teksu, ale i innych atrakcyjnych plików w postaci zdjęć, infografik lub
filmów niewątpliwie wpływa na zwiększenie percepcji. Takie przykuwanie uwagi
i oddziaływanie na wyobraźnię ma znaczący udział w rozwijaniu postaw
i poglądów, co w kontekście zmiany trybu życia na bardziej prozdrowotny ma
fundamentalne znaczenie20.
Dynamiczny rozwój techniki spowodował, że ważnym źródłem informacji
o zdrowiu, profilaktyce i prozdrowotnym stylu życia stały się obecnie urządzenia
mobilne. Wzrost użytkowników sieci bezprzewodowych oraz rozpowszechnienie
17

M. E. Kowalska, P. Kalinowski, U. Bojakowska, Komunikacja internetowa jako aktywne medium przekazu wiedzy
o zdrowiu – szanse, zagrożenia i ograniczenia, „Pielęgniarstwo Polskie”, 2013, nr 4, s. 302.
18
M. Zadarko-Domaradzka, E. Zadarko, Nowe media jako narzędzie edukacji zdrowotnej…, op. cit., s. 268.
19
Ibidem.
20
P. F. Nowak, M. Chalimoniuk-Nowak, Potencjał mediów społecznościowych w edukacji zdrowotnej, [w:]
Współczesne kierunki działań prozdrowotnych, A. Wolska-Adamczyk (red.), Warszawa 2015, s. 40–41.
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smartfonów i tabletów sprzyja rozwojowi mobilnych usług związanych z dobrym
samopoczuciem. Coraz częściej opracowuje się i wdraża programy komputerowe,
których celem jest utrwalanie prawidłowych wzorców zachowań zdrowotnych.
Przykładem takich programów są aplikacje mobilne przystosowane do
uruchomienia na przenośnych urządzeniach. Aktualnie w sieci dostępnych jest
blisko 100 tys. aplikacji wspierających zdrowe praktyki21. Ich atrakcyjność i łatwość
użycia powodują ogromne zainteresowanie i szerokie użycie – w 2013 r. 20
najpopularniejszych i bezpłatnych aplikacji z dziedziny sportu, fitnessu i zdrowia
zainstalowano ponad 230 mln razy na całym świecie22. Przykładowe – wysoko
oceniane przez użytkowników – aplikacje o tematyce prozdrowotnej
przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Mobilne aplikacje wspierające zachowania prozdrowotne
Rodzaj

Opis

Przykłady

aplikacje wspierające
aktywność fizyczną

pozwalają rejestrować i analizować różnego rodzaju
treningi sportowe (biegi, jazda na rowerze, spacery,
ćwiczenia w domu), śledzić własne postępy oraz tworzyć
plany treningowe

Run Keeper,
Runastic,
Endomondo, ABS
Workout

aplikacje wspierające
kontrolę i utrzymanie
wagi

pomagają określić i monitorować stan wagi, dostarczają
informacji o procentowym udziale tkanki tłuszczowej w
masie ciała, dając szanse na podjęcie zachowań
zdrowotnych

Weight Meter
BMI Calculator

aplikacje wspierające
zdrowe odżywianie

podają indeks glikemiczny produktu, jego kaloryczność
i zawartości składników odżywczych, wspierając tym
samym dietę z perspektywy ilościowej oraz jakościowej

Glycemic Index &
Load Diet Aid, Lose
It!

aplikacje wspierające
monitorowanie stanu
zdrowia

umożliwiają
regularne
obserwowanie
takich
parametrów, jak częstość bicia serca czy poziom cukru
we krwi, co może być impulsem do zmiany codziennych
przyzwyczajeń

Heart Rate Plus,
Blood Glucose
Tracker

aplikacje przypominające
o czynnościach
prozdrowotnych

informują o konieczności picia wody i robienia przerw
w pracy, podczas których należy zmienić pozycje,
wykonać kilka lekkich ćwiczeń czy zadbać o oczy

Water Time Pro,
Take a Break, Eye
Trainer

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Łosiak-Pilch, Aplikacje mobilne w promocji i edukacji
zdrowotnej, „Edukacja – Technika – Informatyka”, 2017, nr 1, s. 274–277, https://play.google.com/
store/apps (17.04.2018).

21

M. Zadarko-Domaradzka, E. Zadarko, Aplikacje zdrowotne na urządzenia mobilne w edukacji zdrowotnej
społeczeństwa, „Edukacja – Technika – Informatyka”, 2016, nr 4, s. 292.
22
Komisja Europejska, Zielona Księga w sprawie mobilnego zdrowia (m-zdrowia), Bruksela 2014, s. 7; dostęp
online: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/PL/1-2014-219-PL-F1-1.Pdf (08.12.2017).
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W kształtowaniu zachowań sprzyjających zdrowiu ważną rolę pełnią także
medialne kampanie społeczne. W ostatnich latach stały się one popularnym,
a co najważniejsze skutecznym sposobem oddziaływania na społeczeństwo.
Z prowadzonych dotychczas badań wynika, że blisko 91% respondentów uważa
kampanie społeczne za przydatne, a 90% ocenia je jako efektywne23. Dobrze
skonstruowana kampania jest komunikatem perswazyjnym, służącym z jednej
strony informowaniu i dostarczeniu wiedzy, z drugiej – zmianie postaw.
W reklamie społecznej argumenty powinny skłaniać do podjęcia lub rezygnacji
z konkretnych działań24, powinny propagować pożądane wartości i wzorce
zachowań ludzkich25. Medialne kampanie mają charakter całkowicie świadomy
i zaplanowany, co niewątpliwie wiąże się z wcześniejszym rozpoznaniem
problemu społecznego w danej populacji. Aby dotrzeć do szerokiego
i zróżnicowanego grona odbiorców – osób w różnym wieku i obu płci,
wykorzystuje się w nich różne kanały komunikacyjne (m.in. Internet, telewizja,
bilboardy, prasa, radio, plakaty). Coraz liczniejsze kampanie społeczne, dla potrzeb
promocji zdrowia, koncentrują się najczęściej na codziennych aspektach zdrowego
trybu życia, takich jak: prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna, stosowanie
suplementów diety, dbałość o higienę, wykonywanie badań profilaktycznych
i szczepień, unikanie zachowań ryzykownych, rezygnacja z używek, rozważne
korzystanie z nowoczesnych technologii, bezpieczne zachowania seksualne (zob.
szerzej tab. 3).
Tabela 3. Kampanie społeczne o tematyce prozdrowotnej
Nazwa kampanii

26

Cel kampanii

Środki przekazu

Małe zęby, wielka moc

uwrażliwianie na potrzebę dbania o jamę ustną dziecka
już od najmłodszych lat

Telewizja, Internet

Pij mleko! będziesz wielki

walka z osteoporozą oraz zmiana
żywieniowych wśród dzieci i młodzieży

Telewizja, prasa,
Internet, billboardy

Muszkieterowie dla Polek

zachęcenie kobiet do badań profilaktycznych mających
zapobiegać rakowi piersi

Internet, Outdoor

Wybieram wodę

zwrócenie uwagi, jak ważną rolę w zachowaniu
zdrowia odgrywa nawodnienie organizmu

Telewizja

23

nawyków

A. Czerw, K. Kościuk, A. Augustynowicz, Wiek i płeć jako zmienne różnicujące wpływ środków masowego
przekazu na poglądy i zachowania zdrowotne – badania własne, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”,
2014, nr 10, s. 48.
24
A. Białek-Dratwa i in., Kampanie społeczne przykładem sposobu propagowania zasad zdrowego żywienia,
„Problemy Higieny i Epidemiologii”, 2012, nr 93, s. 415.
25
A. Kubiak, M. Kuleczka-Raszewska, Wpływ reklamy na wybory zdrowotne Polaków, „Medycyna Ogólna i Nauki
o Zdrowiu”, 2014, nr 1, s. 26.
26
Z uwagi na wielość kampanii społecznych wspierających szeroko rozumiane zdrowie (fizyczne, psychiczne,
społeczne) w artykule przedstawiono jedynie wybrane – realizowane w okresie ostatnich dziesięciu lat.
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Zobacz... ZNIKAM

zwrócenie uwagi na problem samobójstw wśród dzieci
i młodzieży

Internet, plakaty

Żółty tydzień

popularyzacja szczepień przeciwko
zapaleniu wątroby (WZW) typu A i B

Plakaty, ulotki,
Internet

ryzyKOchania

podniesienie świadomości zagrożeń HIV

Internet, eventy,
plakaty

Ciesz się ciszą

zwrócenie uwagi na pozytywny wpływ ciszy na
zdrowie, samopoczucie i komfort

Internet

Siła odruchu

zachęcanie do uprawiania sportu

Telewizja, billboardy,
Internet, kina

Fajne dzieci nie jedzą
śmieci

upowszechnienie wiedzy na temat szkodliwości tzw.
śmieciowego jedzenia oraz zachęcenie do zmian
nawyków żywieniowych
promowanie właściwych postaw w zakresie
odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu

Piłem – NIE Jadę!

wirusowemu

Naklejki
Internet

Wyloguj się do życia…

pokazanie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadmierne
korzystanie z sieci oraz zachęcenie młodzieży do
szukania alternatyw

Internet

LEKkomyślność

przeciwdziałanie łączeniu leków z alkoholem oraz ich
zażywaniu w celu osiągnięcia zmian stanu świadomości

Ulotki, outdoor,
plakaty, prasa,
reklamówki na leki

pomoc w walce z nałogiem

Telewizja, Internet

HELP, dla życia bez
tytoniu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://kampaniespoleczne.pl/ (5.12.2017).

Medialne
(rewers)

uwarunkowania

zachowań

antyzdrowotnych

Oprócz szeregu zalet i korzyści wynikających z medialnej edukacji zdrowotnej
należy mieć również świadomość niedoskonałości oraz ciemnej strony
oddziaływania mass mediów. Przede wszystkim ich działania w zakresie
krzewienia kultury zdrowotnej natrafiają na wiele ograniczeń. Przeważnie oferują
one jednostronną komunikację między nadawcą a odbiorcą, a samego przekazu
nie można powtórzyć czy uzupełnić. Nie sposób też oczekiwać, że pojedyncze
działania mediów przyczynią się do trwałych zmian społecznych. Metody, jakimi
posługują się media, na ogół są mało skuteczne dla doskonalenia nowych
umiejętności, postaw i przekonań ludzi27. To, co jednak budzi znacznie większy
niepokój, to fakt ich negatywnego wpływu. Środki masowego przekazu, będąc
także nośnikiem treści antyzdrowotnych, mogą ukierunkowywać na działania
niekorzystne czy nawet zagrażające zdrowiu28.
27
28

B. Woynarowska, Współpraca z mass mediami w edukacji zdrowotnej…, op. cit., s. 206.
M. Wojciechowska, M. Roda, Rola prasy w promocji zdrowia, „Hygeia Public Health”, 2015, nr 50, s. 405.
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Prozdrowotnym wyborom na pewno nie sprzyjają konkurujące z kampaniami
społecznymi reklamy komercyjne. Oglądając telewizję, słuchając radia czy
przeglądając prasę lub kolejne strony WWW, z łatwością można natrafić na
„spoty” szkodliwych dla zdrowia produktów, takich jak alkohol czy papierosy.
Udowodniono, że ekspozycja na tego typu reklamy może przyczyniać się do
wzrostu występowania nałogów29. Znaczna część reklam zachęca również do
zakupu słodyczy, słodkich napojów, żywności fast food, chipsów i tym podobnych
niezdrowych przekąsek. W tym przypadku grupą szczególnie podatną na wpływy
marketingowych technik są dzieci, które – jak wskazują badania naukowe – nie
rozumieją namawiającego charakteru reklam. Tymczasem ich twórcy świadomie
wykorzystują elementy baśniowe (nasycenie barwami, prostą melodyjną muzykę,
obecność zwierząt i postaci rysunkowych), by wzbudzić ciekawość,
zainteresowanie i przyciągnąć młodego widza, który może namówić swoich
rodziców do zakupu reklamowanych dóbr30. Jednocześnie wiele reklam
prezentujących artykuły spożywcze, bazując na poczuciu odpowiedzialności
rodziców, przekonuje ich, że najlepsze, co mogą dać swoim pociechom,
to produkty bogate w witaminy, wapń i białko. Oczywiście uwadze umyka fakt,
że jest to żywność przetworzona przemysłowo – zawierająca więcej kalorii,
cukrów i tłuszczów, zawdzięczająca swój smak i wygląd różnego rodzaju
substancjom chemicznym. W rezultacie, karmione tego typu żywnością dziecko
uczy się niewłaściwych nawyków żywieniowych, co w dalszej perspektywie
skutkuje nadwagą i chorobami31.
Ważnym problemem stało się także coraz bardziej agresywne promowanie
farmaceutyków. Reklamy różnorodnych produktów leczniczych (tzw. leków OTC –
over the counter)32 pojawiają się obecnie nie tylko w aptekach, przychodniach
i gabinetach lekarskich, ale również – z ogromną częstotliwością – w telewizji,
radiu, Internecie, na billboardach. Adresowana do konsumentów promocja,
mająca na celu nakłonienie do zakupu leku bezreceptowego, kreuje wizerunek
człowieka, który bez fachowej pomocy nie może zająć się swoim zdrowiem33.
Jej perswazyjny charakter prowadzi bowiem do przeceniania efektywności
leczenia farmaceutycznego, przesuwając w cień znaczenie profilaktyki i terapii
opartej na zmianie trybu życia. Zdaniem Ewy Ulatowskiej-Szostak34 wszechobecne
29

Ibidem, s. 404.
A. Mazur i in., Rola reklam i mediów w powstawaniu otyłości u dzieci i młodzieży, „Endokrynologia. Otyłość
i Zaburzenia Przemiany Materii”, 2006, nr 2, s. 18-19.
31
M. Bryła, E. Kulbacka, I. Maniecka-Bryła, Rola telewizji w kształtowaniu zachowań zdrowotnych dzieci
i młodzieży. Cz. III. Zachowania antyzdrowotne, „Hygeia Public Health”, 2011, nr 46, s. 242.
32
D. Cianciara, M. Piotrowicz, Społeczno-ekologiczne podejście do telewizyjnej reklamy produktów OTC. Część
I. Poziom jednostki i interpersonalny, „Hygeia Public Health”, 2013, nr 48, s. 219.
33
M. Purchałka, K. Brzeńska, Rola mediów w promocji zdrowia…, op. cit., s. 7.
34
E. Ulatowska-Szostak, Wpływ reklamy na zakup leków, parafarmaceutyków i preparatów witaminowych
w opiniach klientów aptek – porównanie lat 2002 i 2007, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, 2008, nr 89, s. 444.
30
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reklamy leków najczęściej kształtują fałszywe przekonania dotyczące ich działania
i skuteczności. Podstawową strategią radzenia sobie z dolegliwościami
zdrowotnymi, propagowaną przez reklamy farmaceutyczne, jest stosowanie
leków, co prócz oczywistych korzyści generuje także pewne zagrożenia.
Powszechnie dostępne produkty lecznicze niemalże „wciskane” natarczywymi
reklamami w świadomość współczesnego człowieka, w końcu stają się
nieodzownym elementem jego bytu – środkiem zastępującym zbilansowaną dietę,
aktywność fizyczną, wypoczynek. W społeczeństwie narasta błędne wyobrażenie,
że wystarczy odpowiednia pigułka, właściwy zestaw środków chemicznych,
by wzmocnić zdrowie czy pokonać objawy choroby. W rezultacie, coraz częściej
leki, parafarmaceutyki oraz preparaty witaminowe traktowane są w sposób
wyraźnie konsumpcyjny – jako zwykły towar35. Z badań CBOS36 wynika, że Polacy
chętnie faszerują się suplementami diety i lekami dostępnymi bez recepty – ich
użycie w ciągu ostatnich 12 miesięcy deklarowało bowiem aż 89% badanych.
Tymczasem samoleczenie – zwłaszcza gdy materiał reklamowy przyjmowany jest
bezkrytycznie – może być niezwykle szkodliwe. Lakoniczny przekaz reklamowy nie
zawsze jest obiektywnym źródłem wiedzy, przeważnie podkreśla pozytywne
aspekty danego farmaceutyku, pomijając natomiast informacje dotyczące
przeciwwskazań, skutków ubocznych i niebezpieczeństw związanych z jego
niewłaściwym stosowaniem37.
Wiele treści edukacyjnych znajdujących się w prasie, radiu, telewizji
czy Internecie jest tak naprawdę ukrytą formą reklamy. Pojawiająca się
w mediach edukacja zdrowotna to najczęściej promowanie racjonalnej diety
(z wykorzystaniem konkretnych produktów spożywczych wybranych marek),
aktywności fizycznej (w polecanym modelu butów treningowych z użyciem
danego sprzętu sportowego), radzenia sobie ze stresem i rzucania palenia
(za pomocą reklamowanych parafarmaceutyków). Taki rodzaj edukacji jest
w istocie rzeczy powierzchownym przekazem wiedzy ogólnikowej stanowiącej
jedynie tło dla sprzedaży pewnych produktów czy usług38.
Edukacji zdrowotnej społeczeństwa szkodzi również zalew informacji, często
sprzecznych i kontrowersyjnych39. Media nie zawsze są źródłem rzetelnej wiedzy
o zdrowym stylu życia. Zwłaszcza wirtualna przestrzeń sprzyja rozpowszechnianiu
35

M. Szpringer i in., Stosowanie leków dostępnych bez recepty i suplementów diety przez osoby dorosłe
z województwa świętokrzyskiego, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2015, nr 2, s. 164.
36
Centrum Badania Opinii Społecznej, Leki dostępne bez recepty i suplementy diety. Komunikat z badań nr 158,
Warszawa 2016; dostęp online: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_158_16.PDF (12.11.2017).
37
B. Jacennik, Promocja farmaceutyków a przekonania i zachowania zdrowotne – rozważania z punktu widzenia
promocji zdrowia, „Nowiny Psychologiczne”, 2006, nr 2; dostęp online: http://www.psychologia.edu.pl/
czytelnia/60-nowiny-psychologiczne/200-promocja-farmaceutykow-a-przekonania-i-zachowania-zdrowotne-8211
-rozwazania-z-punktu-widzenia-promocji-zdrowia-sup-1-sup.html (12.11.2017).
38
P. F. Nowak, M. Chalimoniuk-Nowak, Potencjał mediów społecznościowych w edukacji zdrowotnej…, op. cit.,
s. 42.
39
Ibidem.
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mitów zdrowotnych, a tym samym tworzeniu i umieszczaniu materiałów w żaden
sposób niezweryfikowanych40. Środowisko internetowe, jak piszą Paweł Nowak
i Marta Chalimoniuk-Nowak41, będąc otwarte dla wszystkich i na wszystko, bywa
określane jako „wielki info-śmietnik”. Różnorodność pochodzenia oraz natłok
informacji dostępnych w cyberprzestrzeni może powodować problemy z ich
selekcją i wyborem tych wartościowych. Badania realizowane w 2012 roku przez
Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera dostarczają danych
potwierdzających tezę, że zamieszczane w sieci informacje o zdrowiu tracą
wiarygodność, a zyskują chaotyczność – blisko 60% badanych przyznaje bowiem,
że ich ilość jest na tyle duża, że nie sposób ocenić, które są prawdziwe42.
Jednocześnie wielu internautów w ogóle nie zastanawia się nad jakością stron,
z jakich korzysta. Tymczasem badania prowadzone w 2007 r. przez Ewę
Dobrogowską-Schlebusch43 wykazały, że wiele stron o tematyce zdrowotnej nie
spełnia nawet podstawowych standardów rzetelności. Na 103 przeanalizowane
witryny poświęcone określonym schorzeniom populacyjnym (AIDS, alkoholizm,
cukrzyca, alergie, anoreksja, choroby serca, depresja, grypa, nowotwory) dane
o właścicielu strony posiadało 52% z nich, a informacje o jego kwalifikacjach
– zaledwie 25%. Mniej niż połowa przebadanych stron (41%) była systematycznie
aktualizowana i mniej niż 1/3 (29%) miała sformułowaną deklarację
odpowiedzialności za zamieszczane treści. Natomiast źródło prezentowanej
informacji posiadało tylko 33% stron.
To, o czym należy również pamiętać, to fakt, że dzisiaj o wartości informacji
bardzo często stanowią dane ilościowe – statystyki odwiedzin, polubień
i udostępnień. Za pomocą mediów niezwykle łatwo zbudować autorytet
edukatora, w związku z czym popularność coraz częściej – niestety – zdobywają
tzw. samozwańczy eksperci, którzy budują swój wizerunek na autoprzykładzie.
Skupiają wokół swojego sukcesu (np. spektakularnego pozbycia się nadwagi)
grono fanów i dzielą się kontrowersyjnymi poradami (niekiedy zagrażającymi
zdrowiu), podważając tym samym naukowe fakty i deprecjonując powszechnie
cenione źródła wiedzy. Jedynym weryfikatorem znajdujących się w sieci treści jest
internetowa społeczność44.
Zamieszczane w mediach informacje nierzadko też wypaczają rozumienie
40

M. E. Kowalska, P. Kalinowski, U. Bojakowska, Komunikacja internetowa jako aktywne medium przekazu wiedzy
o zdrowiu…, op. cit., s. 302.
41
P. F. Nowak, M. Chalimoniuk-Nowak, Potencjał mediów społecznościowych w edukacji zdrowotnej…, op. cit.,
s. 43.
42
K. Puchalski, Internet a możliwości poprawy efektów edukacji zdrowotnej…, op. cit., s. 131.
43
E. Dobrogowska-Schlebusch, Ocena jakości informacji medycznej dostępnej w Internecie – jako zadanie dla
bibliotek, „Biuletyn EBIB”, 2007, nr 3; dostęp online: http://www.ebib.pl/2007/84/a.php?dobrogowska_
schlebusch (08.12.2017).
44
P. F. Nowak, M. Chalimoniuk-Nowak, Potencjał mediów społecznościowych w edukacji zdrowotnej…, op. cit.,
s. 42.
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zdrowia i ciała, osądzając je często w kontekście mody (np. lansując wizerunkowy
ideał kobiety czy mężczyzny)45, co przeważnie sprzyja podejmowaniu zachowań
antyzdrowotnych. Ciało, zgodnie z występującą w medialnym przekazie definicją,
ma być po prostu piękne. Wiedza na ten temat dostarczana jest odbiorcom
głównie poprzez reklamy, w których występujące kobiety są zawsze młode,
szczupłe, perfekcyjnie wystylizowane (fryzura, makijaż, ubiór), z nienagannie
gładkim ciałem – pozbawionym zmarszczek i cellulitu46. Podobnie jak kobiety,
również mężczyźni tyranizowani są tysiącami medialnych przekazów,
nakazujących im nieustanne monitorowanie ciała i poszukiwanie wszelkich oznak
jego niedoskonałości w porównaniu z pięknymi „ekranowymi” modelami47. W ten
oto sposób media – jak ujmuje to Zbyszko Melosik48 – wywołują poczucie
przepaści między ciałem własnym i idealnym, budząc stały niepokój o wagę
i wygląd. Obraz, który widzimy patrząc w lustro, ma być lustrzanym odbiciem
pojawiających się w mediach obrazów ciała. Obrazy te mają jednak – o czym nie
zawsze pamiętamy – charakter upozorowany. Media jako źródło kanonów
atrakcyjności dysponują rozwiniętą techniką cyfrowej obróbki zdjęć dającej
możliwość poprawienia i ulepszenia naturalnego wizerunku49. Zwłaszcza osoby
młode, będące w okresie dojrzewania, nie są w pełni świadome tego,
że rzeczywistość medialna nie musi być prawdziwa, a wręcz jest celowo
zafałszowywana. W rezultacie bezkrytycznie przyjmują to, co dyktują im środki
masowego przekazu50. Presja mediów jest na tyle duża, że miliony osób na całym
świecie próbują różnych sposobów urzeczywistnienia ideałów prezentowanych
w telewizyjnej reklamie czy tekstach popularnej prasy, nie zważając na ich
antyzdrowotny charakter. Kobiety częściej decydują się na chirurgiczne operacje
plastyczne, opalają się w solarium, przechodzą na kolejną dietę „cud” czy
nadmierne korzystają ze środków i zabiegów kosmetycznych. Mężczyźni
natomiast chcąc sprostać męskiemu stereotypowi wyglądu zewnętrznego, by
cieszyć się umięśnioną i wysportowaną sylwetką, uprawiają kulturystykę,
jednocześnie zażywając sterydy i inne niebezpieczne środki powodujące szybki
przyrost masy ciała. Wszystko to z pewnością nie pozostaje bez wpływu na ich
zdrowie51.
45
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Szeroko lansowany przez media kult szczupłego ciała przy jednoczesnym braku
sprzeciwu społecznego wobec prezentowania w sieci treści antyzdrowotnych
spowodował, że zakres tematyczny stron internetowych zwiększył się o zupełnie
nowy ich rodzaj – strony szerzące niebezpieczną dla zdrowia ideologię pro-ana52.
Ten działający bardzo prężnie ruch internetowy traktuje anoreksję nie jako
chorobę, ale świadomie wybrany styl życia53. Pierwszy proanorektyczny portal
powstał z myślą o chorych walczących z problemem zaburzeń odżywiania jako
źródło wsparcia. Z czasem jednak zmienił on swój pierwotny profil i zaczęły go
odwiedzać także osoby zdrowe, dla których anorektyczki stały się
niedoścignionym wzorem. I tak, funkcjonujące do niedawna w ukryciu strony proana, instalowane na prywatnych serwerach i zabezpieczane hasłem, obecnie są
ogólnodostępne54. Tymczasem dziewczęta na blogach i forach internetowych
coraz silniej propagują groźne dla zdrowia zachowania. W swoich pamiętnikach
prawie zawsze zamieszczają motywujące do chudnięcia lub utrzymania
ekstremalnie niskiej wagi różnego rodzaju materiały – tzw. „thinspiracje”.
Przeważnie mają one formę zdjęć modelek i gwiazd o wychudzonej sylwetce, choć
są to również filmy, utwory muzyczne czy cytaty. Stałym elementem stron
poświęconych proanoreksji jest „Dekalog Any”, czyli zbiór dziesięciu zasad,
którymi powinna kierować się każda członkini społeczności pro-ana (np. „Bycie
chudą jest ważniejsze od bycia zdrową”). Niezwykle zagrażającym i budzącym
chyba najwięcej niepokoju jest dział „Tips and tricks”, zawierający szereg porad
dotyczących skutecznego angażowania się w zachowania związane z zaburzeniami
odżywiania oraz ukrywania ich przed otoczeniem55. Powszechna dostępność stron
o tematyce proanorektycznej zdaniem wielu badaczy ma negatywny wpływ na
kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych odbiorców
Internetu56.
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Kilka uwag na zakończenie
Analiza piśmiennictwa oraz wybranych przekazów medialnych wyraźnie
wskazuje na ambiwalentny charakter mass mediów w kształtowaniu postaw
i zachowań zdrowotnych społeczeństwa. Trudno nie dostrzegać ich ogromnych
walorów w zakresie promowania kultury zdrowotnej, ale też nie sposób nie
zważać na związane z nimi zagrożenia. Edukowanie o stylu życia i codziennych
wyborach na pewno wymaga zróżnicowanych działań na różnych płaszczyznach
oraz atrakcyjnych środków komunikacji, a takie możliwości niewątpliwie
dają współczesne media. Poza tym – jak słusznie zauważają wspomniani
już P. F. Nowak i M. Chalimoniuk-Nowak57 – odpowiedzialnością za kształtowanie
świadomości, nawyków, troski i umiejętności dbania o zdrowie nie można
obciążać wyłącznie instytucji oświatowych, gdyż ich siła oddziaływania w obecnej
rzeczywistości coraz bardziej słabnie. Wspomniane zagrożenia wynikają głównie
z cech powszechności i mnogości informacji. Nie wszyscy odbiorcy – zwłaszcza
osoby młode oraz nisko wykształcone – potrafią dobrze ocenić wiarygodność
i rzetelność przekazu. Najlepszym i jedynym antidotum na bezkrytyczne
przyjmowanie komunikatów medialnych, jak się wydaje, jest planowanie oraz
wdrażanie odpowiednich strategii edukacyjnych (we wszystkich środowiskach
życia człowieka) mających służyć kształtowaniu umiejętności krytycznego
spojrzenia na różne treści płynące z mass mediów.
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Mass Media as a Space for the Creation of Health Behaviors in Society,
Two Sides of the Same Coin
Summary
Being not only a source of current information but also a crucial tool for shaping reality, mass media
perform a specific role nowadays. They influence behaviours, choices, attitudes, as well as
fundamental values, such as health, more and more. However, the role of mass media in health
education of a society seems to be ambivalent. The Internet, press, radio, television may support
promotion of the activities that improve health, but, on the other hand, they may be carriers of the
information which promotes an unhealthy lifestyle. Therefore, the aim of the article is to consider
the question of the educational opportunities and limitations of the media in the creation of
behaviours supportive of improving health.
Keywords: mass media, lifestyle, health education, health promotion.
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Programy telewizyjne o książkach w opiniach
specjalistów (w okresie lat 90. XX wieku oraz pierwszej
dekady XXI wieku)

ABSTRAKT
W artykule przedstawiono problem postrzegania, przez specjalistów branżowych, a więc
naukowców, dziennikarzy oraz piszących w literaturze fachowej, autorów programów telewizyjnych
o książkach emitowanych na kanałach polskich stacji w okresie lat 90. XX wieku oraz pierwszej
dekady XXI wieku. W wyniku analiz wypowiedzi pisemnych dotyczących wskazanej grupy produkcji
telewizyjnych odnotowano liczne niedostatki wpływające na ich niski odbiór społeczny. Ostatecznie
uznano, iż w rzeczonej grupie gatunkowej konieczne jest opracowanie nowej formuły, która pozwoli
zainteresować większą grupę telewidzów, jak również zostanie zaaprobowana przez środowisko
eksperckie.
SŁOWA KLUCZOWE: program o książkach, promocja książki, telewizja.

Wprowadzenie
Programy telewizyjne o książkach, nadawane w latach 90. XX wieku oraz
w pierwszej dekadzie XXI wieku na kanałach polskich stacji, w większości
przypadków nie zaskarbiły sobie zbytniej przychylności telewidzów, czego
wyrazem była ich efemeryczność, a ściślej w krótkim czasie zdejmowane były
z anteny, niekiedy nawet po emisji tylko jednego odcinka (np. audycja „Stół
z powyłamywanymi nogami” z 2006 roku). Ponadto w opiniach ekspertów
branżowych, a więc osób na co dzień zajmujących się problematyką książki
i czytelnictwa, w tym jej promocji, programy te charakteryzowały się licznymi
niedostatkami, uniemożliwiającymi w konsekwencji dłuższe utrzymanie się
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w telewizji1.
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest zademonstrowanie niedociągnięć
programów telewizyjnych o książkach nadawanych na kanałach polskich stacji
oraz błędów popełnianych przy ich tworzeniu. Materiał źródłowy stanowiły
wypowiedzi pisemne przedstawione przez ekspertów, a więc badaczy,
naukowców oraz dziennikarzy, podejmujących problematykę książki
i czytelnictwa, w tym między innymi zagadnienie telewizyjnych programów
o książkach, czyli programów promujących książki oraz czytelnictwo. Teksty
pochodziły z prasy publicystycznej, periodyków fachowych, branżowych
i specjalistycznych oraz dyskursu naukowego.
Pośrednio także celem stało się zwrócenie uwagi na konieczność
zaproponowania nowej jakości w obszarze telewizyjnych produkcji poświęconych
stricte książkom. Jednakże opracowanie nowej formuły dla proksiążkowej audycji
telewizyjnej wymaga oddzielnej pracy i nie będzie tutaj omawiane.

Programy telewizyjne o książkach – niedostatki
Program telewizyjny o książkach podejmuje zagadnienia rynku księgarskiego,
będącego złożonym systemem składającym się z rozmaitych podmiotów (osób
i instytucji), których celem jest wprowadzanie do obiegu społecznego różnych
książek. Tym samym zajmuje się książką, zaś zasadniczym jego celem jest
rekomendacja wybranych pozycji książkowych. Explicite promuje książki, implicite
zachęca do czytania. Pełniąc ważne społecznie funkcje, twórcy programów przy
ich realizacji i wykonaniu nie uniknęli jednak potknięć, które zdaniem znawców
tematyki odbijały się na ich perlokucyjnym efekcie.
W wypowiedziach specjalistów pojawiały się wskazówki, oceny i komentarze
odnoszące się ogólnie do wszystkich programów rekomendujących książki. Przede
wszystkim zauważano problem, że programy o książkach stanowią materiał
deficytowy, a telewizja publiczna za mało czasu przeznacza dla książek2. Pojawiały
się także diagnozy, których autorzy próbowali wyjaśnić przyczyny małej liczby
programów kulturalnych, w tym także proksiążkowych. Otóż ich zdaniem na
świecie tego typu produkcji jest mało, umieszczane są na kanałach niszowych i nie
zdobywają masowej widowni3. Nie są więc to produkcje zbyt popularne4. Na
łamach prasy specjalistycznej zaproponowano też takie wyjaśnienie:

1

W dalszej części artykułu głosy te zostaną wskazane.
Por. D. Szczepańska, W stronę dokumentu. Z Mirosławem Spychalskim szefem redakcji „Pegaza” rozmawia
Danuta Szczepańska, „Megaron. Biuletyn Nowości Wydawniczych”, 1995, nr 12, s. 27; K. Godlewski, Książki bez
wizji, „Gazeta.pl”, 13.12.2004,http://wyborcza.pl/1,75410,2444281.html (11.06.2017).
3
Por. K. Śmiałowski, Ł. Radwan, Bulion kulturalny, „Wprost”, 2005, nr 3, s. 96.
4
Por. W. Adamiec, Randka w ciemno (pod anteną), „Notes Wydawniczy”, 1995, nr 3, s. 25.
2
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„kwestia informacji o książce, szczególnie nieobecność tej problematyki w telewizji, jest
dziedzictwem rozwoju telewizji publicznej w pierwszym okresie, kiedy zachłyśnięto się
możliwościami zdobywania dużych sum z tytułu emitowania reklam. Książka potraktowana
wówczas podobnie jak środki piorące i margaryna, nie może do dziś wejść do stałych programów
5
literackich i informacyjnych” .

Można odnaleźć również głosy sugerujące przeciwne postrzeganie problemu.
Mianowicie, porównując ilość emisji w polskiej telewizji oraz rodzimy potencjał
kulturalny z innymi państwami, autorzy doszli do wniosku, że w polskiej telewizji
tego typu programów jest za dużo6.
Następnym istotnym problemem stały się późne godziny emisji. Konkurencja
w postaci stacji prywatnych, od początku lat 90. XX wieku, wymusiła na telewizji
publicznej przesunięcie ambitnych audycji na godziny późniejsze7. Wiele audycji
książkowych znalazło swe stałe miejsce w godzinach nocnych, co zdaniem
Kazimiery Szczuki spowodowane było m. in. tym, że „mało ludzi czyta książki, nie
są one drogie, rynek reklam komercyjnych nie jest zainteresowany wspieraniem
tego rodzaju programów, nie można na tym zarobić”8, a zatem programy te
„nadawane są w porach jak najtańszych”9. Stąd brak ich w godzinach największej
oglądalności10. Rezultatem podejścia komercyjnego jest umieszczanie audycji
o książkach także na kanałach niszowych11. Emisja w późnych pasmach czasowych
idzie w parze z ograniczonym dostępem do szerszej widowni telewizyjnej12.
Dodatkowym utrudnieniem w dotarciu do programów była nieregularność
i niekonsekwencja emisji, bowiem nadawane były często w innych dniach oraz o
innych porach niż pierwotnie zostało to zaplanowane13. Z tego powodu audycje te
nie były integralnie wplecione w ramówkę telewizyjną14.
Powodem negatywnych ocen była także źle dobrana tematyka audycji oraz
repertuar rekomendowanych książek. Zauważalny był brak związku pomiędzy
5

B. Klukowski, W sprawie wywiadu z Jerzym Giedroyciem, „Notes Wydawniczy”, 1998, nr 1, s. 67.
Por. J. Melchior, Nuda kulturalna, „Wprost”, 2002, nr 25, https://www.wprost.pl/tygodnik/13296/Nudakulturalna.html (11.06.2017); K. Śmiałowski, Ł. Radwan, Bulion kulturalny…, op. cit.
7
Por. J. Majcherek, Telemrzonki. Telewizja publiczna. Albo masowa widownia, albo ambitne audycje, „Gazeta
Wyborcza”, 18.07.2009, s. 18.
8
R. Bryndal, Rozmowa z Kazimierą Szczuką prowadzącą „Wydanie drugie poprawione”, „Gazeta Telewizyjna”
dodatek do „Gazety Wyborczej”, 24-29.04.2009, s. 12.
9
Ibidem.
10
Por. K. Godlewski, Książki bez wizji…, op. cit.
11
Beata Stasińska w rozmowie z Olą Długołęcką. Por. O. Długołęcka, "10 procent pisarzy w Niemczech żyje
ze swojej twórczości. I to nie znaczy, że żyje dostatnio" [ROZMOWA], „Gazeta.pl. Kobieta”
10.03.2014,http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/1,107881,15561783,10-procent-pisarzy-w-niemczech-zyje-ze-swojejtworczosci-i.html, (10.06.2017).
12
Por. P. Dobrołęcki, Działania public relations w obszarze książki niskonakładowej, [w:] Problemy współczesnego
edytorstwa w szkole wyższej. Materiały konferencyjne, Bytom, 18 czerwca 2004, A. Wielgus (red.), Bytom 2004,
s. 20. /19-22/
13
Por. W. Adamiec, Ani do przodu, ani do tyłu, „Notes Wydawniczy”, 2003, nr 9, s. 55.
14
Zob. wypowiedź Tomasza Łubieńskiego. Por. A. Franaszek, Książka w mediach, ostatnia deska ratunku czy
niebezpieczne związki?, „Książki w Tygodniku”, dodatek do czasopisma „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 50, s. 16.
6
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programowymi rekomendacjami a zapotrzebowaniem na rynku księgarskim15.
Pojawiały się wskazania, iż wśród omawianych książek znajduje się literatura dla
wybranych, a tym samym przeciętnego telewidza taka oferta może nie
zainteresować16. Choć pojawiały się też głosy sugerujące, że jakość prezentowanej
na antenie literatury jest niska17. Poza tym w okresie letnim promuje się literaturę
lekką18. W tym kontekście warto przywołać głos Ryszarda Kapuścińskiego, który
wyraził niepokój spowodowany tym, że „na lato reklamują książki lekkie,
rozrywkowe, a przecież powinni zalecać te najtrudniejsze, bo tylko w okresie
wakacji człowiek ma czas, żeby takie – wymagające wysiłku i skupienia – książki
poznać”19.
Ponadto potknięcia dostrzegano także w scenariuszu, który w większości
przypadków przebiegał następująco: autor książki lub recenzent, i tu zasadniczo
lepiej wchodzić w rolę krytyka, przez parę minut mówi o książce, co i jak chce,
może patrzeć prosto w kamerę lub nie, może mówić o sobie lub o swoich
wyobrażeniach na temat książki, a to ostatecznie nie sprzyja zwiększonej
oglądalności20.
„Wszelkie próby zainteresowania widzów książkami sprowadzają się w zasadzie do jednego
pomysłu. Zwykle są to mniej lub bardziej błyskotliwe (wszystko zależy od tego, kto odpowiada za
oświetlenie) rozmowy, w których oczytani często ponad miarę specjaliści próbują przekonać jeśli
nie od razu widzów do czytania, to przynajmniej producentów do nich samych – że mają wiedzę
21
predysponującą ich do występowania w tego typu programach” .

Scenariusz wpływał na nudny odbiór, co potwierdza wypowiedź naukowa
i publicystyczna:
„dzielenie się przed kamerą wrażeniami z aktu tak osobistego jak lektura bywa nudne, a czasem
22
żenujące” ;„ekran telewizyjny w porach audycji kulturalnych zieje więc przeważnie nudą.
Co gorsza, niektóre wydarzenia podlegające krytycznej wiwisekcji są dobijane niczym pałką przez
23
dyskutantów monotonnymi, pseudointelektualnymi wywodami” .

Poza brakiem dobrych pomysłów i dobrych scenariuszy na program
proksiążkowy, w dostępnych realizacjach zauważono również problem w osobach
gospodarzy prowadzących poszczególne audycje24. Nie ma bowiem osób
umiejących zrobić dobry program o książkach, co uwidacznia kolejny cytat: „wielu
15

Ibidem.
Por. A. Widmański, Nie przekonywać przekonanych, „Wydawca”, 2002, nr 2, s. 14-16.
17
Por. W. Adamiec, Ani do przodu…, op. cit., s. 55.
18
Por. W. Adamiec, Pod gruszą, pod lipą, pod Psią Gwiazdą, „Notes Wydawniczy”, 1995, nr 9, s. 36.
19
R. Kapuściński, Lapidaria IV-VI, Warszawa 2008, s. 185.
20
Por. W. Adamiec, Pod gruszą, pod lipą…, op. cit., s. 37-38.
21
R. Bryndal, Czytanie na ekranie, „Gazeta Telewizyjna” dodatek do „Gazety Wyborczej”, 24-29.04.2009, s. 12.
22
M. Ciechomska, Deutschlands Űber Bűcher, „Zeszyty Telewizyjne”, 2004, nr 5, s. 18.
23
K. Lubelska, TV dla koneserów, „Polityka” 23.04.2005, nr 16, s. 80.
24
Por. K. Śmiałowski, Ł. Radwan, Bulion kulturalny…, op. cit. W. Adamiec, Matołland, „Notes Wydawniczy”, 2003,
nr 7/8, s. 55.
16

146

Programy telewizyjne o książkach w opiniach specjalistów…

dziennikarzy natomiast nie wie, jak się zająć książką, jak zrobić o niej dobry
materiał”25.
Nudna forma przekazu, brak jasno sformułowanego celu audycji i wreszcie
brak rozeznania w gustach czytelniczych wpływały na słaby efekt finalny. Audycje
odznaczały się minimalną najprawdopodobniej skutecznością26. Zasadniczym
problemem zgłaszanym wobec programów telewizyjnych o książkach było więc to,
że: „telewizja (choć bywa rozmaicie) nie dopracowała się nośnej i atrakcyjnej
formuły recenzenckiej. Prezentacje rynku księgarskiego na ogół przypominają
puste przerywniki raczej aniżeli formy skutecznej promocji”27.
Podczas opracowywania programu literackiego należy zwracać uwagę m.in. na:
osobę bądź osoby prowadzących; zapraszanych do studia gości; ich ubiór; pracę
kamery; język tj. jego retoryczną artykulację oraz zasób leksykalny, jakim
posługują się rozmówcy; kody niewerbalne (gesty, mimika), jak również na całą
oprawę wizualną audycji28. Istotne zapewne wyda się też to, że problemem
wpływającym na pożądany rezultat, czyli sięgnięcie po daną książkę po obejrzeniu
programu książkowego, może być także nieprzygotowanie odbiorców w zakresie
korzystania z takiej telewizyjnej, ulotnej informacji29.

Wnioski
Niniejszym tekstem chciano zwrócić uwagę na niedoskonałości wykonania
programów telewizyjnych o książkach nadawanych na kanałach polskich stacji
wymieniane przez ekspertów branżowych w okresie lat 90. XX wieku oraz
pierwszej dekady XXI wieku. W artykule podjęto zatem próbę odpowiedzi na
pytanie: co było wskazywane jako niedostatek, niezależnie od programu, pod
adresem którego ocena taka była formułowana. W ten sposób chciano w miarę
kompleksowo zebrać uwagi dotyczące wykonania tego typu produkcji
telewizyjnych, aby w przyszłości przy tworzeniu kolejnych programów, posiłkując
się tymi de facto wytycznymi, można było uniknąć pewnych (najczęstszych)
chociaż błędów. Wśród nich znalazły się: niedogodne godziny emisji audycji,
nieregularność nadawania, źle dobrane do prezentacji tytuły książek, słabe
scenariusze programów, nudna forma przekazu, niedopracowanie programów
pod względem teleologicznym, brak rozeznania w gustach czytelniczych i rynku
książki, mierny przebieg audycji, gospodarze nienadający się do prowadzenia tego
25

Por. Piotr Dobrołęcki w dyskusji z Kubą Frołowem. K. Frołow, Bez fikołków. O książkach w mediach rozmawiają
Piotr Dobrołęcki i Kuba Frołow, „Magazyn Literacki Książki”, 2009, nr 3, s. 26.
26
Por. J. Wojciechowski, Czytelnictwo, Kraków 2000, s. 144.
27
J. Wojciechowski, O potrzebie krytyki, „Nowe Książki”, 1995, nr 8, s. 67.
28
Por. J. Dąbała, Literatura w telewizji, czyli wielkie wyzwanie, [w:] Kultura. Media. Społeczeństwo. Księga
jubileuszowa ku czci Ojca Profesora Leona Dyczewskiego OFMConv, D. Wadowski (red.), Lublin 2007, s. 399-405.
29
Wskazał to Jacek Wojciechowski, powołując się na M. G. Hanina. Por. J. Wojciechowski, Czytelnictwo…, op. cit.,
s. 144.
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typu programów oraz niewłaściwie dobrane osoby zaproszone do występowania
na wizji.
„Słabością telewizji, którą znamy, jest jej powszechny charakter, w tym sensie, że nie dostarcza
ona odpowiednio zróżnicowanych produktów. Nadając w eter, telewizja oferuje towar masowy,
30
produkty adresowane do szerokiej publiczności (które zapewniają duże wpływy z reklam)” .

Programy telewizyjne o książkach realizują poniekąd to wyobrażenie, choć nie
chodzi o zarabianie na reklamach, programy te adresowane są w zasadzie do
wszystkich, przez co zapewne nie uzyskują dużej oglądalności.
Charakter omawianych sytuacji komunikacyjnych (telewizyjne programy
o książkach) odgórnie wyznacza ich tematykę, którą jest twórczość literacka.
Jednakże „u źródeł owego kryzysu czy nawet załamania systemu książki tkwi
zatem wielka liczba różnorodnych tytułów, z których każdy adresowany jest do
bardzo małej grupy odbiorców”31. Na rynku funkcjonuje ogromna oferta
wydawnicza co roku powiększana o kilkadziesiąt tysięcy tytułów w Polsce, na
świecie zaś o ponad milion tytułów. Tym samym program o książkach przyciąga
małą widownię, bowiem może się znaleźć w nim niemalże każdy gatunek.
Zasiadając przed ekranem telewizora, w celu obejrzenia programu o książkach,
telewidz nie wie, z jakim tytułem będzie zaznajamiany. Popularne telewizyjne
tygodniki repertuarowe odnotowują na swych łamach tylko datę i nazwę
programu, nie podając jednak tytułów książkowych, które będą recenzowane.
Dopiero wysłuchanie pierwszych minut programu pozwala poznać właściwy temat
aktualnego wydania audycji. Per se stanowi to poważne utrudnienie.
Poza tym tylko niewielka grupa konsumentów jest zainteresowana informacją
o książkach. Ściślej zaś tylko 37% Polaków w 2016 roku przeczytało co najmniej
jedną książkę, regularnie czyta zaś 10%32. Osoby czytające książki i tak wiedzą,
gdzie szukać informacji o nich. Nieczytający zaś w ogóle nie są zainteresowani
informacją o książce.
Twórcy programów zapewne świadomi są tych faktów i stają przed dylematem
stworzenia programu, próbującego z jednej strony dostarczyć informacji
czytającym, z drugiej zaś strony zachęcić nieczytających. Możliwe więc, że ta
właśnie dychotomia ostatecznie wpływa na sygnalizowane niedostatki.
W jednej z prac dotyczących telewizyjnej reklamy badacze wyjaśnili, że
telewidzowie chcą oglądać nowe sposoby wykonania niż stale te same utarte
i powtarzane wzory33. Można więc ekstrapolować to spostrzeżenie na programy
telewizyjne o książkach i wyciągnąć wniosek, że są one nieatrakcyjne z powodu
30

G. Sartori, Homo videns. Telewizja i post-myślenie, Warszawa 2005, s. 27.
J. Tomkowski, Książki, które kserujemy, „Angora”, 2007, nr 24, 17.VI, s. 56.
32
Por. Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku, s. 8, http://www.bn.org.pl/download/document/1492689764.pdf
(16.06.2017).
33
Por. Y. Chang, E. Thorson, Television and Web advertising synergies, „Journal of Advertising”, 2004, vol. 33,
no. 2, s. 75.
31
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bardzo zbliżonego do siebie wykonania, tj. we wszystkich de facto toczy się
rozmowa o książce lub o pisarzu. Pierwszym zatem krokiem na drodze do zmiany
postrzegania rzeczonych audycji jest wypracowanie nowatorskiej dla nich formuły.
Możliwe, iż lepszy efekt osiągnięto by, gdyby wydzielać audycje ze względu na
przeznaczenie dla odbiorcy, określone gatunki literackie, autorów czy nawet
konkretne tytuły. Możliwe też, iż lepiej byłoby prezentować książki tematycznie,
tj. książki traktujące o podobnych tematach na poszczególnych kanałach
specjalistycznych, np. na historycznych – książki historyczne, naukowych – książki
naukowe itd. Wydaje się to być warte uwagi.
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Television Programs about Books in the Opinions of Specialists
(in the 1990s and the First Decade of the 21st Century)
Summary
The article presents the ways of perceiving Polish television programs about books that were
broadcasted on Polish TV channels in the 1990s and the first decade of the 21st century
by specialists, i.e. scientists, journalists. As a result of the analysis of written comments on the
indicated group of programs, it is revealed that there are numerous shortcomings of the
investigated medial creations affecting their low social acceptance. Ultimately, it seems necessary to
develop a new formula for the programs about books that would not only appeal to a larger group
of viewers but also become acceptable to the expert community.
Keywords: a program about books, books promotion, television
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ABSTRAKT
Społeczna rola mediów w przekazie wybranych tekstów literatury posoborowej
Celem artykułu jest próba refleksji nad problematyką mediów prezentowaną w wybranych tekstach
literatury posoborowej. Sobór Watykański II uznaje wagę postępu w świecie
i jego znaczenie dla człowieka. Wiele współczesnych tekstów literatury posoborowej, zwłaszcza tych
napisanych przez Jana Pawła II i Benedykta XVI, traktuje media jako "dar od Boga", który powinien
być wykorzystany w sposób rozważny.
Słowa kluczowe: media, literatura posoborowa, społeczna rola mediów, Kościół katolicki, środki
komunikacji, media katolickie.

Introduction
The Second Vatican Council emphasises that the most valuable inventions are
the devices that by their very nature are capable of moving not only individuals
but also entire human community1. As such, we consider, among others, press,
cinematography, radio and television. Because of their nature, we can call them
a means of social communication. The article will oscillate around the problem of
the social role of the media in the teaching of the Catholic Church after the
Second Vatican Council. It is possible thanks to critical analysis that was carried
out on the leading texts of literature that is the fruit of post-conciliar deliberations
in relation to papal teaching. It is obvious that the article does not exhaust the
subject, but only becomes a contribution and inspiration for other authors for
1

K. Kucharczyk, M. Uryga, Manipulacja w mediach – mit czy realne zagrożenie? [in:] Edukacja, wczoraj-dziś-jutro.
Edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości, E. Sałata, M. Mazur, J. Bojanowicz (ed.), Radom 2015,
pp.320-322.
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further exploration of the presented subject matter.

The theoretical and research perspective
The term „media” means press, radio and television, which we shall
henceforth refer to as mass media, due to their nature. These are institutions
producing information and entertainment messages disseminated en masse
and reaching simultaneously large dispersed collectives of recipients.
In a broader sense, media is a combination of technology and communication2.
The very word “media” is used in the plural and comes from the word „medium” –
it functions as a collective term, as in the expression „in the media”3. This term is
used in relation to both „communication media” as well as specialised institutions
and organisations in which people work, and which include: print media and
press, photography, advertising, cinema, electronic media (radio and television),
the publishing industry, etc4. The term „media” is also used in relation to the
cultural and material products of these institutions, i.e. particular forms and types
of information, road films, and series which take the material form of newspapers,
paperback books, films, cassettes or CDs. In Polish, two names are correct:
„media” (or „mass media”) and „środki masowego komunikowania”–„mass
communication media”. Other names are incorrect – „środki społecznego
przekazu”–„means of social communication” is an imprecise term because one
cannot talk about mass communication, only about mass audience – or too
general, e.g. the term „publikatorzy”–„distributors”5. In the official publications of
the Catholic Church, the term used more and more often is „media”. It is divided
into three main categories: means of expression, i.e. speech, facial expressions,
gestures; means of registration, ranging from the simplest, that is a pencil and
a piece of paper, to the ones as complicated as a hard drive or a computer server;
and transmission media, such as radio, television, the Internet6. Each medium has
its own features which determine how it operates. The Council observes that
creators have to, to some extent, be aware of all the conditions and
circumstances in which the message is created, such as the goal, people, place,
time, and others, and how they may change or even distort its integrity. Attention
should also be paid to the manner of action appropriate to each of these media
2

T. Goban-Klas, Media i medioznawstwo, [w:] Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa – BielskoBiała 2007, p. 9.
3
R. R. Gaillardetz, The Church in the Making: Lumen Gentium, Christus Dominus, Orientalium Ecclesiarum
(Rediscovering Vatican II), New York 2006, p. 109.
4
M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, New Media: a critical introduction, Routledge, London 2009,
p. 15.
5
A. Lepa, Media w świecie słowa, wyd. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011. p.10.
6
L. Manovich, What is new media?
https://www.mheducation.co.uk/openup/chapters/0335217109.pdf., ( 10.10.2018).
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types, and its impact, which can be so great that people – especially if they are
unprepared –can hardly notice it, control it or, if necessary, resist it. In the present
era of transmediality7, we can observe migration of content and intellectual
property between various forms of the media. Although some still watch one-anda-half-hour films in the cinema or gather in front of the television with the whole
family8, media consumption performed in this way is now becoming rarer and
rarer. There is a shift from auditoriums to users and from consumers
to producers9. This is due to the rapid development of technology, e.g., the
screens one looks at today are small and mobile. In media, communication is the
key concept. T. Goban-Klas writes that „Lasswell states that the act of
communication can be studied by asking five fundamental questions: Who is
talking? What does he say? With what medium? To whom? With what results?
These questions correspond to the five elements of the process: sender, message,
medium, recipients, effects”10. The main purpose of media is to provide
information, which results from the right of a citizen of every democratic country
to have access to information and freedom of speech. According to the Article 611
of the Treaty on European Union, the basic principle of functioning in the
European Union is respect for basic human rights. The EU Charter of Fundamental
Rights states that everyone has the right to freedom of expression, understood as
freedom of expression of opinions, and to receiving and sharing information and
ideas without interference of public authorities and regardless of national
borders. In Poland, this principle is developed in “Act of 6 September 2001 on
access to public information”12. Access to information about events and current
affairs gives people a more complete knowledge, thanks to which they can
contribute effectively to the general good and influence jointly the broad progress
of a given society. However, it should be remembered that information should
always be true and complete, in compliance with justice and love, as well as fair
and appropriate, so that it can follow moral principles and legitimate
human dignity and rights, both in its collection and sharing13.
For the believers, it is also important what the media say and how they inform
about the activities of the Church, i.e. about the Pope, the Holy See, individual
7

See: W. Rubiś, Zagadnienia transmedialności w sztuce współczesnej. Wokół książki Sztuki w kulturze
transmedialnej pod redakcją Tomasza Załuskiego, [in:] „Estetyka i krytyka” 35 (4/2014) (on-line), R. Kluszczyński,
Transmedializm. O twórczości Ryszarda Waśki [in:] Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce
R. Kluszczyński, Warszawa 1998, pp.87-89.
8
J. Matejek, K. Kucharczyk, Contemporary family – social changes and risks, [in:]: Human resources management
– interdisciplinary perspective, A. Sapiński, S. Ciupka, I. Khlobystov (ed.), Odessa 2017, pp. 122-125.
9
N. Ciaciu Grasu, The impact of new media on society, https://www.researchgate.net/
publication/215489586_The_impact_of_new_media_on_society, ( 10.10.2018), p. 4.
10
T. GOBAN-KLAS, Media i medioznawstwo, [in:] Słownik wiedzy o mediach, op. cit., p. 13.
11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:326:FULL&from=EN ( 10.10.2018).
12
Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198; Cf. B. FISCHER, Regulacje prawne, [in:] Słownik wiedzy o mediach, op. cit.,
p. 446.
13
Inter Mififica., Dekret Soboru Watykańskiego II, Watykan 1963,point 5.
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episcopates, orders and Catholic universities14. The right to information is related
to the right to education. Well-prepared journalistic materials are of a great help
in understanding the modern world. The media can play the role of a teacher for
all those who are no longer covered by the education system, or a tutor for these
people who learn while performing the functions of long life learning15.
In cooperation with parents, various means of social communication and the
entertainment industry are involved in the mission of raising children by showing
them models of human life and love16. The relationship between children and the
media, and the media and upbringing can be seen from two points of view: the
formation of children by the media and the formation of children to respond
appropriately to the media. This mutual connection between the two indicates
the responsibility of the media as an industry and the need for active and critical
participation of readers, viewers and listeners. One must first ensure proper
formation for the proper use of the media – this is important for the cultural,
moral and spiritual development of children17. Thanks to their educational
function, the media are able not only to teach their recipients, but also to shape
their opinions and form their attitudes. The educational function of the media, in
a sense, orders them to speak about education, its quality, reforms and current
problems. Thanks to this function, the media can help families in solving problems
related to raising a child18.
Media technologies work by encoding audio and video signals, that is sounds
and images. In the past, this was done in the analogue way, now digital
encoding is used. The audio and video signals are transformed into
the binary form, the transcription of which includes two digits, conventionally,
0 and 1. It allows one to use the same medium for different messages, creating
the so-called multimedia. If the communication channels are connected to one
another and certain devices allow to direct the traffic of information within them,
we can talk about a network. Modern media are more and more commonly
included in the Internet network, becoming the so-called on-line media.
The Church sees the media as a „gift of God” because they bring about
fraternal friendship among people who can, in this way, respond to the salvific will
of Christ more easily 19. Therefore, it is encouraged that the means of social
14

A. LEPA, Media w świecie słowa, Częstochowa 2011. p. 15.
Cf. M. Bonikowska, Media w XXI wieku [in:] Media a wyzwania XX wieku, M. Bonikowska (ed.), Warszawa 2009
p. 18.
16
Ibidem, p. 11.
17
Cf. Benedykt XVI, Dzieci i środki komunikowania – wyzwanie dla edukacji. Orędzie na 41. Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu, „OsRomPol” 28(2007) nr 3 (291), pp. 5-7.
18
K. Kucharczyk, Instytucja rodziny w kontekście aktualnych przemian społecznych, w: Možnosti uplatnění
sociálního pedagoga/sociální pedagogiky v současné společnosti, Hradec Kralove 2016, p. 356.
19
K. Kucharczyk, S. Woźniak, Działalność na rzecz bezdomnych – problematyka instytucjonalnej pomocy
społecznej organizacji pozarządowych, studium prawno-pedagogiczne, w: Sociální pedagogika 2016. Budoucnost
Evropy; Řešenísocialně kulturach problémů, M. Jůzl, E. Jarosz, D. Markocá, S. Neskšanova (ed.) Brno 2016,
15
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communication really serve the search of truth and human progress. To achieve
this goal, it is necessary to share, through the means of social communication, an
evangelical message that will lead to a brotherhood between people having
a common Father, God. However, we also need to remember that the value and,
ultimately, the meaning of social media depends on how they are used20.
New media are the techniques, technologies, and communication institutions
that use digital methods to record, save and store data, and create and transmit
messages. New media are characterised by the hypertext structure of
transmission and reception, the possibility of programming, interactivity, global
coverage and individualisation of access21. The term new media is very popular
due to its practical versatility because, unlike the adjectives „digital” or
„electronic”, it does not emphasise any formal and technical definition of itself; it
also does not pay attention to individual property, as it is in the case of the term
interactive media. This term is commonly used for a whole range of different
phenomena. Therefore, it has many cultural connotations rather than a narrow
technical or specialist meaning. The instruction of Aetat is Novae states that „the
Church, at the same time, ought to create, maintain and develop its own
specifically Catholic means and programs of social communication, despite various
difficulties. These include Catholic press and publishing houses, radio and
television, information and press offices, educational institutions and programs in
the field of social communication and media research, and, finally, connected with
the Church organizations of people working professionally in the media22”.
New technologies enable dialogue between people from different countries,
cultures and religions. The emerging digital space in the so-called cyberspace
allows people to encounter and learn about the values and traditions of others. It
is important to ensure that such meetings are fruitful, which means there is
a need for honest and correct forms of expression as well as for listening carefully
and respectfully. A dialogue with another person should be rooted in a sincere
and mutual search for the truth so that it can lead to better understanding and
greater tolerance. New technologies – serving the good of the individual and
society – should reject everything that fuels hatred and intolerance, impoverishes
the beauty and intimacy of human sexuality, and exploits the weak and
vulnerable23. Pope John Paul II, in the encyclical Centesimus annus, emphasises
that the pressure of „these policies are extending their field of action by the use
p. 344.
20
Instrukcja Papieskiej Rady ds. Środków Masowego Przekazu, Communio et progressio, Vatican 1971, point.2 cf.
Communio et progressio, Vatican 1971, point 3.
21
Z. Bauer, Nowe media. [w:] Słownik wiedzy o mediach, op. cit., p. 45.
22
Instrukcja duszpasterska Papieskiej Rady ds. Środków Masowego Przekazu, Aetatis Novae, Watykan 1992. point
17.
23
Cf. Benedykt XVI, Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu
i przyjaźni. Orędzie na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, „OsRomPol” 30(2009) no. 3 (311),
pp. 5-7.
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of new techniques to the point of poisoning the lives of millions of defenceless
human beings, as if in a form of „chemical warfare”24.
The media evolution is called mediamorphosis. It is based on the mutual
adaptation and transformation of the media, which, in order to survive, have to
change. This is noticed in the transfer of the traditional media to digital platforms.
As a result, one may observe the convergence (devices begin to perform similar
functions and become similar, although they were not originally technically
related) of the old media, such as television, with the new ones, such as the
Internet and mobile telephony. New television and radio programs introduce
elements of interactivity by sending text messages or allowing studio calls. We
also notice entire programs are available in the Internet25.
Benedict XVI notes that, under the influence of new digital technologies, basic
communication models and interpersonal relations change. These changes are
particularly visible among young people, who are in close contact with new
communication techniques and feel well in the digital world, which in turn often
seems alien to adults, who are forced to learn to understand and appreciate the
communication possibilities it creates. Increasingly wider access to mobile phones
and computers, combined with the global reach spread of the Internet, creates
many opportunities that allow us to send words and images to the remotest and
most isolated areas of the world instantly. Young people, in a special way, seize
great opportunities created by new media in terms of connectivity,
communication and understanding between individuals and communities. They
use them to keep in touch with friends, make new friends, create communities
and networks, search for information and messages, share views and opinions.
The recently emerging communication culture is the source of many benefits. For
example, families can maintain contact even if they are separated by large
distances, students and researchers have easier access to documents, sources and
scientific discoveries, which allow them to work in teams even if each of them
resides elsewhere. The sechangesmight contribute to better social progress26.
The media also carry threats, as noticed by the sociologist and media specialist
T. Goban-Klas. In his opinion, „contemporary societies and human lives are so
saturated with the media and so dependent on them that one can legitimately
talk about the birth of a new form – the media society. The media influence the
social structure of modern society, which is described as information or even
network”. The power of the mass media is so great in that they can affect not only
how people think, but also what they think about. For many people, reality is
what the media consider to be real; everything that is not addressed by the media

24

Encyklika Centesimus annus, Watykan 1991, point. 39.
Cf. T. Goban-Klas, Media i medioznawstwo, [in:] Słownik wiedzy o mediach, p. 16.
26
Cf. Benedykt XVI, Nowe technologie…, op. cit., pp. 5-7.
25
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does not matter to them27. Often, people start their weekday not with a prayer
but with turning the radio on and end it not with an evening prayer but with
turning the radio off. Accustomed to the media, they do not feel the artificiality of
a telephone conversation, e-mail or TV talk show28.
It is noted that the new media is a WWW network, virtual training
environments, social platforms or blog networks. All are connected to a huge,
dense and global network, which the users can browse. However, they are
partially supervised and limited by firewalls, passwords, access rights and
equipment requirements. These networks are used not only via designated
computer stations that are connected to landline telephone lines but also through
the use of wireless technology, on the move, on devices such as laptops, pocket
computers, GPS devices or cell phones29. The media should contribute to
discovering the truth about human, defending it against those who try to deny it
or destroy it. Presenting the truth about humanity is the highest call for social
communication. The use of all means of communication, more and more beautiful
and sophisticated, is the task entrusted first of all to the superiors and employees
of this sector. However, this task applies to everyone, because everyone in the
times of globalisation is a user and employee of social communication30.
The instruction of Aetatis Novae points out that „church personnel requires at
least a working grasp of the impact which new information technologies and mass
media are having upon individuals and society.” It should also be noted that „they
need to know how to engage others in a dialogue, avoiding a style of
communicating which suggests domination, manipulation, or personal gain.
Therefore, it is necessary to gain professional skills in this field alongside with
traditional doctrinal education and spiritual formation31”.
With the invention of print and its subsequent development, the first
newspapers were created. The nineteenth century is called the „age of the press”
because, in this century, the circulation of newspapers has increased from several
hundred copies to a million, and the concept of popular newspapers was
introduced32. In the nineties of the twentieth century, media researchers
observed the process of change in the Polish press market from the so-called real
socialism to the market economy system33. Tadeusz Kowalski writes that „there
27

Cf. Encyklika Centesimus annus, Watykan 1991, point 4.
Cf. T. Goban-Klas, Media i medioznawstwo, [w:] Słownik wiedzy o mediach, p. 17-18. Translation mine.
29
C. A. Scolari, J. M. Aguado,. C. Feijóo, Mobile Media: Towards a Definition and Taxonomy of Contents and
Applications, http://onlinejournals.org/index.php/ijim/article/viewFile/1880/2179, (11.10.2018), pp. 29-31.
30
Benedykt XVI, Środki społecznego przekazu na rozdrożu między gwiazdorstwem a służbą. Szukać prawdy, by się
nią dzielić. Orędzie na 42. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, „OsRomPol” 29(2008) nr 3 (301),
s. 8-10.
31
Instrukcja duszpasterska Papieskiej Rady ds. Środków Masowego Przekazu, Aetatis Novae, Watykan 1992. point
18.
32
Cf. Z. Bajka, Media w rozwoju historycznym [in:] Słownik wiedzy o mediach, op. cit., p. 33.
33
Cf. G. Jankowicz, Literatura a ekonomia [in:] Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii P. Bourdieu. Raport
28
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are many indications that not only has a market media system developed in
Poland but also that it is a system of a mature and competitive market, which
simply became part of the European media system. The market of newspapers
and magazines in Poland, although possessing certain specific and national
characteristics, does not differ from other markets in developed European
countries”34.
In the modern world, one also needs magazines that are printed in religious
communities. The religious press is understood as the set of periodic publications
issued for the benefit of followers of a given religion. The confessional press refers
to different traditions and theological schools in a given religion. In Poland, there
are followers of Judaism, who are divided into the orthodox, reformed and
conservative ones; Christians, divided into Catholics, Orthodoxes and Protestants;
and Muslims, divided into Sunnis, Shiites and Wahabites. Each of the mentioned
movements has its own press system of the national or international reach. The
church press is limited to a specific Christian denomination. We can talk about the
Roman Catholic, Old Catholic, and Greek Catholic press, as well as of the Orthodox
and other Eastern rite communities’ press, the Evangelical and other Protestant
denominations’ press35.
Encouragement to support the Catholic press is quite common in the postconciliar literature. In order to give the readers access to full Christian spirit, it is
necessary to create and develop a truly Catholic press. Therefore, it is necessary
to strengthen and support public opinion in accordance with the natural law and
Catholic dictates. Messages should properly explain the facts about the life of the
Church. The oldest local periodical sare „Kalendarz Parafialny” (Warsaw 18731874), „Tygodnik Kościelny” (Poznań 1912-1939) and „Głos św. Franciszka”
(Częstochowa 1908-1926). The task of parish periodicals is to describe local issues,
commenting on them in reference to the Gospel and the Decalogue. The parish
press arose from the need of the hearts of young people and enthusiasts of the
information service – the Diakonia of the word – for the community of believers.
In 1991, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy (Catholic Association of
Journalists) was established, gathering employees of Polish religious media.
The first Polish magazine published its electronic version online in 1994. It was
a Cracovian supplement of „Gazeta Wyborcza”. Newspapers of this type are called
e-editions. With the appearance of digital newspapers, the reading rates of the
traditional ones have fallen. According to Gemius research, in November 2006,
almost 60% of network users read the Internet daily newspapers, and 35% –
weeklies or bi-weeklies. At the same time, just over 40 %of the internet users
z badań. Kraków 2014, pp. 22-25.
34
T. Kowalski, W kierunku tynku. Zmiany w prasie codziennej na tle tendencji europejskich. [in:] Podstawowe
czynniki przemian polskiego rynku prasowego w latach 1996-2006. Materiały konferencyjne, J. Kania (ed.), Poznań
2006, p. 8.
35
Cf. M. Glogier, Prasa parafialna, [in:] Słownik wiedzy o mediach, op. cit., p. 149.
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reached for the traditional daily newspaper, and for a weekly or biweekly paper –
about 20 %36.
In the twentieth century, a new medium was introduced, that is radio. Initially,
it was considered a threat to press, but, as it turned out, it became its ally,
providing information to press customers faster. The subsequent great interest
in radio resulted in the creation of many radio magazines, which discussed radio
programs and people creating them. Radio broadcasting is a mass message,
although its actual impact may turn out to be small. It depends on the content
and form of the programs and the skills, creativity and professionalism of those
who create it. This parallel reception of the same content creates a sense of
community with other listeners, while, at the same time, the individual reception
and isolation of the listeners give a sense of intimate contact with the sender37.
With the development of the internet, radio also began its activity in this space.
Over 20 licensed radio stations, with RMF FM and Radio Zet ahead of others, have
already started operating in the network. On the Polish Radio website, one can
listen to the programs of Jedynka, Dwójka, Trójka, Radio Bis and Radio Polonia in
stereo, and also download and post one’sown podcasts. A certain novelty has
been introduced by Radio Katowice – it launched an internet portal whose
listeners can influence the program via the contact form, surveys and discussion
forum, and comment on the blogs created by the radio team.
In Poland, the number of the Internet users exceeded 8 million in 2004, three
years later there were already 10 million. In Europe, 122 million people use the
network every day38. The concept of the Internet cannot be clearly defined. None
of the features of the Internet distinguishes this medium from others because
it does not displace the „old” media, but – in a specific way with regards
to its own technological capabilities – „consumes” communication practices
appropriate to other media39. In a simplified way, the Internet can be called a
„means of communication that for the first time allows many to communicate
with many at their chosen time and on a global scale”40.
Benedict XVI encourages all Christians to join the network of relationships that
the digital age has enabled and to bring to them confidence and responsible
creativity. This action is to serve the purpose of not only satisfying one’s own
desires for online presence but also making this network an integral part of
human life. The Internet itself contributes to the development of more complex
forms of intellectual and spiritual awareness of shared beliefs41. The Internet
36

Ibidem, pp. 149-150.
Cf. A. Ostrowska, Nowe media – przykład polski, [in:] Media a wyzwania XXI wieku, op. cit., p. 141.
38
Cf. Z. Bajka, Media w rozwoju historycznym [in:] Słownik wiedzy o mediach, op. cit., pp. 38-40.
39
Cf. P. Andrusiewicz, Internet na tle „mediów tradycyjnych”. [in:] Słownik wiedzy o mediach, dz. cyt., p. 196.
40
M. Castells, The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society, Poznań 2003, p. 12.
41
Cf. Benedykt XVI, Prawda, przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej. Orędzie na 45. Światowy
Dzień Środków Społecznego Przekazu., „OsRomPol” 32(2011) no. 3 (331), pp. 8-10.
37
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users have transformed themselves from passive consumers of services provided
via the network into the virtual reality creators. The active users write blogs,
record and post their music videos and films online, improve online games, create
their own online communities, develop virtual encyclopaedias. Presshaseven
begun to describe them as the „fifth power” because they control and often
influence politicians and journalists. 2006 was a breakthrough year for the
network development due to the fact that users began to take advantage of the
possibilities inherent in new media and became co-creators of websites. This
phenomenon was named by the media industry Web 2.042.
Benedict XVI shows that new technologies not only change the way of
communication but change the communication itself. We are therefore facing
a significant cultural transformation. Along with this way of disseminating
information and knowledge, a new way of learning and thinking emerges, in
which establishing contacts and building a community through the so-called social
networks becomes a new possibility. This action leads to establishing new
interpersonal relations, affects the perception of oneself and, inevitably, raises
the question about the authenticity of one’s existence43.

Conclusion
Thanks to the advances of technology, the media have bypassed the social
problems generated by time and space, enabling immediate and direct
communication between people, even if there are great distances between them.
This situation offers a substantial potential that can serve the common good and
is „a heritage to be protected and developed”. We should always strive for
a reliable coverage of events, comprehensive explanation of public issues and fair
presentation of various points of view. It is particularly important to support and
promote marriage and family life precisely because they form the foundation of
every culture and society44. Pope Francis notes that, at the global level, one can
see the distance between the luxury of the life of the richest and the poverty of
the poorest. In this world, the media can help people feel closer to one another,
help to see the unity of the human family, which in turn stimulates solidarity and
a greater commitment to a more dignified life. Contemporary communication
helps to be closer to one another and to familiarise oneself with others better.
The condition is being ready to listen to and learn from one another. Differences
must be reconciled with forms of a dialogue that allow people to grow in
understanding and respect. The media help us in this respect. Human
42

Cf. A. Ostrowska, Nowe media – przykład polski, art. cit., pp. 115-120.
Cf. Benedykt XVI,. Prawda, przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej,. prew. cit., pp. 8-10.
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Benedykt XVI, Środki przekazu: sieć komunikacji, jedności i współpracy. Orędzie na 40. Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu, „OsRomPol” 27(2006) no. 4 (282), pp. 4-6.
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communication networks have reached an unprecedented size, especially, the
Internet can offer greater opportunities for meeting everyone, and this is God’s
gift45.
The influence of the media on a human being can be observed above all in the
attitudes and decisions a person makes. Personal attitudes play an important role
in the life of society. Therefore, it is necessary to know the threats posed by mass
media in the upbringing of man. It is also worth emphasising that manipulation is
the biggest problem from the beginning of the existence of the media.
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ABSTRAKT
Brexit postrzegać można jako jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Unii Europejskiej. Decyzja
Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej ma swoje konsekwencje nie tylko na płaszczyźnie ekonomii
i polityki, ale także na płaszczyźnie dyskursu medialnego. Artykuł ten stanowi próbę analizy przekazów,
jakie w kontekście brexitu prezentowane były przez redakcję kontrowersyjnego Radia Maryja. Jak się
okazało, brytyjskie referendum stało się przyczynkiem do krytyki unijnych elit i straszenia wizją
europejskiego „superpaństwa”.
SŁOWA KLUCZOWE: brexit, Radio Maryja, dyskurs.

„Czy Wielka Brytania powinna pozostać członkiem Unii Europejskiej?” – Brytyjczycy,
którzy poszli do urn 23 czerwca 2016 r., udzielili na to pytanie negatywnej odpowiedzi1.
Brexit okazał się szokiem dla Europy i świata, wprowadził niepokój nie tylko w sferze
politycznej, ale i społecznej oraz gospodarczej. Paradoksalnie, wynik głosowania
przyniósł więcej pytań niż odpowiedzi – nie do końca wiadomo, jak brexit będzie
wyglądał w praktyce i jakie konsekwencje przyniesie zarówno UE, jak i samej Wielkiej
Brytanii. „No” wyspiarzy słyszalne było w Polsce i wśród Polaków przebywających
w Wielkiej Brytanii, trafiło też na czołówki europejskich gazet i programów
informacyjnych, stając się jednocześnie przyczynkiem debat zarówno na gruncie
publicystycznym, jak i naukowym.
Artykuł ten wpisuje się w nurt badań nad brexitem, stanowiąc próbę refleksji nad
decyzją Brytyjczyków z perspektywy Radia Maryja: rozgłośni o. Tadeusza Rydzyka,
uchodzącej za medium raczej antyunijne2, organizujące wokół siebie dość hermetyczne
1

P. Szubański, Brexit. Wielka Brytania poza Unią. Wyniki referendum: w Anglii za, Szkocja przeciwna. Funt
w dół, Wyborcza.pl (24.06.2016), http://wyborcza.biz/Waluty/1,111132,20296094,brexit-wielka-brytania-poza-uniawyniki-referendum-w-anglii.html#ixzz4FDC8c6yH (23.07.2017).
2
K. Pokorna-Ignatowicz, Antyunijne imperium Ojca Rydzyka. Od Radia Maryja to TV Trwam, „Studia Medioznawcze”
2003, nr 5 (15), s. 189.
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środowisko i promujące narodowo-religijne przeżywanie wiary3.

Założenia badawcze
W centrum zainteresowania znalazły się dwie publicystyczne audycje Radia Maryja:
„Aktualności dnia” oraz „Rozmowy niedokończone”. „Aktualności dnia” to codzienny,
kilkunastominutowy program, poświęcony bieżącym wydarzeniom, które
są komentowane przez zaproszonych gości. Dla odmiany, „Rozmowy niedokończone”
stanowią rozbudowaną, trwającą kilka godzin audycję, w trakcie której omawiane
są bardziej złożone problemy – według I. Krzemińskiego obszary tematyczne poruszane
w „Rozmowach niedokończonych” można podzielić na cztery grupy. Pierwsza z nich
obejmuje aktualne problemy życia społeczno-politycznego i gospodarczego. Druga
zajmuje się problematyką tradycji narodowej i dziejów Polski. Trzecia dotyczy
zagadnień związanych z życiem polskiego Kościoła, czwarta zaś zajmuje się nauką
moralną Kościoła4.
Pod uwagę brano trzymiesięczny okres czasu, jaki minął od ogłoszenia oficjalnej
kampanii referendalnej, które nastąpiło 15 kwietnia 2016 roku5, do decyzji rządu
brytyjskiego odrzucającej pomysł powtórzenia referendum, którą podjęto 9 lipca 2016
roku6. Takie umocowanie widełek czasowych pozwoliło z jednej strony uchwycić okres
przedreferendalny, z drugiej zaś objąć zasięgiem także czas, który nastąpił krótko
po ogłoszeniu wyników głosowania.
Pierwszy etap badań poświęcony został kompletowaniu korpusu badawczego,
do którego włączono wszystkie audycje „Rozmów niedokończonych” i „Aktualności
dnia”, które po pierwsze, mieściły się we wskazanym przedziale czasowym, a po drugie
odnosiły bezpośrednio do kampanii referendalnej i brexitu7. W drugim etapie
analizowano treść audycji pod kątem pytań badawczych, w nawiązaniu do koncepcji
wieloaspektowej analizy dyskursu przedstawionej przez Ruth Wodak, postulującej
rozpatrywanie dyskursu poprzez pryzmat kontekstów, w jakich został on osadzony8.
Dociekaniom przyświecały trzy główne pytania badawcze: jak wiele audycji
poświęcono brexitowi? (aspekt ilościowy badań), jak przyjęto decyzję Brytyjczyków
i w jakim kontekście ją przedstawiano? (aspekt jakościowy badań) i wreszcie – czy i jak
mówiono w kontekście brexitu o Polsce i Polakach? (aspekt jakościowy badań).
3

I. Krzemiński, Czego nasz uczy Radio Maryja, Warszawa 2009.
Ibidem, s. 26.
5
I. Krupa, Wielka Brytania: Ruszyła kampania przed referendum ws. Unii Europejskiej, GazetaPrawna.pl, 15.04.2016,
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/936707,wielka-brytania-ruszyla-kampania-przed-referendum-ws-uniieuropejskiej.html (10.07.2017).
6
Wielka Brytania: rząd odrzucił petycję o ponowne referendum ws. Brexitu, PAP, Polskie Radio, 09.07.2016,
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1641307,Wielka-Brytania-rzad-odrzucil-petycje-o-ponowne-referendum-wsBrexitu (10.07.2017).
7
Materiały pobrano ze strony internetowej Radia Maryja: www.radiomaryja.pl.
8
R. Wodak, Dyskurs populistyczny: retoryka wykluczenia a gatunki języka pisanego, [w:] Krytyczna analiza dyskursu.
Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Kraków 2008.
4

164

Żegnaj, Wielka Brytanio. Radio Maryja wobec brexitu

„Aktualności dnia”
W interesującym autorkę okresie opublikowano w sumie 144 nagrania „Aktualności
dnia”, z czego sześć z nich w całości poświęcono brexitowi. Pięć pierwszych audycji
zostało zarejestrowanych w czerwcu, jedna zaś w lipcu. Oznacza to, że zainteresowanie
brexitem osiągnęło swój szczyt tuż przed, w trakcie trwania i po ogłoszeniu wyników
referendum – w tym czasie wyemitowano odpowiednio dwie, jedną oraz trzy audycje,
co jest raczej zrozumiałe i podyktowane logiką działania mediów.
Co ciekawe, stosunkowo najłagodniejsze oblicze programu zaprezentowano
w dwóch pierwszych audycjach, które, jak wskazano, wyemitowano
w „przedbrexitowej”, przedreferendalnej rzeczywistości. Dyskutowano wówczas na
temat ewentualnych skutków brexitu, odnosząc się także do warunków dalszego
członkostwa wynegocjowanych przez Davida Camerona. Jak nadmieniono, były to
warunki bardzo korzystne9. Uwagę interlokutorów zwróciło także „pęknięcie”
brytyjskiego społeczeństwa, które wobec dylematu „zostać vs. wyjść” podzieliło się na
niemal równe części. Już wówczas w audycjach zarysował się, repetowany
w późniejszym czasie, wątek nieudolności „europejskich elit” reprezentowanych m.in.
przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel oraz przewodniczącego Rady Europejskiej
Donalda Tuska, będącego „uosobieniem unijnej machiny urzędniczej”10. Kampania
referendalna przedstawiana była w kontekście napięcia między coraz bardziej
nerwowymi elitami, chcącymi przekonać Brytyjczyków do pozostania we Wspólnocie,
a obywatelami, którzy mają coraz większą ochotę opuścić „europejską krainę
szczęśliwości”11. Warto odnotować fakt, że druga rozmowa dotknęła także – choć tylko
na krótko – polskiego wymiaru ewentualnego brexitu: uczestnicy audycji zgodzili się co
do tego, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE byłoby dla Polski niekorzystne, gdyż
wiązałoby się z utratą sojusznika. Jednocześnie wyrażono przypuszczenie, że wyjście
Zjednoczonego Królestwa z Unii mogłoby stać się punktem zwrotnym
i doprowadzić do jej zreformowania. Nie ulega wątpliwości, że brytyjskie referendum
było, jeszcze przed jego finałem, postrzegane jako ważne, wręcz kluczowe dla Europy
wydarzenie. Jak zauważono na antenie: „To taki decydujący moment będzie dla tego,
co dalej z UE, czy ona będzie się rozpadała czy trwać będzie”12.
Ów decydujący moment zaowocował także przesileniem w „Aktualnościach dnia”.
O ile przed referendum rozmówcy zachowywali pewną powściągliwość, jeśli chodzi
o ocenę sytuacji, skupili się na referowaniu zdarzeń i prezentowaniu prognoz, o tyle
późniejsze wydania zdominował w zasadzie jeden temat przewodni, którego zalążki
ujawniły się jeszcze w ostatniej przedreferendalnej audycji. Motywem, o którym mowa
i wokół którego budował się dyskurs, był projekt superpaństwa, który – zdaniem
9

„Aktualności dnia”, 3 czerwca 2016.
„Aktualności dnia”, 14 czerwca 2016.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
10
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uczestników audycji – miał zostać narzucony obywatelom przez elity, zwłaszcza
Niemców i „eurokratów”13. Decyzja o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
postrzegana była jako niekorzystne wydarzenie. Tym niemniej jednak referendum
uznane zostało za głos ludu, czerwoną kartkę rzuconą elitom europejskim, która
w zasadzie nie powinna być wielkim zaskoczeniem. Jak skonkludowano na antenie:
„To nie jest przyczyna w Brytyjczykach (...) to jest przyczyna wśród tych utopistów,
w których głowach powstały struktury ponadnarodowe, mocno zideologizowane, nie
liczące się z niczym”14. Odpowiedzialnością za brytyjskie „no” obciążono jednogłośnie
„eurokratów” i „biurokratów”, którym przypisywano chęć forsowania idei federalizacji
Europy na korzyść Niemiec; co więcej, uważano, że nie wyciągnęli oni z brexitu żadnych
wniosków. Cierpkie słowa kierowano także w odniesieniu do konkretnych osób, w tym
przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska: „Jedyne, co Tuskowi wyszło w tej
polityce europejskiej, to wyprowadzenie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej”15, czy
przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera, któremu zarzucano
zarówno butę, jak i arogancję16.
Ostrze krytyki dotknęło też przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina
Schulza, podejrzewanego o antypolskie akcje i straszenie narodów Europy
centralizującą się Unią, służącą temu, by łajać państwa narodowe17. Pozytywne
recenzje zbierał za to inicjator referendum, brytyjski premier David Cameron, który, jak
prognozowano, może zostać w przyszłości uznanym za męża stanu18. Trend
dyskwalifikowania unijnych decydentów przeplatał się gładko z otwartą niechęcią
wobec Niemiec i po części też Francji – obu państwom zarzucano wręcz
hegemonistyczne aspiracje, referując np. plotki z „europejskich salonów” sugerujące,
że Francja i Niemcy noszą się z zamiarem stworzenia superpaństwa, które miałoby
„odrzeć” narody z suwerenności19. W tym punkcie warto zauważyć, że suwerenność
odgrywała w radiomaryjnym dyskursie dość ważną rolę – chodziło jednak nie tyle
o samą suwerenność, co o strach przed jej utratą na rzecz wspomnianego
superpaństwa.
Wątek suwerenności odniesiono też bezpośrednio do przypadku Polski, nawiązując
do zaangażowania Komisji Europejskiej w sprawę Trybunału Konstytucyjnego20, które
zostało jednoznacznie źle ocenione i uznane za nieuprawnione21. Jest to o tyle ciekawe,
że o Polsce, w kontekście brexitu, nie wspominano szczególnie często, czyniono to
w zasadzie na marginesie dyskusji. Zgodzono się co do tego, że wyjście Wielkiej Brytanii
13

„Aktualności dnia”, 30 czerwca 2016.
„Aktualności dnia”, 23 czerwca 2016.
15
„Aktualności dnia”, 4 lipca 2016.
16
Ibidem.
17
„Aktualności dnia”, 23 czerwca 2016.
18
„Aktualności dnia”, 29 czerwca 2016.
19
„Aktualności dnia”, 4 lipca 2016.
20
Więcej na temat sprawy i zaangażowania Komisji: „Report from the Commission. Monitoring the application of
European Union law 2016 Annual Report”, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM%3A
2017%3A370%3AFIN&from=EN (31.08.2017).
21
„Aktualności dnia”, 4 lipca 2016.
14
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ze struktur Unii jest dla Polski niedobrą wiadomością i oznacza utratę sprzymierzeńca,
który był w dodatku postrzegany jako przeciwwaga dla Niemiec22. W dyskursie
pojawiła się również kwestia dalszego kształtowania polityki państwa polskiego –
w tym temacie pochlebnie wyrażano się o działaniach polskiego rządu, choć trzeba
jednocześnie zaznaczyć, iż zdania te prezentowane były przez osoby związane z będącą
u władzy opcją (rządem Prawa i Sprawiedliwości). Jeden z gości audycji,
eurodeputowany Zbigniew Kuźmiuk, zauważył, nie rozwijając szerzej swej myśli, że dla
poprzedniej władzy liczyło się to, „co powiedzą Niemcy”, dla obecnej zaś ważna będzie
koalicja budowana na bazie Grupy Wyszehradzkiej23. Z kolei eurodeputowana Jadwiga
Wiśniewska zapewniała, że choć „hałaśliwa opozycja będzie podejmowała wszelkie
działania, żeby wypychać Polskę z UE, żeby źle mówić o Polsce na brukselskich
i strasburskich salonach, my nie (..) możemy dać się wypchnąć”. Co może wydać się
zaskakujące, w nagraniach nie rozwijano tematu setek tysięcy polskich emigrantów
żyjących w Wielkiej Brytanii, wątek ten został jedynie mimochodem zasygnalizowany.
Tytułem podsumowania należy zauważyć, że brexit przedstawiany był jako
symptom choroby, reakcja alergiczna na ideologiczne plany technokratów zmierzające
do ufundowania superpaństwa i zapowiedź dalszych problemów. Brytyjskie
referendum omawiano w kontekście kryzysu Unii Europejskiej, porażki elit
i wyczerpania pewnego modelu integracji. Na falach „Aktualności dnia” zarysował się
też wątek polski – ale tylko w odniesieniu do geopolityki, z pominięciem kwestii
emigrantów.

„Rozmowy niedokończone”
W analizowanym okresie opublikowano w sumie 144 nagrania „Rozmów
niedokończonych” – dwa z nich zostały w całości poświęcone brexitowi i były tak
naprawdę składowymi jednej, dłuższej audycji wyemitowanej 19 czerwca 2016, czyli
jeszcze przed rozpoczęciem głosowania. Choć temat brytyjskiego referendum
zdominował tylko jedną audycję, to samo jego pojawienie się w sztandarowym
programie Radia Maryja pozwala sądzić, że redakcja nadała brexitowi duży stopień
ważności.
Do studia toruńskiej rozgłośni zaproszono europosła, prof. Mirosława
Piotrowskiego, na chwilę pojawił się w niej też o. Tadeusz Rydzyk, który jednak nie brał
udziału w głównej dyskusji, dotyczącej zbliżającego się referendum, poruszył tylko kilka
wątków pobocznych związanych ze służbą zdrowia i funkcjonowaniem radia.
Po opuszczeniu studia przez ojca dyrektora rozmowa wróciła do swego głównego
nurtu. Na rozważania o brexicie poświęcono ponad trzy godziny, przy czym druga część
audycji była – pod względem prezentowanych wątków i wniosków – bardzo podobna
do pierwszej, zarówno prowadzący, jak i gość poruszali się po dość szczupłej agendzie
22
23

„Aktualności dnia”, 23 czerwca 2016.
„Aktualności dnia”, 30 czerwca 2016.
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tematów, która płynnie korespondowała z tym, co prezentowane było na łamach
„Aktualności dnia”.
Z uwagi na to, że rozmowa miała miejsce jeszcze przed rozpoczęciem referendum,
duży nacisk położono na opis sytuacji – zastanawiano się, jak wyglądają nastroje
społeczne, jaki stosunek do brexitu mają media, a jaki politycy. Nie pozostawiono
wątpliwości, że referendum jest wydarzeniem bez precedensu, istotnym dla przyszłości
Unii Europejskiej. Gość audycji wyjaśniał, że brytyjskie społeczeństwo jest na tyle
podzielone, że o losie referendum zdecydować może nawet jakiś nieprzewidziany
wypadek. Przedstawił też główne argumenty poruszane przez zwolenników brexitu,
wskazując na przerost unijnej biurokracji, problem imigrantów, kwestie finansowe
i „butę brukselskiej wierchuszki”24. Europoseł zwrócił też uwagę, że spór o brexit
podzielił nie tylko wyborców, ale także samą partię Davida Camerona, inicjatora
referendum.
Na falach radia analizowano „strategię unijnych elit” wobec referendum,
podejrzewając, że z jednej strony następuje próba wyciszenia problemów wewnątrz
Unii, z drugiej zaś ukazuje się eurosceptyczną postawę, mającą w istocie maskować
intencje głębszej integracji. Uczestnicy rozmowy pytali tylko retorycznie: „czy brytyjskie
społeczeństwo się na to nabierze?”25. Prognozowano również, że niezależnie
od wyniku głosowania casus Wielkiej Brytanii będzie katalizatorem podobnych kroków
w innych państwach, co samo w sobie powinno powstrzymać „rozdęte ego polityków
UE”26.
Warto odnotować, że niechęć do elit, uosabianych głównie przez przedstawicieli
Unii Europejskiej, była głównym spoiwem łączącym dyskurs „Aktualności dnia” z tym,
co działo się na antenie „Rozmów niedokończonych”. Tu również pojawił się niepokój
o francusko-niemiecką dominację, która – po ewentualnym odejściu wyspiarzy
ze wspólnoty – nie miałaby już hamulców. Zauważyć dało się też przekonanie o tym,
że prawdziwa polityka toczy się za kurtyną, czego dowodem miały być zjazdy
Bilderberg Group, czyli nieformalne spotkania wpływowych osób ze świata polityki
i gospodarki. Jak zauważył prowadzący audycję: istnieje „oficjalna demokracja i cicha
demokracja”27. Zwrócono też uwagę na straszenie społeczeństwa ewentualnymi
skutkami brexitu oraz na fakt, że najbardziej uderzyłby on w interesy banków i lobby
przemysłowego.
Podobnie jak działo się to w „Aktualnościach dnia”, tak i w „Rozmowach
niedokończonych” dyskusja o referendum stała się też przyczynkiem do refleksji nad
Unią Europejską, która zaowocowała dość gorzkimi konstatacjami. Dominowało
przekonanie, że UE zawodzi swych obywateli i, niezależnie od wyniku głosowania,
Brytyjczycy pokażą unijnym urzędnikom czerwoną lub co najmniej żółtą kartkę. Gość
spotkania ubolewał, że z ważnych dokumentów unijnych „wyrugowano Boga”, a także
24

„Rozmowy niedokończone”, cz. 1, 19 czerwca 2016.
Ibidem.
26
Ibidem.
27
Ibidem.
25
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odniesienia do chrześcijaństwa, co wiązało się z koniecznością podstawienia innych niż
chrześcijańskie wartości. Zdaniem europosła próby takiego podstawienia trwają nadal
i są nimi np. walka z globalnym ociepleniem czy promowanie „ideologii gender”, która
zaburza poczucie tożsamości człowieka28. Na antenie radia żartowano też, że ojcowie
założyciele Unii Europejskiej na pewno nie piastowaliby w niej żadnych stanowisk, gdyż
dzisiejsza Unia nie przypomina już swej protoplastki: „Musimy oddzielić te dwie
sprawy, czyli ojców założycieli, którzy mieli wizję europy zjednoczonej opartej na
korzeniach chrześcijańskich (…) od projektu zjednoczonej europy przejętego przez
grupy lewicowo-lewacko-liberalne”29. Brexit przedstawiany był zatem w kontekście
głębokiego, wieloaspektowego kryzysu UE, w tym kryzysu wartości.
Co ciekawe, krytyka Unii Europejskiej miała też swój polski wątek, którego
negatywnym bohaterem stał się Frans Timmermans, unijny komisarz zaangażowany
w zbadanie sprawy Trybunału Konstytucyjnego. Za złe miano mu przede wszystkim
wyznaczanie polskiemu rządowi terminów na udzielenie stosownych wyjaśnień.
Na antenie radia wysuwano również przypuszczenie, że materialne korzyści czerpane
przez Polskę z budżetu UE wcale nie muszą być tak duże, jak wynikałoby z wyliczeń
biorących się z prostego odejmowania składek od dotacji – jak ostrzegał prof.
Piotrowski, mogłoby się okazać, że jednak realnie do Unii dopłacamy30. Warto
zauważyć, że wątek Polski został w „Rozmowach niedokończonych” dość dobrze
rozwinięty, choć najmniej miejsca poświęcono sytuacji Polaków pracujących
na Wyspach. Uspokajano słuchaczy, że ewentualny brexit nie oznacza dla nich
katastrofy, a Unia wraz z Wielką Brytanią wypracują nowe umowy i rozwiązania.
Z drugiej strony, kilka razy podkreślano, że z punktu widzenia Polski odejście
Zjednoczonego Królestwa oznacza utratę sojusznika i silnego państwa, które było
w stanie blokować pomysły Niemiec i Francji. Przy okazji cieszono się też z polityki
nowego rządu i ministra spraw zagranicznych, który wypracowuje własną politykę,
w przeciwieństwie do swego poprzednika (R. Sikorskiego), który jeździł do Berlina
i mówił „pod twoim przewodem”31.
***
Podsumowując, zarówno „Aktualności dnia”, jak i „Rozmowy niedokończone”
poruszały temat brexitu, choć nie czyniły tego szczególnie często. Postawę
eurosceptycznych Brytyjczyków przyjmowano ze zrozumieniem, a referendum na
Wyspach omawiano w kontekście kondycji Unii Europejskiej, którą oceniano bardzo
surowo. W dyskursie radia ujawniła się niechęć wobec unijnych przywódców, elit
i przekonanie o planach utworzenia superpaństwa, federalizacji Europy. Na falach
rozgłośni omawiano też sytuację Polski na arenie międzynarodowej, dla której brexit
miał wiązać się z utratą cennego sojusznika. Mniejsze zainteresowanie budziła za to
28

„Rozmowy niedokończone”, cz. 2, 19 czerwca 2016.
Ibidem.
30
Ibidem.
31
„Rozmowy niedokończone”, cz. 1, 19 czerwca 2016.
29
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sytuacja Polaków, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii.
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Goodbye Great Britain. Radio Maryja and Brexit
Summary
Brexit can be perceived as one of the most important events in the European Union’s history. The Britons’
decision to leave the EU has its consequences not only when it comes to economy or politics, but also
when it comes to media discourse. This paper tries to analyse the content that was produced by the
controversial Radio Maryja in reference to brexit. As it turns out, the British referendum offered Radio
Maryja an opportunity to criticize the UE’s elites and frighten people by the vision of the European
superstate.
Keywords: brexit, Radio Maryja, discourse.
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ABSTRAKT
Komunikacja cyfrowa w służbie rozwoju życia duchowego i duszpasterskiej aktywności
wiernych Kościoła Anglii
Artykuł stanowi prezentację sposobów wykorzystywania mediów cyfrowych w duszpasterskiej
działalności Church of England. Z racji na przeżywany – od kilkunastu już lat – przez tę chrześcijańską
wspólnotę kryzys wiary podjęty został trud jej odnowy i reformy. Odpowiedzialni za
przeprowadzenie tej reformy realizują ją, w znacznym stopniu, przez cyfrowe środki komunikacji.
Autor niniejszej publikacji poszukuje odpowiedzi na istotne dla tego dzieła ewangelizacji pytania,
w jakim stopniu należący do Kościoła Anglii korzystają z mediów społecznościowych, czy
odpowiedzialni za tę wspólnotę edukują swoich wiernych w obszarze korzystania z nowych
sposobów komunikowania, w jakim stopniu posiadanie tych umiejętności pomaga ludziom
w rozwijaniu życia duchowego, dlaczego Church of England wyróżniony został złotą nagrodą za
najlepsze wykorzystanie technologii cyfrowej. Opisana w tekście działalność i wydarzenia pozwalają
dostrzec wszelkie istotne zmiany, jakie dokonały się w społeczności anglikańskiej poprzez
wykorzystanie środków mediów społecznościowych. Głównym źródłem tego artykułu są materiały
opisujące aktualne poczynania członków Kościoła Anglii. Autorami tego przekazu, głównie
internetowego, są zarówno należący do tej wspólnoty wierni, jak i inni piszący o tej społeczności.
SŁOWA KLUCZOWE: media cyfrowe, Kościół Anglii, życie duchowe, duszpasterstwo.

1

The basis for this article is the interview which the Author conducted with Assistant Ministerof Church
of England Rev. Ray Porter; the text is in Polish and has no references to sources (footnotes). See: Media cyfrowe
w procesie odnowy życia i działania Church of England. Wywiad z Rev. Ray Porter, MPhil – Director of World
Mission Studies, Oak Hill College - London, „Kultura i Historia”, 2018, no. 33, p. 298-306.
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For the Introduction: the Topic Raised, the Goals Set,
the Method Adopted and Selected Sources
The influence of the new means of digital communication can be seen ever
more clearly and frequently. The media possess exceptional power over people
and have the ability to bring joy, but also a sense of unease. The media not only
make it possible to have constant access to what is true and beautiful in our
everyday lives, but also provide a source of temptation to partake in propagated
lies, evil and ugliness. Christian Church communities are issuing guidance as for
how to avail oneself properly of the new forms of communication more and more
frequently. The Internet can and should be a means of helping the faithful on their
path to union with God, by passing on the commandment to love our neighbour
and assisting them in discovering their true selves and the true aim of their lives.
During the last two decades, many signs of a deepening crisis have been
observed in the Church of England. It is enough to quote statistical data, published
at the beginning of 2016 in „Mirror” and „Sunday Express”, regarding the number
of the Church of England faithful who take an active part in parish life. It is stated
that the crisis has been indeed serious; for the first time, the number the
attendees of the Church services on Sundays has fallen below one million. This fall
in congregations in the last decade has reached 11 to 12 per cent, which
represents an annual fall of 1 percent. A random head count of congregations on
a Sunday one October confirms the above statistics. In 2005, there were 810,000
participants at services; in 2015, there were only 752,000. Currently, only about
2 per cent of British Anglicans attend church services on a regular basis.
A significant fact relating to this snapshot of the Anglican active participation is
that 25 percent of the British population have declared themselves to be nonbelievers2. „The Church of England is facing a catastrophic fall in the proportion of
young adults who describe themselves as Anglican as data shows an acceleration
towards a secular society. For the first time, more than half the population say
they have no religion, and the generation gap on religious affiliation is widening,
according to the British Social Attitudes survey. Only 3% of adults under
24 describe themselves as Anglican – fewer than the 5% who identify as Catholic.
Almost three out of four 18- to 24-year-olds say they have no religion, a rise
of nine percentage points since 2015”3.
2

See: V. Murphy, Church of England's Crisis of Faith as Attendance Falls below 1 Million for the
First Time (12.01.2016), https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/church-englands-crisis-faith-attendance7167363, (15.08.2018); P. Owen, Thinking Anglicans. Latest Church of England statistics (9.11.2017),
https://www.thinkinganglicans.org.uk/category/statistics, (15.08.2018).
3
H. Sherwood, More than half UK population has no religion, finds survey (4.09.2017),
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/04/half-uk-population-has-no-religion-british-social-attitudessurvey (15.08.2018).
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In response to the existing situation the hierarchy of the Anglican Church claim
that the Christian community is now entering the road of renewal and reform,
which is to result in the reversal of declining figures in church attendance. The
action undertaken is meant to lead to an increase in the actual number of
Anglicans, in every region and age group4.
In this article, a presentation of the Church of England’s use of media – as
a tool of revival and action – is carried out in accordance with the principles of the
synthetic method of presentation. The text will have a character of review and its
sources will come from the digital opinions collected on the subject. Selected
themes and events are not only described but also analysed to discern any
changes achieved in the Anglican community by resorting to the use of means of
social media. The main sources for this article are the Internet materials – placed
by members of the Church of England themselves and by others – about the
actions carried out by the Anglican community. The main sources for this article
are the widely available online publications. There are supplied by the members
of the Church of England themselves and by others writing about the Anglican
community.
The aim of this study is to find answers to the following questions: How was
the idea of using digital media by the Church of England born? Have the faithful
of this community been educated on how to use the Internet message for their
own and other people’s religious formations? To what extent not only members
of the Church of England but also those seeking to join this community benefit
from information posted on Anglican websites? Does the content posted there
also serve the development of the spiritual life of man? Can the digital media help
achieve the goals of the Church of England? Has the use of digital media
by Anglican communities in England been noticed by the local society?

Education of the Faithful of the Church of England through the
Media
Social media are becoming more and more important not only in the life of the
clergy but also that of the Anglican laity. The Church has come to the realisation
that, through its presence on the Internet, it is able to become present in people’s
lives. If the parish communities exist on the Internet, then every Internet user – if
he or she so wishes – can establish contact with these communities. Digital means
of communication are now seen as a means of social interaction, and
4

2015 Attendance Statistics published (27.10.2016), https://www.churchofengland.org/more/mediacentre/news/2015-attendance-statistics-published (15.08.2018): „William Nye, Secretary General of the
Archbishops' Council, said: «The Church of England is setting out on a journey of Renewal & Reform,
aiming to reverse our numerical decline in attendance so that we become a growing church in every region
and for every generation»”.
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consequently as a means of interactive influence. The consequence of not
exploiting this opportunity would be, to a greater or lesser degree, missing an
invaluable chance to bring people together. It is an indisputable fact that
everyone who feels a need to establish contact with the Church looks for God. In
guidelines issued by the Anglican Church with regard to the use of social media,
the following is of particular significance: „With 255 million people using Twitter,
and over a billion people using Facebook, if your church is serious about reaching
out to people you can’t ignore social media”5.
It is sufficient to look at:www.achurchnearyou.com to find examples of putting
these directives into practice. Once you have entered the name of
a location or a postcode, this search engine allows you to find the name and
address of the nearest Anglican parish. This Internet database is regularly updated
and improved by the Church administration, and includes over 16 thousand
addresses of places of worship, granting everyone an access to accurate
information about Church communities, their location and activities. The fact that
this website has more than 13 million hits annually is proof that this has been an
exceptionally successful and effective initiative. The highest number of hits occurs
in December, just before Christmas when many people seek information about
their local parish6.
However, contrary to general belief, it is not always easy to use the latest
forms of social communication. Facebook and Twitter are places where negative
and aggressive reactions can be found. For this reason, the Church, as in the
Diocese of York’s publication entitled „Social Media Guidelines”, reminds its
faithful that they must take responsibility for the content of their writing. Hearsay
and gossip should never be included, confidentiality should be respected, no texts
or photographs exposing the author to an unfavourable response or attack on his
beliefs and on Anglican communities should be published. It is not allowed to
propagate articles contrary to the commandment to love one’s neighbour,
especially, if they propagate sexuality, racism or homophobia7.
In the presented issue, one must not ignore the fact that Anglican communities
are striving for a healthy and positive relationship with mass media, increasingly
emphasising their relevance and importance in the individual’s everyday life and
5

Social Media for Churches, with DrBex Lewis, http://dioceseofyork.org.uk/news-events/events/social-mediafor-churches-with-dr-bex-lewis, (15.08.2018).
6
See: What is A Church Near You?,https://www.achurchnearyou.com/ (15.08.2018): „A Church Near You is the
Church of England's tool for people to find the nearest church to them with the features that they require.
Looking for a church with a foodbank? We can help. After your local Alpha course? Look no further. Want
a church with beautiful stain glass windows for your wedding? A Church Near You is your go to site”; The new
A Church Near You (30.08.2017), https://www.churchofengland.org/more/media-centre/comment-andfeatures/new-church-near-you, (15.08.2018).
7
See: Diocese of York. Social Media Guidelines, http://dioceseofyork.org.uk/uploads/attachment/2688/socialmedia-guidelines.pdf (15.08.2018); Diocese of Oxford.Social Media Guidelines, https://www.oxford.anglican.org/
support-services/communications/social-media-guidelines/ (15.08.2018).
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in the life of Christians (of Anglican communities). As an example of such an
approach, one can cite the call made to the faithful to pray for the media on 12
May 2013 or 1 June 2014. This was instigated by the heads of the Anglican and
Methodist Churches. Realising the importance of the role of the media, the
bishops and chaplains whose role it is to oversee the activities of the media have
pinpointed some of the unethical behaviour practised by some journalists, and
have stressed that working in the media is an honourable profession and should
be considered a vocation. In the light of the above, they have appealed to the
faithful for prayers for those working in the media, as an expression of support for
the service they provide. In their prayers, they also mentioned those involved in
social communication working from individual parishes. All those involved in the
media should behave with honesty and integrity which would serve as a visible
sign of the Church’s significant role in society. John Sentamu, the Anglican bishop
for the Diocese of York, prayed as follows: „Lord Jesus Christ, you speak and bring
all that is seen and unseen into being: we give you thanks for the gift of the media
to reach the far-flung places of the earth with messages of hope and life. We give
you thanks for those who risk their security and even their lives to expose
injustice and to bring news of hope. May they strive to be the bearers of good
news that all people may come to know the abundant life for which we have been
created; and yet more wonderfully redeemed in Jesus Christ. We offer our prayer
in your name, in the power of the Holy Spirit for the glory of the Father. Amen”8.
The Church of England’s Internet website contains a lot of information
regarding communication via the media. Much of it consists of helpful hints and
advice both for those who disseminate the news as well as its recipients. The
Church has appointed „Diocesan Communication Managers” who can always be
consulted for assistance and advice on how best Anglican parishes can avail
themselves of social media in an active manner for the good of the society. From
the wide range of documents published to advise on how to create such message,
two are worthy of particular note: firstly, „Policy for use of photographs and video
recordings of children, Young people and vulnerable adults”; and, secondly, „The
Anatomy of a Press Release: what it is and what to do with it”. Occasionally,
training courses are provided to enable the faithful to become ever bolder in their
use of social media (during these, interesting communications are created and
publicised). One example of such courses is „Social Media: Training from the
Church of England’s Digital Communications Team”9.
8

P. Crumpler,
Christians
and
churches
urged
to
pray
for
the
media
(25.04.2013),
http://www.anglicannews.org/news/2013/04/christians-and-churches-urged-to-pray-for-the-media.aspx
(15.08.2018); see: A. Graystone, Pray for the Media Day 1st June 2014, https://www.cte.org.uk/
Articles/401709/Home/News/Latest_news/Pray_for_the.aspx (15.08.2018).
9
Social Media: Training from the Church of England’s Digital Communications Team,
http://dioceseofyork.org.uk/supporting-people/training/events/social-media-training-from-the-church-ofenglands-digital-communications-team/ (15.08.2018).
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The above-mentioned initiatives show that traditional forms of communication
adopted by the Anglican communication, such as courses running and paper
documentation publishing, are not ignored, but co-exist with the new media
opportunities. All this shows, as in the example of the Diocese of York, that the
Church is actively engaged in pursuing its goal of getting its message across.
It is worth adding that, in the last few years, the Church of England has been
actively involved in assisting over 200 of its parishes to set up and run their own
parish Internet sites. This help is not merely limited to how to convey
communications, but it also includes useful information about how to use
Facebook, Twitter and Instagram. These types of courses are very popular and are
a practical response to the needs of local parishes as well as propagating the aims
of the Church to reform and renew the Church, as formulated by its hierarchy. The
content of such courses corresponds to the actual needs of parishes and gives
priority to the themes such as digital evangelisation, in-depth knowledge of how
the internet works and how to use it. All these activities are the promotion of the
common good.
Individual Internet sites of the dioceses of the Church of England also contain
practical advice and examples on how to create and edit texts and press releases.
In the editorial advice section, both elementary pointers and more advanced
editorial considerations can be found. The first category includes the need
to cover the most important elements of the information: „who”, „what”,
„where”, „when” and „how”. The most important elements of the information
must be included in opening paragraphs, with less important details in later
paragraphs, and, if there are space restrictions, these details are removed moving
from the end, upwards. Also, it is always necessary to provide contact details. The
second category makes reference to such recommendations as clarity being more
important than creativity; that the writing should be factual rather than
subjective; that it should capture the reader’s attention and be interesting and
include a relevant quotation or image10.

The Church of England Embarks on the Media Use to Stimulate
Faith and to Bring Hope
Possessing ever greater skills in the use of mass media, including its „newest”
manifestations, can lead to faith in God. There are two main aims in equipping the
faithful with the skills to use the media effectively. The first of these is to
encourage greater involvement among parishioners in their local Church life, and
the second is to lead others onto the road which leads to God. In truth, the aim
10

See: Social Media Guidelines, https://www.gloucester.anglican.org/parish-resources/communications/socialmedia-guidelines/ (15.08.2018).
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is one and the same, namely, to lead everyone to union with God.
According to statistical information published at the end of 2017, over one
million people receive some form of Christian message via social media every
month11. This happened within a year of the Church of England starting its threeyear programme of using social media in its pastoral ministry. Two of its initiatives
are particularly worthy of mention, both of which were conceived as tools
of evangelisation: firstly, „#Joy To The World”, at Christmas, and „#Live Lent”
at Easter. The introduction of such short films, prayers and reflections has brought
renewal into the Church of England, thus spreading the Gospel to each new
generation and working towards increasing the number of the faithful
everywhere. Approximately 1,5 million people responded to the Christian
message at Christmas and around 2,5 million to the one at Easter, and, within the
last twelve months, the number of people accessing Facebook and Instagram,
seeking a Christian message trebled12.
The implementation of this programme of activity in the cyberspace by the
Anglican Church is both an expression and realisation of its renewal, and it is
known as the „Church of England Renewal and Reform Programme”. Its aim is to
portray the Church of England as a growing and relevant organisation open to
everyone, everywhere13. It is hoped that the fruit of teaching the faithful to be
proficient in using social media will be the bringing of hope. The hierarchy of the
Church of England explains that they want the 21st century to stand out
as a century of hope in our world, a hope which is meaningful to the followers
of Christ. The Church of England wishes to communicate and offer hope
to contemporary man. This aim, as expressed in the documents issued by the
leaders of the Church and those responsible for social communication, consists of
taking heed of Christ’s command to pray for the labourers, and asking the Lord for
a plentiful harvest, and to send new labourers to gather the crops, as the harvest
is rich, but the labourers are few (cf. Luke 10, 2)14.
The renewal and reform programme undertaken by the Church of England at
the General Synod in 2010 seeks to reach three goals: firstly, as the Established
11

See: Church of England reaches more than a million on social media every month (18.10.2017),
https://www.churchofengland.org/more/media-centre/news/church-england-reaches-more-million-socialmedia-every-month (15.08.2018).
12
See: Bring #JoyToTheWorld With www.AChristmasNearYou.org(2.11.2016), https://www.churchofengland.org/
more/media-centre/news/bring-joytotheworld-wwwachristmasnearyouorg(15.08.2018);Church
of
England
reaches more than a million …, op. cit.
13
Christmas 2018 plans, https://www.churchofengland.org/more/media-centre/comment-and-features/howchurchs-digital-work-supporting-local-churches (18.09.2018): “#FollowTheStar is the theme of the Church’s 2018
Christmas campaign. Our aim is to produce a range of resources that equip regular churchgoers to invite family
and friends into church. We are also creating A Journey Through the 12 Days of Christmas reflections that will
be made available in booklet, social media, and audio formats for those open to and exploring faith”.
14
See: General Synod. A vision and narrative for Renewal and Reform (06.2016), no. 2-3,
https://www.churchofengland.org/sites/default/files/201711/gs_2038_-_a_vision_for_renewal_and_reform.pdf,
(15.08.2018).
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Church, to contribute to the common good; secondly, to enable the growth of the
faithful both in numbers and in their spiritual development; thirdly, to rediscover
the Church’s role of service15. It is evident that social media can play a significant
role in achieving these goals. Moreover, since the aforementioned goals are
considered to be matters of some urgency, this heightens to need to employ the
media to attain them. This urgency stems from the fact that when a Christian
looks at contemporary families, places of works, towns and at the nation
as a whole, he or she can see that many people do not know of Jesus Christ or of
His love for mankind. This applies to older people as well as to youth, to rich and
poor. It is, therefore, important and urgent that they come to know God their
Father, precisely, because He knows and loves them.
Why is it so important for the Church of England to be visible in the social
media in its mission of renewal? The answer lies in the fact that, among those
who were invited to embark on training courses on the use of social media, some
questioned their advisability. The people who create parish internet sites are
often volunteers and, although they have internet accounts, they nevertheless
wish to know why they should set up parish websites with information about
parish life and how this information should be presented16.
Readers of texts on the internet about the life of the Church are more likely to
gain its clear picture this way. They do not have to rely on the news of those who
do not belong to the organisation but can read accounts written by the faithful
who are active participants in the Church community. These are not negative
commentaries aimed at disclosing the failures within an organisation, but
accounts of human activity at ground level. From these accounts, readers can
learn about others who have had personal encounters with Christ and can share
their real everyday problems. Thus, social media become the means to establish
contact on an individual, personal basis. The faithful who participate in the life of
the parish should take advantage of their presence in social media in order to
enter into a dialogue with others and give testimony of what it means to lead
a life of faith and of the salvific mission of the Church. Such interaction is both
exciting and inspiring and should be more widely discussed.
The Directors of Communications for the Archbishops’ Council who are
responsible for disseminating information about the good works of the Church, of
which there are many, speak of helping the poor, educating children and
providing other forms of practical assistance. Given that the Church is present in
so many different areas of everyday life, this has to be made known to a wider
audience. In this manner, local communities expand and reach an audience
15

See: More about Renewal & Reform, https://www.churchofengland.org/about/renewal-and-reform/moreabout-renewal-reform (15.08.2018).
16
See: Section G. Communications.G2. Social media guidelines, https://translate.google.com/
translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.cofe-worcester.org.uk/diocesan-compendium/communications/socialmedia-policy&prev=search (24.08.2018).
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beyond their immediate area. Publishing information about the positive activities
of a given local community underscores its reality17.
In the Anglican programme of reform, the Church states that evangelisation is
its main aim and this should be understood as building and deepening the
relationship between God and mankind. If the Church is to pursue growth, which
can be evidenced by the lives of the faithful, then it is necessary to reach out to
people with the most important and beautiful Good News of what God has done
for us through His only begotten Son. Social media present us with a unique
opportunity, which should be made use of, to reach out to the world with the gift
of the Gospel. The mass media and the growth of the Anglican communities are
not at odds; just the opposite, the development of the parish often depends on its
proper use of the media. The Church of England often underlines the fact that the
coming of social media has transformed the one-way direction of communication
(such as the press, radio and television) into a two-way dialogue (through
Facebook, websites, hashtags and Instagram). Both Anglican clergy and the
faithful should make use of these new forms of communication to strengthen
communities and develop strategies of growth. One of the current calls to
a Christian, which can be read on the Anglican internet sites, is the call to become
a „digital evangelist”18. Digital communication makes this possible, as it allows the
Church to spread the good news of salvation on the internet. In this manner, the
Church wishes to establish the basis for apologetics by teaching about faith and
explaining how we can apply the teachings of Christ in our everyday lives19.

The Evangelization Effort - Awarded and Continued
The efforts made by the Church of England to impart the truths of faith out of
concern for mankind’s salvation has not gone unnoticed. The Church was even
awarded the gold prize at the „Digital Impact Awards 2017” for its use of digital
technology. Although achievements in the sphere of spiritual development, of
making progress on the road to salvation and getting ever nearer to God cannot
be judged or graded in human terms, recognition of the work carried out by the
Church of England remains important20.
The Anglican Communion’s use of the digital means of communication has
been deemed a success. The Church is seen as particularly active among the
17

See: Digital Media Training for Churches (MDT), https://www.stalbans.anglican.org/event/digital-mediatraining-churches-mdt, (24.08.2018).
18
Church of England gathers digital creatives to develop new apps and social media campaigns,
http://www.anglicannews.org/news/2018/01/church-of-england-gathers-digital-creatives-to-develop-new-appsand-social-media-campaigns.aspx, (24.08.2018).
19
See: K. Kucharczyk, P. Łajca, Zjawisko globalizacji w świecie współczesnym, „Polonia Journal” 2017, no. 5-6, p.
123.
20
Past winners – Digital Impact Awards, http://www.digitalimpactawards.com/past-winners/2017, (24.08.2018).
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charitable and non-profitable organisations (in other words, these organisations
which act for the common good and not to obtain profit). This explains the joy of
the Church hierarchy when looking at the statistics which confirm that they have
been proved right in their decision to communicate via the internet. Every month
millions of people access information online. The Church House in Westminster
has announced that 1,5 million people access Anglican Internet sites every month.
Another 1,2 million use social media such as Twitter, Facebook, Instagram and
LinkedIn. Around 4 million visitors accessed the above-mentioned evangelisation
campaigns at Christmas („#JoyToTheWorld”) and „#LiveLent” at Easter21. It can,
therefore, be said that the new means of communication which world wide web
offers have become a means to access information about faith and spiritual
growth. People tend to „live” on the web and this fact has an impact on how they
experience their everyday life. The challenge for the Church is to find a way
to transfer the internet presence of Christians into their actual Church
attendance, where Christ unites them and transforms them into His Mystical
Body. The leaders of the Anglican Church are, therefore, justified in believing that
ever more people in Great Britain are engaging with the Church’s digital platforms
and communities in order to deepen their faith and learn more about
Christianity22.
However, we also have to remain mindful of the dangers posed by digital
communication in Christian ministry. The majority of Church communities want to
spread their message through sound and picture. This is probably due to the fact
that people today, both those who shun or long for peace, are constantly exposed
to both visual and auditory messages. From this arises the danger that
presentation becomes the chief aim and that people end up paying more
attention to the form as opposed to the content of the message. This would
constitute a serious error, explains Ian Paul, a theologian and an academic, if in
our ministry, the special effects used in presentations were to obstruct the
message. The message of the Gospel is alive and powerful and must not get lost
among the embellishments of presentation23.
Also, the Good News conveyed with the use of the Powerpoint program, for
example, when giving a sermon, can lead to the trivialisation of the message by
turning a homily into a lecture. If we do resort to all available forms of
communication when spreading the teachings of Christ, we still need to
remember that all our efforts must serve to bring about a never-ending
21

See: Thinking Anglicans. Latest Church of England Statistic (20.10.2017), http://archive.thinkinganglicans.org.uk
/archives/cat_church_of_england.html, (24.08.2018).
22
See: T. Wyatt, Church of England reaching more people online than ever before(20.10.2017),
https://www.churchtimes.co.uk/articles/2017/20-october/news/uk/digital-strategy-boosts-website-visits,
(24.08.2018); Church of England reaches more than a million …, op. cit.
23
See: I. Paul, What does a good sermon look like? (4.12.2018), https://www.psephizo.com/preaching-2/whatdoes-a-good-sermon-look-like, (24.08.2018).
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deepening of the relationship between man and our Loving God.
Reading Sunday homilies on the Anglican communities’ websites does not
absolve the faithful from coming to church and taking part in the prayers and
liturgy. Hence, many of the sites begin with a short description of the community
and an invitation to join it in order to experience the evangelical love of God and
neighbour. One can find such descriptions on websites such as those for the
parish of St. Andrew in Chorleywood (Hertfordshire) or St. Paul's in Knightsbridge
(West End of London). These explain, who the Anglicans actually are, namely, the
Children of God, who is in heaven. The transformation that can be seen in them is
the direct result of God’s outpouring His love for them, the acceptance of which
leads them to follow in the steps of Christ. The faithful are full of enthusiasm
when they see their lives and the life of the community transformed and healed
by the power of the Holy Spirit. Their parishes are places of Christian formation,
where the mission entrusted to us by the Saviour is fulfilled. Such descriptions end
with an invitation to „Come”, „Join us” and „We are waiting for you!”24.
Therefore, it can be claimed that the media can be employed to promote
spiritual values. They must speak and touch every human heart and help it to
open up to the workings of the Holy Spirit. The Church of England constitutes
a Christian presence in British society. It has a message for everyone: look at us to
find out more about the work we do in our communities and in the whole of
England and Europe.
Messages coming to us from digital communication have a strong impact on
the heart of man. They can spur us to seek personal contact with God and to
experience true faith, hope and love. Justin Welby, the Archbishop of Canterbury
and Primate of the worldwide Communion of the Anglican Church has his own
Twitter account, which has over 116 thousand visitors. His entries explain the
meaning of Christian life. In one of them, he shares a fascinating insight when
speaking about the closeness of God to us: „In praying for someone to know the
love of Jesus Christ, you can be part of their secret history”25. This should
encourage people to join and be active in the Christian community, which,
inspired by the ever-growing need for love, embraces everyone in its prayers.
Every parish is such a community. These are God’s plans for every human being to
whom He offers His love. A careful reading of the Christian message may mark the
beginning of an eternal friendship with God.

24

T. Horlock, Welcome, https://www.st-andrews.org.uk/Groups/74282/St_Andrews_Church.aspx (24.08.2018);
Welcome to St Paul’s Church Knightsbridge, https://www.stpaulsknightsbridge.org/ (24.08.2018).
25
Archbishop of Canterbury.@Justin Welby, https://twitter.com/justinwelby/status/958021872855212032
(26.08.2018).
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In Conclusion: Findings and Projections
The synthetic method of presenting the Internet message of the Church of
England allows us to draw the following conclusions:
a) The idea of using digital media by Church of England arose from the
perception of deepening crisis in this community (because of the decline in
the number of faithful participating in the services). The Anglican hierarchy
decided to implement Church of England Renewal and Reform Programme
using the Internet message.
b) The implementation of this programme has ensured the basic education of
the faithful in the area of new media. Evidence of the validity and reliability
of the conducted training are developed and exposed through Social Media
Guidelines, engaging the diocesan communication managers, conducting
(for diocese or parishes) courses in the field of social media.
c) During a period of dozen months, over one million people (each month)
benefited from the Christian message on social media. This result is a great
success. This was noticed and rewarded.
d) Digital media - with the message about God posted in them - are the way to
reach modern man with the content of the Gospel. This, in turn, contributes
to the spiritual development of people seeking Christ’s presence in their
everyday life.
On the basis of these conclusions it is evident that there is substantial need to
reach people with the message of faith, but in particular, to do it through the
mass media. The goals set by the Church of England (multiplying the common
good of the nation, increasing the number of the faithful and their spiritual
development, realizing the servile role of the Church) can be realized (and should
be) using social communication means. The omission of this possibility of social
influence would be a rejection of the opportunity to provide people with
particularly important and always current contents – presenting not only
contemporary issues but also those leading to salvation and thus eternity.
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Digital Communication in the Service of the Spiritual Life Development and Pastoral Activity
of Local Communities of the Church of England
Summary
In this article, a presentation of the Church of England’s use of media – as a tool of revival and action
– is carried out in accordance with the principles of the synthetic method of presentation. Selected
themes and events are not only described but also analysed to discern any changes achieved in the
Anglican community by resorting to the use of means of social media. The main sources for this
article are the Internet materials – placed by members of the Church of England themselves and by
others – about the actions carried out by the Anglican community. A main source for this article are
the widely available online publications. These are supplied by the members of the Church of
England themselves and by others writing about the Anglican community.
Keywords: digital media, Church of England, spiritual life, pastoral activity.
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ABSTRAKT
W artykule podjęty został problem sposobu kreacji bloga jako medium. Dostrzeżono
i przeanalizowano dwie ścieżki kreacyjne: 1. język traktowany jest jako narzędzie sprzężone ze
strukturami portalu oraz 2. związaną z budowaniem kulturowych wzorów użytkowników portalu.
W artykule zostały przyjęte założenia metodologiczne ‘językowego obrazu świata’, inspirowano się
również przesłankami wynikającymi z filozofii kultury Floriana Znanieckiego oraz definicją „medium”
zaproponowaną przez Jana P. Hudzika. Taka optyka pozwoliła omówić medium bloga jako oscylujące
pomiędzy światem zewnętrznym (tj. czytelnikami) oraz wewnętrznym, czyli twórcą.
SŁOWA KLUCZOWE: blog, medium, społeczność, kreacja.

Poszukując inspiracji do niniejszych rozważań, sięgnięto po monografię Jana
Pawła Hudzika Wykłady z filozofii mediów. Podstawy nauk o komunikowaniu1.
Lubelski filozof przedstawiał w nich, jasno i klarownie, jak można definiować
pojęcie „medium”. Przemyślenia J. P. Hudzika skłoniły autorkę do ponownej
refleksji nad towarzyszącym jej od kilku lat tematem badań, jakim jest blogosfera.
Szukając ciekawszej od dotychczasowej praktykowanej przez autorkę drogi
interpretacyjnej2 dla tej internetowej sfery społecznego wyrażania się, od autora
Wykładów… przejęto następujący sposób rozumienia słowa „medium” –
„‹medium›[…] oznacza środek, centrum, (po)średnią drogę ale także życie
publiczne czy dobro wspólne”3. Zastosowanie tej perspektywy przyczyniło się do
głębszego namysłu nad możliwościami kreowania bloga i blogosfery, jakie dają
użytkownikom ich kompetencje językowe oraz pasja. Przyjęta optyka pozwala
1

J. P. Hudzik, Wykłady z filozofii mediów. Podstawy nauk o komunikowaniu, Warszawa 2017.
Dotychczas autorka badała blogosferę, przyjmując optykę i narzędzia badawcze związane z virtual community
oraz netnografią.
3
J. P. Hudzik, Wykłady z filozofii mediów..., op. cit., s. 29.
2
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omawiać medium bloga oscylujące pomiędzy światem zewnętrznym, czyli
czytelnikami, a wewnętrznym – twórcą. Myśl Hudzika doprecyzować można
słowami Alexandra Roeslera: „medium znajduje się jako trzeci moment pomiędzy
dwoma i wykonuje w [dopisek P.K.] całości, którą one tworzą, określone zadania.
Te zadania można wstępnie i niepełnie określić jako mediację, transmisję,
transport, wyrażenie, ucieleśnianie itd.”4. Tym samym przybliżona została do
interesującej nas tutaj analizy platformy5 Booklikes.com. Podjęte w tym zakresie
dociekania opierają się również na założeniach metodologicznych językowego
obrazu świata (JOS)6, a także, nie zawsze explicite, na filozofii kultury Floriana
Znanieckiego7.
Blog jako medium, w sensie nośnika informacji i komunikacji, nie jest
pierwszym narzędziem internetowej interakcji. Wyewoluował on w procesie
zmian komunikacyjnych zachodzących w Internecie. Rozwój środków komunikacji
w wirtualnej przestrzeni jest skutkiem i zarazem towarzyszem transformacji
zachodzących w sieci. Komunikację zapośredniczoną przez komputer (CMC)
użytkownicy Internetu wykorzystywali w różnych formach. Początkowo były to
listy mailingowe, następnie prymitywne okienka chatroomów oraz coraz bardziej
zaawansowane technologicznie ich wariancje. Wynikiem tychże przemian
technologicznych i społecznych było budowanie więzi za pomocą komputerów.
Tworzyły się tzw. wirtualne wspólnoty, które skupiały ludzi zainteresowanych
podobną tematyką. Kolejnym etapem w rozwoju CMC były portale
społecznościowe oparte o idee bycia w relacji z ludźmi na dwóch równoległych
płaszczyznach: wirtualnej i realnej. Natomiast obecnie – jak się wydaje – portale
internetowe multiplikują funkcje dotychczas wymienionych narzędzi
komunikacyjnych, generując tym samym nowe problemy badawcze, wykraczające
poza jednorodną genologię multimedialną. Dlatego też w niniejszym artykule
podjęto się przybliżenia fenomenu społecznościowej kreacji blogów na przykładzie
portalu Booklikes.com.

4

A. Roesler, Medienphilosophie und Zeichtentheorie, [w:] Medien philosophie. Beiträgezur Klärungeines Begriffs,
S. Münler i in. (red.), Frankfurt nad Menem, 2003; cytat za: J. P. Hudzik, Wykłady z filozofii mediów. Podstawy
nauk o komunikowaniu, Warszawa 2017, s. 30.
5
Słowa portal, platforma, wortal będą uważane za synonimiczne.
6
Szerzej na temat sposobu wykorzystania JOS zob. przypis jedenasty do niniejszego artykułu.
7
Założenia filozofii kultury Floriana Znanieckiego w niniejszym artykule będą wykorzystane jako rodzaj metateorii
systematyzującej rozważania, pokazującej ścieżki rozwoju kultury, w tym kultury medialnej. Myśl Znanieckiego
jawi się także jako uzupełnienie dla JOS-u oraz pozwala skupić się na pracy twórczej blogerów. Założenia, do
których nawiązania znajdują się w niniejszym artykule, odnajdzie Czytelnik sięgając przede wszystkim do traktatu
Rzeczywistość kulturowa autorstwa ojca polskiej socjologii instytucjonalnej. Zob. F. Znaniecki, Rzeczywistość
kulturowa, [w:] F. Znaniecki, Humanizm i poznanie i inne pisma filozoficzne, Warszawa 1991.
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Portal Booklikes.com – podstawowe informacje
Niezbędna dla zrozumienia dalszego wywodu jest podstawowa charakterystyka
przedmiotu badań – portalu Booklikes.com. Ideą, jaka towarzyszyła jego
założycielom, była chęć stworzenia wirtualnej przestrzeni dla osób, które
interesują się literaturą. Dlatego też w roku 2011 platformę udostępniono na
rynku amerykańskim, rok później uruchomiono wersję testową Alpha. W połowie
roku 2012 zakończono testy i otworzono wersję Beata, którą zamknięto w 2013
roku. Ukończony proces próbny oznaczał upublicznienie gotowego już od strony
technicznej portalu użytkownikom Internetu8.
Główną przestrzenią komunikacji użytkowników portalu Booklikes.com są
internetowe pamiętniki, tworzone indywidualnie po zalogowaniu się przez osobę
zainteresowaną. Stanowią one najbardziej znaczący obszar ekspresji językowej,
ponieważ zamieszczane są tam recenzje przeczytanych książek. Blog, dzięki
odpowiednim narzędziom, jest całkowicie multimedialny (ilustracja 1).
Zasadniczym elementem portalu jest również możliwość komentowania
zamieszczanych przez internetowych pamiętnikarzy wpisów, zaś trzecim ważnym
komponentem jest wewnętrzne forum portalu – grupy dyskusyjne (ilustracja 2).
Ilustracja 1. Multimedialność bloga

Źródło: zdjęcie własne, wykonane stronie internetowej www.booklikes.com.

8

http://Booklikes.com/press/27/timeline (25.10.2017).
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Ilustracja 2. Blog i grupy dyskusyjne

Źródło: zdjęcie własne, wykonane na stronie internetowej www.booklikes.com.

Charakterystyka użytkowników portalu booklikes.com
Wydaje się, że możliwe jest wyodrębnienie trzech typów użytkowników
portalu. W pierwszej kategorii wyróżniamy osoby, które czytają wiele książek,
recenzują je i zamieszczają odpowiednie wpisy, korzystając z dostępnej im
infrastruktury. Ponadto przy pomocy grup dyskusyjnych komunikują się z innymi
użytkownikami. W drugiej grupie odbiorców uwydatniają się następujące cechy:
najczęściej są to czytelnicy poszukujący rekomendacji książek pochodzących od
innych nadawców. By je uzyskać, śledzą wpisy współużytkowników, czytają fora
itp. Nie wyrażają oni jednak własnych opinii na temat omawianych pozycji,
częściej udostępniając treści pochodzące od innych blogerów. Trzeci typ
użytkowników to osoby, które ograniczają się do stworzenia własnej biblioteki,
przy świadomym pominięciu pozostałych funkcji portalu9.
Poczynić można także generalną konstatację dotyczącą cech użytkowników.
Są oni bibliofilami oraz sprawiają wrażenie osób wysoce refleksyjnych. Trzecim
zaobserwowanym atrybutem osób korzystających z platformy Booklikes.com jest
otwartość. Za czwartą cechę możemy uznać celowe pomijanie wieku blogerów
wewnątrz życia społecznego wspólnoty, co niewątpliwie wzbogaca treści
znajdujące się na portalu. Pozwala to również uniknąć swoistej stygmatyzacji,
9 http://www.scitt.paip.pl/okiem-eksperta/169994546083fa43cc4aa0f6a0dbac27.html (25.05.2017 – obecnie
strona wygasła).
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rozumianej jako przypisywanie pewnym grupom wiekowym określonego gatunku
literackiego10.

‘Językowy’11 obraz świata – rys metodologiczny artykułu
Podejmując badania nad wspólnotą wirtualną i korzystając przy tym
z metodologii językowego obrazu świata, należy zrozumieć jego podstawowe
przekonanie, że – parafrazując Annę Duszak – język jest umieszczony
w społeczeństwie12. Rozwijając tę myśl można stwierdzić, iż społeczeństwo wyraża
się poprzez swoje wypowiedzi. Odzwierciedlają one ponadindywidualny
i transaktualny charakter wspólnotowości danej grupy operującej pewnym
systemem znaków. Korelującymi z JOS-em metodami13 badań, które zostały tutaj
wykorzystane, były obserwacja uczestnicząca niejawna14 oraz analiza jakościowa
tekstów15. Warto zwrócić uwagę, iż relacja wybranych technik z przyjętą
metodologią opiera się przede wszystkim na przeświadczeniu, że badania
empiryczne należy prowadzić w taki sposób, aby skupić się na zrozumieniu
i dostrzeżeniu szczególnych rysów danego zagadnienia i wyprowadzeniu z nich
ogólnych założeń, wskazujących na pewne prawidłowości.
Przejdźmy teraz do opisu zastosowanej metodologii. Ryszard Tokarski zauważa,
że
„[…] wyznacznikiem językowego obrazu świata jest relatywizm kulturowy. Oznacza on, że każdy
język w sobie tylko właściwy sposób może świat porządkować i wartościować. […] rozmaite
grupy społeczne, zawodowe i wiekowe, ludzie o rozmaitych poglądach etycznych itp.
mogą w odmienny sposób językowo świat postrzegać, rozmaicie go kategoryzować
i wartościować. Ukształtowanie wypowiedzi oparte na podobieństwie w zakresie
kategoryzowania i wartościowania świata łatwiej prowadzi do akceptacji przekazywanych treści,
natomiast rozbieżności w proponowanych porządkach i wartościach mogą wytwarzać u odbiorcy

10

Ibidem.
W początkowej fazie badań język użytkowników został zanalizowany zgodnie z założeniami JOS, były to więc
badania semiotyczne i onomastyczne. Po otrzymaniu ich wyników dokonano generalizacji. Podczas tego zabiegu
straciły one swój pierwotny charakter i stały się opisem badań kulturowych. Znajduje to odzwierciedlenie w treści
artykułu. Można założyć, iż uogólnienie to nie jest błędem, ponieważ język jest jedną z form kulturowego wyrazu
danej formacji, i tak też został potraktowany w niniejszym artykule. Niemniej jednak, w takim kontekście,
mówienie o językowym obrazie świata, a nie o ‘językowym’ obrazie świata jest błędem. Dlatego też pod pojęciem
‘językowy’ obraz świata dokonane zostało przesunięcie ciężaru interpretacyjnego z języka w ściśle lingwistycznym
znaczeniu, na jego aspekt społeczny i kulturowy.
12
A. Duszak, Języki, kultury, wspólnoty, [w:] Język rodzimy a język obcy: komunikacja, przekład, dydaktyka,
A. Kopczyński, U. Zawilska-Okrutna (red.), Warszawa 2001, s. 8.
13
Terminy metoda i technika używane są synonimicznie na określenie stosowanych w badaniu empirycznym
technik obserwacji uczestniczącej niejawnej oraz analizy jakościowej tekstów.
14
L. Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2005, s. 116.
15
K. Szczepaniak, Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne,
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Socjologica”, 2012, 42, s. 83 – 112. Zob. więcej W. Pisarek, Analiza zawartości
prasy, Kraków 1984.
11
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reakcje negatywne […]. Wspólnota kulturowa staje się warunkiem porozumienia” .

Można zatem zapytać, jaki jest ‘językowy’ obraz świata badanej wspólnoty?
Jakie są jej wyznaczniki? Kto może do niej należeć oraz w jakim kontekście można
ją rozpatrywać?
Jerzy Bartmiński nadmienia, że podstawą służącą budowaniu obrazu świata
poprzez język jest „słownictwo, stanowiące klasyfikator społecznych doświadczeń
i zawierające inwentarz pojęć relatywnych egzystencjonalnie, społecznie
i kulturowo”17, wzbogacające się wraz ze zmieniającymi się warunkami życia18,
oraz wyrażana językowo wiedza o świecie, a także wspólnota nadawcy i odbiorcy
komunikatu. Oprócz kryteriów przywoływanych wcześniej za R. Tokarskim
i J. Bartmińskim, należy zwrócić także uwagę na następujące wyznaczniki:
„sposób określenia tożsamości zbiorowej: kim jesteśmy „my”; sposoby konceptualizacji
przestrzeni i naszego „miejsca w świecie”; wartości funkcjonujące, tj. obowiązujące
(deklaratywnie i faktycznie) w świecie społecznym uznanym za „nasz”; stosowane środki wyrazu
19
w postaci typów wypowiedzi zróżnicowanych wedle kryteriów stylowych i gatunkowych” .

Odnosząc się do sposobów wartościowania, jakie wyróżnione zostały
w obrębie metodologii JOS, warto zwrócić również uwagę na przemyślenia Jadwigi
Puzyniny. Formułuje ona następujące pytania: „Kto wartościuje? […] Co podlega
wartościowaniu? […] Czy wartości są negatywne, czy negatywne?[…]20”.
Językoznawstwo21 jako jedna z nauk o kulturze w swojej nauce o metodach,
o czym możemy się przekonać czytając powyższą deskrypcję, zwraca szczególną
uwagę na ponadindywidualny wzorzec wspólnoty kulturowej oparty
o preegzystujące w języku czynniki sprzyjające tworzeniu się indywidualnych
i społecznych sposobów funkcjonowania22. Przyjrzyjmy się poniższym
rozważaniom, albowiem w nich ujawniają się omówione determinanty.

Medium kreowane przez społeczność: język jako narzędzie
Komunikacja językowa użytkowników portalu Booklikes.com odbywa się
w Internecie. Podstawowym środkiem komunikowania jest język polski w formie
pisanej, z zastosowaniem jego warstwy gramatyczno-leksykalnej zbliżonej do
języka mówionego potocznego. Opiera się on bowiem na poprawności

16

R. Tokarski, Wspólnota kulturowa – kultura języka, „Prace Filologiczne”, 1998, XLII, s. 475-476.
J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2012, s. 13.
18
Ibidem.
19
Ibidem, s. 20-21.
20
J. Puzynina, Wokół języka wartości, [w:] Język w kręgu wartości, J. Bartmiński (red.), Lublin 2003, s. 31.
21
W tym także badania oparte o metodologię językoznawczą, a zorientowane w kierunku badań kulturowych.
22
Uwagi te opierają się o refleksje autorki nad rozważaniami Floriana Znanieckiego zawartymi w dziele
Rzeczywistość kulturowa. Zob. F. Znaniecki, Rzeczywistość kulturowa…, op. cit., s. 474-746.
17
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stylistycznej i gramatycznej oscylującej na pograniczu normy językowej i uzusu23.
Dodajmy także, że zjawisko przeniesienia języka potocznego w odmianie
mówionej w rejestr języka pisanego jest zabiegiem charakterystycznym dla języka
używanego w Internecie.
Istotną okolicznością dla zrozumienia komunikacji pomiędzy użytkownikami
oraz ich odbiorcami z zewnątrz jest znajomość realiów, w których ona zachodzi.
Mamy tutaj na uwadze infrastrukturę Internetu oraz portalu Booklikes.com.
Nadawcami komunikatów są internetowi pamiętnikarze, odbiorcami zaś
współużytkownicy oraz osoby z zewnątrz (spoza portalu). Komunikację tę można
określić jako wieloosobową, o sprecyzowanym odbiorcy. We wzajemnym
przekazywaniu sobie informacji najczęściej pojawiającym się kontekstem jest
literatura i tematy z nią powiązane. Taki kontekst, jak powiedział Roman
Jakobson24, jest uchwytny dla odbiorcy i zwerbalizowany. Uchwytny, gdyż na nim
opiera się idea portalu. Zwerbalizowany, ponieważ uczestnicy komunikacji
poruszają kwestie związane z tą problematyką.
Przedstawiona zostanie teraz szczegółowo struktura wpływająca na
komunikację, której kontekst poznaliśmy powyżej. Osoby zalogowane na portalu
Booklikes.com posługują się notatkami blogowymi oraz komentarzami jako
podstawowymi formami narracji. Wpisy, zbliżone w swym kształcie do recenzji,
zamieszczane przez użytkowników na ich blogach, mają różną objętość – od kilku
zdań do kilkunastu akapitów wypełnionych słowem pisanym. Każda z notatek
posiada swój odrębny tytuł. Można wyróżnić cztery ich rodzaje: 1) zawiera tylko
tytuł recenzowanej książki25, 2) składa się z tytułu i imienia oraz nazwiska autora
recenzowanej książki, 3) tworzony jest przez autora na podstawie refleksji po
przeczytaniu powieści; 4) zawiera tytuły notatek związanych z tematyką
okołoliteracką26. Skategoryzowane powyżej rodzaje tytułów wskazują również na
relację zachodzącą pomiędzy czytelnikiem (odbiorcą) a piszącym (nadawcą).
Pierwsze dwa warianty stają się podstawą do sformułowania tezy, iż przekazy te
są skierowane w sposób bezpośredni do odbiorcy zainteresowanego daną
pozycją. Posługując się bowiem odpowiednim narzędziem udostępnianym przez
infrastrukturę portalu, odnajdą oni recenzję danej powieści, stosując jako
kryterium wyszukiwania jej tytuł lub imię i nazwisko autora. Jednocześnie dzięki
temu zabiegowi odbiorcy mogą podjąć decyzję, czy omawiana pozycja opowiada
23

A. Naruszewicz-Duchlińska, Akronimy internetowe – wstępny zarys, „Prace Językoznawcze”, 2004, VI, s. 75-83.
R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, tom 2, M. R. Mayenowa (red.), Warszawa 1989, s. 8.
25
Słowo ‘książka’ należy tutaj rozumieć jako formę literacką, zawierającą doświadczenia społeczne zebrane
w postaci wytworu kulturowego.
26
Przykłady:
1) http://anniek.Booklikes.com (25.10.2017).
2) http://bartekgola.Booklikes.com/post/963565/ruszewsk-von-schirach-przestepstwo-i-wina (25.10.2017).
3) http://kruszewski.Booklikes.com/post/128165/nie-plac-za-reklame-inwestuj-w-tresc (25.10.2017).
4) http://wikunia.Booklikes.com (25.10.2017).
24
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ich czytelniczym upodobaniom. W przypadku dwóch pozostałych typów tytułów
możliwym jest przyjęcie założenia, że nadawca komunikatu wyraża swoje refleksje
związane z daną lekturą. Autor notatki, na podstawie przeczytanej książki, może
wyrażać w recenzji swoje emocje związane z jej treścią, nadając jej odpowiedni
tytuł. W ten sposób dzieli się również swoim doświadczeniem społecznym, które
powstało w trakcie kontaktu z treścią dzieła literackiego.
Kod ‘językowy’ budowany jest w oparciu o sądy blogerów-recenzentów, którzy
wyrażają je, używając rozwiniętych form wypowiedzi pisemnej – notatek na
blogach; oraz mniejszych internetowych gatunkach: w komentarzach i udziale
w grupach dyskusyjnych. Komentarze, które zamieszczane są pod wpisami, mogą
wprowadzać element polemiczny. Grupy dyskusyjne stanowią zaś uzupełnienie
dla całości kodu, ponieważ służą zarówno wymianie poglądów, jak i dyskusji
tematycznej (bez wygłaszania lub też z wypowiadaniem dodatkowych opinii).
Wszystkie opisane powyżej typy formułowania przez blogerów poglądów
cechują się indywidualizmem postawy recenzenta, wynikającym z zainteresowań
danym gatunkiem literackim, otwartością na polemikę z innymi użytkownikami
i przypadkowymi odbiorcami. Zaś sam kod ‘językowy’ jest rozwijany
systematycznie podczas wymiany poglądów.
W tym fragmencie położony został szczególny nacisk na kompetencje językowe
użytkowników portalu Booklikes.com, ponieważ – jak zauważyliśmy na wstępie –
język zawiera się w ludziach i służy im do szeroko rozumianej ekspresji oraz kreacji
otaczającego świata. Tak też, w tym artykule, traktowane są wypowiedzi blogerów
zamieszczane w internetowych pamiętnikach, komentarzach i w dyskusjach.
Dostrzec możemy zatem, że kreacja tej blogosfery rozpoczyna się wraz z wymianą
poglądów na temat literatury. Konstruuje ona wirtualny świat skupiony wokół
jednego zagadnienia, tworzący jego lingwistyczną bazę.

Blog jako medium kreowane przez społeczność: czas,
przestrzeń i tożsamość
Powyżej została dokonana analiza języka jako narzędzia służącego zapisowi
zabiegów kreacyjnych związanych z blogami. Skupmy się teraz na jego rysie
społecznościowym. W tej części artykułu omówiono zagadnienia związane
z czasem, przestrzenią i tożsamością użytkowników platformy Booklikes.com.
Są one bowiem również częścią tworzenia tego medium, stanowią o jego
ponadindywidualnym charakterze.
Przestrzenią, w której dochodzi do interakcji pomiędzy członkami omawianej
wspólnoty, jest portal Booklikes.com. Charakteryzuje się on właściwą
nowoczesnym portalom internetowym strukturą techniczną. Udostępnia on
swoim użytkownikom miejsce na tworzenie bloga, obszar dyskusyjny na forach,
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dając dzięki temu możliwość budowania społeczności opartej na podobnych
zainteresowaniach. Czas wspólnotowy jest więc spędzany w sieci, we wspólnej
przestrzeni, jaką jest platforma. Użytkownicy spędzają go na pisaniu recenzji,
publikowaniu ich, komentując recenzje innych, a także wymieniając się poglądami
w poszczególnych panelach dyskusyjnych. Mając na uwadze powyższe
spostrzeżenia27, można wnioskować, że kontakt we wspólnej przestrzeni i czasie
odbywa się dzięki możliwościom technicznym portalu Booklikes.com. Jest to więc
relacja zapośredniczona, jednak pozwala ona w pewien sposób budować więzy
międzyludzkie. Możliwości, jakie daje Internet, są niemal nieograniczone
i stosowalne do platformy Booklikes.com, dlatego też więź pomiędzy
użytkownikami może tworzyć się w czasie rzeczywistym lub z wyłączeniem go,
ponieważ podczas zamieszczania i odczytywania wpisów, komentarzy
i wypowiedzi w grupach dyskusyjnych niwelują się różnice związane z czasem. Jest
to wynikiem asynchroniczności Internetu.
Zastanówmy się więc, jak określić zbiorową tożsamość użytkowników? „My” to
przynależność do wspólnoty internetowej składającej się z blogerów – bibliofilów.
Osoby zaliczające się do tej wyodrębnionej z grona wszystkich internautów grupy
stanowią o swoim statusie. Kategoryzacji tej dokonali samodzielnie – rejestrując
się na portalu. Poprzez przeprowadzenie procesu rejestracji stali się członkami
wirtualnej wspólnoty, która przydaje im nazwę własną: blogera – recenzenta.
Funkcjonują oni prowadząc zapiski na temat literatury, wraz z jej oceną. Pisanie
notatek o charakterze kulturalnym28 stało się wyznacznikiem tożsamości
użytkowników, budowanej na podstawie pasji przeniesionej z życia realnego do
świata wirtualnego. Użytkownicy, ze zróżnicowanym zaangażowaniem, dzielą się
swoimi zainteresowaniami z innymi29. Podstawowym, konstruującym świat
i tożsamość słowem jest ‘książka’, tytułowe book. Słowo ‘książka’ można
odczytywać jako przedmiot i dzieło literackie, tworząc dzięki temu bogatą
perspektywę poznawczą. Składa się na nią postrzeganie książki jako przedmiotu,
czyli obcowania z wytworem kultury. Jest on skonstruowany z zadrukowanych
i posklejanych ryz papieru, posiadających tytuł i okładkę. Natomiast optyka
literacka zawiera w sobie dotychczasowe społeczne doświadczenia lub ich wizje,
tworząc pewną całość, jako specyficzne indywidualne doświadczenie kulturowe.
Buduje ono wiedzę użytkowników o świecie, korzystając z kontaktu z literaturą,
prowadzenia i czytania internetowych pamiętników. Blogerzy, czytając
różnogatunkowe dzieła literackie i dzieląc się refleksjami na ich temat, przekazują
sobie także zróżnicowaną wiedzę empiryczną. Znacznie poszerza to funkcję
poznawczą30 odbiorców i daje możliwość bardziej trafnego komentowania
27

Zob. również część artykułu zatytułowana Medium kreowane przez społeczność: język jako narzędzie.
O tematyce blogów szerzej M. Więckiewicz, Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Toruń 2012.
29
Zob. szczególnie część artykułu pt. Charakterystyka użytkowników portalu Booklikes.com.
30
Pod pojęciem funkcji poznawczej rozumiana jest możliwość zdobywania i poszerzania wiedzy przez
28
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wpisów, ponieważ wiedza ta staje się podstawową płaszczyzną interakcji. Nie bez
znaczenia dla tej funkcji jest także forum grupujące miłośników poszczególnych
gatunków, mogą oni za jego pośrednictwem również poszerzać swoją wiedzę.
Przyjrzyjmy się teraz sposobom wartościowania użytkowników portalu.
Przypomnijmy także, że analizując je, odpowiadać będziemy na sformułowane
przez Jadwigę Puzyninę pytania31. Odpowiadając na pierwsze z nich, „kto
wartościuje?”, można powiedzieć: autor recenzji. Przedmiotem podlegającym
opiniowaniu jest książka w jej dwoistym rozumieniu. Jest ona oceniana ze
względu na swoją okładkę, objętość, krój i wielkość użytej czcionki czy kolor
papieru drukarskiego. Książka, w swej formie literackiej, uzyskuje opinię
interesującej/nieinteresującej na podstawie problematyki w niej poruszanej, stylu
pisania autora, jakości tłumaczenia32. Na ostateczną ocenę recenzowanej książki,
wystawianą przez blogera, wpływają także emocje, jakie wzbudza świat
przedstawiony w czytelniku. Osąd internetowego pamiętnikarza oddziałuje na
kolejne osoby, zainteresowane przeczytaniem danej powieści/dramatu/wiersza.
Wartościujące wypowiedzi blogerów wpływają na dalsze wartościowanie tej
samej powieści/dramatu/wiersza w obrębie badanej wspólnoty.
Czynnikami mówiącymi o ponadindywidualnym charakterze blogów
i jednocześnie sprzyjającymi ich kreacji są wspólna tożsamość, czas i przestrzeń.
To z nich może korzystać każdy użytkownik, bowiem w trwaniu kulturowym są
one składnikami preegzystującymi, czyli takimi, dzięki którym ‘nowo zalogowany’
użytkownik może rozpocząć budowanie swojej tożsamości w oparciu o istniejące
i jemu uchwytne składniki indywidualnego i społecznego świata tej wirtualnej
wspólnoty33. Do pierwszego rodzaju komponentów może on zaliczyć własne
zainteresowanie literaturą, do drugiego zaś doświadczenie bycia w relacji z innymi
użytkownikami, operującymi wspomnianymi atrybutami.

Wnioski
Perspektywa badawcza, jaka została przyjęta w niniejszym artykule, to
‘językowy’ obraz świata oraz spojrzenie na medium – szczególnie na blogi – jako
na pośrednika pomiędzy członkami społeczności. Dzięki temu założeniu mogliśmy
użytkowników na temat literatury.
31
Zob. część artykułu, która jest zatytułowana Językowy obraz świata – rys metodologiczny.
32
Analizując internetowe pamiętniki użytkowników Booklikes.com, nie znaleziono recenzji, w której ocenie
podlegałaby jakość tłumaczenia. Pomimo to autorka poszukała potencjalnej przyczyny pomijania roli tłumacza
w ocenie literatury. Wydaje się, że w przetłumaczonych powieściach obcojęzycznych obecność tłumacza jest
niemal niezauważalna. Może to wynikać z trzech, skorelowanych ze sobą, czynników: strategii tłumacza przyjętej
wobec przekładanego tekstu; znajomości kultury krajów z języków, których dokonuje się przekładu oraz talentu
literackiego autora przekładu.
33
Uwagi te opierają się na refleksjach autorki nad rozważaniami Floriana Znanieckiego zawartymi w dziele
Rzeczywistość kulturowa. Zob. F. Znaniecki, Rzeczywistość kulturowa…, op. cit., s. 474-746.
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zobaczyć sposób oddziaływania poszczególnych członków virtual community
portalu Booklikes.com na siebie wzajemnie oraz na ich sposoby kreacji bloga, przy
pomocy języka. Zabieg ten stał się możliwy, ponieważ uznaliśmy społeczny
charakter języka i jego moc sprawczą. Język pojmowaliśmy także jako
preegzystujący w kulturze i świadomości nośnik determinantów kształtujących
‘językowy’ obraz świata. Uświadomiliśmy sobie także, odwołując się do rozważań
R. Tokarskiego, J. Bartmińskiego oraz J. Puzyniny, że wypowiadane przez
użytkowników słowa mogą konstytuować ich spojrzenie na świat, oddziaływać na
poczucie tożsamości34 i przynależności do grupy oraz służą im do wypowiadania
sądów wartościujących.
Internetowe społeczeństwo nazywamy społecznością i tak też można spojrzeć
na użytkowników platformy Booklikes.com. Zdaje się bowiem, że udało się
przytoczyć w niniejszym artykule przekonujące argumenty na rzecz tezy, iż
platforma ta jest społecznością sieciową. Kształtuje się ona za pomocą jej
podstawowego środka przekazu, jakim jest język, przy wykorzystaniu
infrastruktury omawianego portalu. Przybliżmy teraz niektóre z przesłanek, które
powyżej omawialiśmy, są to: wspólny kontekst dla nadawcy i odbiorcy
komunikatu; temat dyskusji, który jest jednocześnie ich pasją, budowa wspólnego
kodu językowego czy też wspólna przestrzeń i czas.
Przywołane powyżej motywy wraz z konstytuującą się tożsamością
użytkowników, ich sądami wartościującymi oraz relacjami zachodzącymi pomiędzy
nimi mogą być z powodzeniem uznane za jedne ze sposobów kreacji blogów.
Relacje te zachodzą na poziomie strukturalnym portalu, wyrażane są wprost. Zaś
ich ogólnodostępność wpisana jest w ideę internetowych pamiętników. Ta droga
tworzenia się medium bloga jest najbardziej dostrzegalna i rozpowszechniona,
natomiast w tym przypadku bardzo rozbudowana. Konsolidacja ta wpisana została
w motywy powstania samego portalu jako miejsca dla bibliofilów. Dlatego też
przedstawione powyżej czynniki towarzyszą osobom, które logują się na portal po
raz pierwszy. Kazus ten pozwala dostrzec drugą drogę kreacji bloga. Otóż portal
Booklikes.com dostarcza gotowych wzorców funkcjonowania blogosfery i jej
virtual community, dzięki czemu ‘przyciąga’ osoby chcące uczestniczyć w tym
przedsięwzięciu. Mają one przygotowany zestaw możliwych modeli działania
w Internecie, konkretnie na platformie Booklikes.com, i wybierając jeden z nich
mogą względnie łatwo stać się członkami społeczności i animatorami medium.
34

Warto również nadmienić, że o społecznym charakterze języka pisał także J. G. Herder w Rozprawie
o pochodzeniu języka. Zob. J. G. Herder Rozprawa o pochodzeniu języka [w:] J. G. Herder, Wybór pism,
tłum. B. Płaczkowska, Wrocław 1987. W okresie późniejszym problematykę tą podejmowali także: F. W. A. von
Humboldt,
L. Wittgenstein,
M. Heidegger,
czy
H.
-G. Gadamer.
Zob.
np.
F. W. A. von Humboldt, Schriftenzur Sprach philosophie, Darmstadt 1994; L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne,
tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 2011; M. Heidegger, W drodze do języka, tłum. J. Mizera, Warszawa 2000;
M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994; H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, tłum. B. Baran,
Kraków 1993.
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Social Creation of Blogs. The Phenomenon of BookLikes
Summary
The article addresses the problem of blogs creation. In the study, two creative paths of blogs
development were analysed: the first, in which language is treated as a tool linked with the
structures of the web portal and the second, related to building cultural patterns of a given portal
users. The article adopts the methodological assumptions of the 'language image of the world'; it
was also inspired by the premises resulting from the cultural philosophy of Florian Znaniecki and the
definition of ‘medium’ proposed by Jan P. Hudzik. The adaptation of such a methodology allowed us
to discuss the medium of the blog as oscillating between the outside world (i.e. the readers) and the
internal one, i.e. the creator.
Keywords: blog, medium, community, creation.
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ABSTRAKT
Społeczność wystawców psów w Internecie. Szkic socjologiczny
Artykuł stanowi krótki szkic poświęcony właścicielom psów rasowych, a w szczególności drobnemu
fragmentowi ich świata i społecznej aktywności, jakimi są wystawy. W analizie wykorzystano między
innymi teorię klasy próżniaczej Thorsteina Veblena. Tekst oparty został głównie na analizie
jakościowej wypowiedzi zamieszczanych na dwóch dobranych celowo specjalistycznych forach
internetowych poświęconych właścicielom psów rasowych: Dogomania oraz Forum Właścicieli
i Miłośników Owczarków Staroangielskich. Artykuł pokazuje, jak media wpływają na zmianę pozycji
psów w społeczeństwie i funkcje, jakie obecnie pełnią w świecie ludzi.
SŁOWA KLUCZOWE: społeczność wystawców psów, Internet, fora internetowe, komunikacja w sieci,
relacje interpersonalne on-line i off-line.

Introduction
Animals have accompanied humans since time immemorial. In the beginning,
they were treated as the source of nutrition, but with the progress of societies
their role was changing. Edward Hyams claims that their domestication was
closely linked with the development of civilisation. The domestication of animals
and plants freed people from constant and precarious search for food and
allowed them to spent their time on other important occupations. The taming of
animals was a long process, during which human`s behaviour towards animals
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was changing and vice versa1. Gradually, domestic animals began to be divided
into two categories: the ones which brought humans measurable, economic
benefits and the others which first and foremost satisfied their emotional needs
and became companions of everyday life.
Currently, according to Krzysztof Konecki, domestic animals play incredibly
important role in family life, often they are their equal members. The reason for
that is the way their role is defined by people. Yet, this role can adopt different
forms. There are three basic functions performed by domestic animals: the
function facilitating the projection of ego, social function and substitutive
2
function . In case of the function mentioned first
„an animal serves as a symbolic object, which somehow exists as an external extension of
human ego. Social function refers to the facilitation of interpersonal relations within a family.
Substitutive function consists in replacing partners in relationships with animals, which
3
‘normally’ would take place only among people” .

It seems that in case of dogs, social and substitutive functions are becoming
especially important. Dogs are increasingly substituting for absent or non-existent
partners, becoming surrogate friends, wives, husbands or children. They are
attracting more and more attention and are treated as humans. For many owners,
they are becoming silent witnesses of everyday problems and triumphs. However,
what seems to be the most relevant in this kind of relationships is the fact that
dog never judges the owner, accepts them despite their flaws, puts up with their
bad moods and sometimes bad treatment. Dog is becoming the best and most
faithful human companion, both in case of adults and children. Increasingly, dogs
do not leave their owners even for a moment, accompany them on holidays,
during meetings with friends, when playing or doing sports and even while
working.
A few scientific works from the fields of sociology and psychology has been
dedicated to human-dog relationships. In the introduction to their research,
Michael Dotson and Eva Hyatt indicate a few the most interesting ones. For
example, Fox:
„reports four categories of such relationships: object-oriented (with the dog as possession),
utilitarian/exploitative (with the dog providing benefits to the human), need-dependency (with
the dog as companion or child surrogate), and actualizing (with the dog as a respected significant
other). He goes on to report the scientific evidence that dogs have emotions like fear, pain,
jealousy, anxiety, guilt, joy, depression, and anger and that the brain centers for such states are

1

E. Hyams, Zwierzęta w służbie człowieka, Warszawa 1974, pp. 7-8.
K. Konecki, Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata właścicieli
zwierząt domowych, Warszawa 2005, p. 11.
3
Ibidem, p. 11.
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virtually identical in human and dog” .

In turn, Hirschman writes:
„suggests six reasons for pet ownership: 1. animals as objects in the consumer's environment
representing an extension of the owner, 2. animals as ornaments wherein the animal is kept for
its aesthetic value, 3. animals as status symbols, 4. animals as avocations, such as those
individuals who exhibit or show their pets, 5. animals as equipment whose use facilitates
performance of other functions, such as the use of animals as protectors, guides, search and
rescue animals, and therapy animals, 6. animals as people, the most common reason, where the
animal has the role of companion, friend, family member, sibling, or child Hirschman goes on to
explain the nature of animals as companions. Through depth interviews of pet owners, she
5
describes how pets are seen as friends, family members, and extensions of self” .

Pedigree dogs are getting more and more popular in Poland and along with
this trend the interest in dog shows, organized by the Polish Kennal Club is
increasing. For many owners, dog shows are becoming an important element of
their life as well as a form of spending free time. Thanks to them, they not only
have a nice hobby but also meet other dog fans, expand their social circle and
form their small communities.
The aim of this article is the analysis and presentation of a small fragment of
the social world of dog owners, which dog shows undoubtedly are. The text was
based mainly on the qualitative analysis of statements, published on two
purposefully selected, specialised internet forums, dedicated to pedigree dogs’
owners. The article has no ambition to be a comprehensive study. It is rather a
short sociological sketch, referring to the following two, selected forums:
Dogomania (eng. Dogmania), which is the biggest one in Poland and Forum
Właścicieli i Miłośników Owczarków Staroangielskich (eng. the Forum of Old
English Sheepdog Owners and Enthusiasts), which is the smallest of its kind in
Poland.

The career of the pet dog in short
There are many theories explaining the origin of domestic dog. Facts, collected
so far, indicate that the first primogenitors of present pet dogs occurred about 60
million years ago. Yet, it is still problematic when and where the domestication of
dogs took place for the first time. Some scientists claim that the process of their
domestication first occurred in the Middle East at least 10 000, if not 35 000 years
ago. The oldest dogs` remains, found in the territory of present Poland, are more
6
than 5000 years old .
4

M. J. Dotson, E. M. Hyatt, Understanding dog – human companionship, „Journal of Business Research”, vol.
61(5) z 2008, p. 458.
5
Ibidem, p. 459.
6
D. Forelle, M. Szuszkiewiczowa, Psia Droga, Warszawa 1976, p. 15.
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What seems interesting are theories, referring to the way the domestication of
dogs occurred. Some specialists claim that people started throwing pieces of meat
to dogs, which were approaching their campfires. Later, humans discovered that
dogs can provide a valuable aid in hunting and when it comes to security. Others
think that people began the process of dogs` domestication by taking puppies
from their lairs7. Konrad Lorenz was an adherent of both theories. In one of the
most beautiful books, dedicated to dog-human relations titled ‘Man meets Dog’,
he tries to shed some light on the reasons, why the man has domesticated the
dog8. Regardless to which theory we are going to accept as accurate, what seems
relevant is that the basic reason for the domestication of dogs, was the fact that it
was mutually beneficial for both sides. The man gained an aid in hunting and
protection and the dog free food and shelter.
For a long time, animals were fulfilling exclusively utilitarian function. Thorsten
Veblen wrote that animals ‘are of nature of productive goods and serve a useful,
9
often a lucrative end; therefore, beauty is not readily imputed to them’ .
However, at some point, the dog ceased to be treated solely as a utilitarian
object. It became a synonym of prestige and social status. It owed its position
mainly to its traits of character. Most people emphasize its positive characteristics
such as the attachment to its owner, loyalty and intelligence. The dog was and is
treated as a friend and companion of the man. At this point, it is worth drawing
attention to numerous examples of dog`s faithfulness and dog-man friendship,
which can be found in the works of literature, throughout the centuries and even
millennia. We should mention Argos, Odysseus`s dog, described in the Iliad by
Homer, dogs depicted in Jack London`s10 or James Oliver Curwood`s11 books.
Other examples worth mentioning are Lessie from Knight`s books or the hound of
the Baskervilles as well as hilarious adventures of the good solder Schweik`s dogs
or ‘Dashenka, the life of a puppy’ by Karel Capek. There is no shortage of
wonderful canine characters in Polish literature as well. We can list a few here.
There is Saba, a dog crossing African hinterland with Staś and Nel in Henryk
Sienkiewicz`s famous novel ‘In Desert and Wilderness’, Ira, Rzecki`s dog from
Bolesław Prus`s ‘the Doll’, Lombo, an incredible dog, which was travelling by train
and finally Ferdinand the Magnificent, a dog depicted by Ludwig Jerzy Kern.

7

J. Palmer, Psy rasowe, Warszawa 1995, p. 9.
K. Lorenz, Man Meets Dog, New York 2002, pp. 2-6.
9
T. Veblen The Theory of the Leisure Class, New York 2016, p. 84.
10
Among others, it is worth mentioning ‘The Call of the Wild’ or ‘White Fang’.
11
Books such as ‘Baree, son of Kazan’ or ‘Kazan’ are surly an important part of the memory of many generations
of young readers all over the world.
8
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Veblen writes:
„The meaning of this is that the dog is man's servant and that he has the gift of an unquestioning
subservience and a slave's quickness in guessing his master's mood. Coupled with these traits,
which fit him well for the relation of status—and which must for the present purpose be set
down as serviceable traits—the dog has some characteristics which are of a more equivocal
aesthetic value. He is the filthiest of the domestic animals in his person and the nastiest in his
habits. For this he makes up is a servile, fawning attitude towards his master, and a readiness to
inflict damage and discomfort on all else. The dog, then, commends himself to our favor by
affording play to our propensity for mastery, and as he is also an item of expense, and
commonly serves no industrial purpose, he holds a well-assured place in men's regard as a thing
12
of good repute” .

Unusual position of dogs among domestic animals resulted in the fact, that
people began paying attention not only to their traits of character but also to their
external appearance. Suddenly, dog`s beauty has become one of the most
important factors, determining its choice. Breeds of dogs started to be created,
taking into account particular qualities. Initially, attention was paid mostly to
physical traits, later it was focused on outward appearance.
Bruce Fogle writes that people like what is pretty and this rule applies not only
13
to others of their own kind but also to animals, which they own .While creating
breeds and paying too much attention to external appearance of dogs, people
often forgot that desired outward traits can in fact, in a significant degree,
handicap them by influencing their health and even contribute to numerous
genetically based diseases. The problem is that the popularity of particular breeds
comes from their increasingly strange appearance. The weirder and rarer breed
an owner can display, the greater his prestige becomes.
Along with the creation of ever newer breeds, the first dog shows occurred.
Initially, they were relatively small and existed rather as an additional part of
agricultural shows, where animals such caws or sheep were displayed or they
were carried out as an event with a completely different purpose than
contemporary dog shows. It was the case with the very first pedigree dog show,
which took place in London on May 30, 1850. It was a small social affair, which
was organized as a charity event14. Yet, it was such a success that next year,
another dog show was organized and in the same time, the first kennel
association was established. Very quickly, competing clubs, grouping canine
enthusiasts, were set up, all of them with the aim of organizing dog shows.
In Poland, first shows took place a little bit later. It is agreed that the first dog
show in Poland was organized by Central Economic Association in Gostyń in

12

T. Veblen, The Theory…, op. cit., p. 84.
B. Fogle, Sekretne życie właścicieli psów, Warszawa 1997, p. 36.
14
Compare with Sayer A., Wszystko o psie, Wydawnictwo Ars Polonia, Warszawa 1993, p. 15.
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186215. In 1902, the first Dog Show in Warsaw took place16 and the Polish Kennel
Club, which grouped breeders, owners and enthusiasts of pedigree dogs was
established in 1938. Lubomir Smyczyński writes that the Second World War
‘completely destroyed organizational efforts of kennel specialists in Poland. All
records were lost and what worse, a lot of people, specializing in cynology were
killed as well as most of pedigree dogs, recorded in contemporary pedigree
17
books’ . In 1948 the Polish Kennel Club was brought back to life and already in
the same year, dog shows began to be organized again. Currently, the
International Dog Show in Poznań is deemed to be the most prestigious. It takes
place on the premises of famous International Trade Fair and the certificates of
champion, the international champion as well as the Winner of Poland can be
obtained.

Dog show craze – the analysis of selected internet forums for
pedigree dogs’ exhibitors
According to various estimates, there are from 6 to 8 million dogs living in
Poland, including 100 000 pedigree dogs (according to Polish Kennel Club)18.
A significant proportion of these dogs are ones, displayed on dog shows and they
take part in such events at least once a year. Learning about the world of dog
shows and exhibitors is not an easy task, due to the fact that this community is
quite disperse around Poland. Therefore, internet forums for dogs` enthusiasts
are becoming an interesting source of knowledge about this group. Quite a few of
them have emerged in recent years. They vary, when it comes to the number of
users, the frequency of visits, places, where they appear on the internet19 as well
as, when it comes to discussed subjects. We have analyzed posts, published on
two forums, dedicated to dogs: Dogmania an d the Forum of Old English
Sheepdog Owners and Enthusiasts. Our choice was not random. Dogmania is the
biggest Polish-language forum, dedicated to canine subject area and has 203 297
users. Currently, the forum has its fan page on Facebook and most of the debate
has been moved there. The Forum of Old English Sheepdog Owners and
15

D. Forelle, M. Szuszkiewiczowa, Psia…, op. cit., p.224.
Ibidem, p. 219.
17
L. Smyczyński, Psy, rasy i wychowanie, Warszawa 1981, p. 20.
18
It is worth mentioning that the proportion between pedigree dogs and non-pedigree ones sets Poland
significantly apart from the countries of Western Europe. For example, 90% of all dogs in Scandinavian countries
are pedigree dogs and in remaining countries of the European Union, this proportion oscillates between 50% to
60%.
19
Some forums are an integral part of specialised websites, dedicated to breeding of domestic animals, pedigree
dogs or particular breeds. Sometimes, they exist as a supplement to magazines, dedicated to dogs and their
breeding.
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Enthusiasts has been chosen because of its specific character. It is a forum,
dedicated to a particular breed (Old English Sheepdog) and a significant number
of users know one another not only from the internet but also in so called real
world. Many of them have more than one dog of this breed, they know one
another because their pets come from the same breeding farm or through
crossing of their dogs. The number of users is far smaller, there are only 161 of
them. Nevertheless, taking into account the fact that the number of Old English
Sheepdogs has been stable for some time (about 300 animals), the forum users`
statements can be accepted as representative to this group of dogs` owners. In
view of a significant amount of material, presented on the forums as well as the
main aim of the article, we focused exclusively on statements, linked with
pedigree dog shows and their specific character.
All dog forums are constructed in a similar way, therefore, if you know one of
them, it is easy to use others. The list of subjects, which occuron each of them is
identical. Usually, such forum consists of parts, dedicated to dogs, breeding, legal
issues, dogs` image in media and canine accessories. Another part concentrates
on health and beauty (in this place, one can find veterinary advice, addresses of
good veterinary clinics, advice on nutrition, information on canine cosmetics and
advice on dog beauty care). An important part of a forum is the one dedicated to
canine sports and work, where one can mostly find information, referring to dogs`
trainings, including recently fashionable trainings of agility20, flyball21, dog
frisbee22 or obedience23. There is also a place, where one can discuss particular
breeds and this one is divided into sub-parts, where each is dedicated to a given
dog show group. It is worth emphasizing that in this part there are more and more
elements dedicated to mongrels and breeds, which are not accepted by the World
Canine Organization. Finally, there is a part, dedicated to dog shows, which due to
the subject matter of this article will be the most interesting for us.
For an outside observer, dog shows can seem an especially odd way to spend
one’s free time. An exhibitor sometimes has to cover many kilometers to get to
a dog show and once at the place they must wait for their turn for a long time.
The determination to run around a ring only to get a paper certificate or at best
the prove of real recognition - a medal and a cup, can be completely
incomprehensible. The world of dog shows can seem not entirely understandable
20

The most popular dog sport. A dog, accompanied by its guide, has to clear an obstacle course. Obstacles must
be overcome in a specified order, flawlessly and of course as quickly as possible.
21
Another dog sport, consisting in clearing an obstacle course towards a machine, which, after being pressed by
dog`s paw or the whole body, throws a ball. Subsequently, a dog has to run back to its owner as quickly as
possible.
22
A dog sport, with a few sub-disciplines, where the most important part consists of throwing a special disk to
a dog by its owner.
23
A dog sport, called obedience, is based on a very good contact between a dog and its owner. Learning process
is based on the principle of positive reinforcement.
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not only to casual forum`s visitors but also to beginners among exhibitors. On the
Dogmania forum in the section ‘Dog shows’, one can find a tread called ‘Dog
shows – what is it all about?’. Its author writes:
„Hi. I don`t know if it is a right section and I also haven`t seen this topic being mentioned. I have
already read about it all on other websites but it was incomprehensible for me. I know
absolutely nothing about dog shows. I mean, I visited an international dog show in Białystok as a
spectator, so I know how it is carried out and what one should do but I have no clue about
formal stuff. For example, I don`t know to which group I should enroll my Wader (he is 7.5
months old) or if I can ‘walk’ him in a few categories. Can someone from the forum exhibit him
for me? Could it be done for free and if not, how much would it cost? I think it is high time to
enroll him on some dog show, so which one do you recommend, only national or also
24
international? Give me some kind of dog show manual, please” .

The topic provoked a lively discussion among users. Many emphasized that they
have gained their dog show experience, using trail and error method, they learned
on their own, how to run their dogs in the ring or how to position them.
Beginners ask about almost everything. The following post is a good example
of this:
„Hallo! I want to raise an issue of the process of a dog show. I have exhibited my dog Fado (a
border collie, 13 months old) for a short while. I would like to ask how the process of a dog show
looks like. I know how a dog is assessed but in what order. What categories go first? How can
you get Youth Champion Certificate? How can you get Exceptionally Promising Certificate? If I
get the first position and excellent assessment as well as Youth Champion, then what comes
next? I know basic Dog show`s abbreviations. Second issue I would like to bring up is about
25
Junior Handling. How can I get there and how to enroll?” .

Numerous questions about the following issues have also appeared: things,
worth taking on a dog show, what can cause dog`s disqualification and dog`s
behavior both in the ring and outside of it. Naturally, the questions were not left
unanswered. The people, who have just begun their adventure with dog shows
got a lot of advice. It is worth quoting two the most typical answers by two
‘veterans’ of dogs` rings. The first of them wrote:
„For the start, you can choose these dog shows which are close to your place and later get up
steam. When it comes to exhibiting, don`t worry, I am still stressed. At least, I am glad that
showing my dog I can work on my stress problem. For example, Talaga takes Persen to calm
26
down. At least that`s what I have read on Dogo” .

Talaga, mentioned in the post above, gave the following advice:
„I think that you can always find someone, who will help you with pleasure😊. It is true that
I was taking Persen because I was totally stressed out before dog shows in the past 😉. Now,
there is a lot of adrenaline 😊 but this is precisely what get me going in this dog show game 😊.
24

https://www.dogomania.com/forum/topic/29613-wystawy-o-co-w-tym-wszystkim-chodzi, ( 1.10.2018).
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I can tell you with all confidence – it is addictive! (…) The question whether a dog show should
be close or not depends solely on your attitude to traveling 😊. When I was beginning my
adventure with dog shows, I was traveling 300 kilometers to exhibit my puppy. In youth
category, I was on all CACIB dog shows in Poland 😊 (almost – I wasn`t in Szczecin 😊). The
more shows, the better you and your dog are prepared for the following ones. Therefore,
I follow the rule – the more, the better😊. I guess that you don`t know much about the jurors,
so this we will leave for later. I will tell you one thing now – it is worth checking a lot of jurors.
27
Finally, ask as many questions as possible – it is worth it !”

As it can be seen, dog shows involve not only significant expenses and long
journeys but also a high level of stress. One user wrote:
„It`s normal. I didn`t sleep all night before my first show and before my first European show
I hadn`t been eating anything since the evening before the show. Generally, in the morning, I am
so absent-minded that I forget half of things. Not long ago, I almost went without the heath
28
record book and the number” .

These posts can seem quite funny, especially if one takes into account the fact
that those are adult people, who simply participate in a dog beauty contest.
Nevertheless, emotions accompanying exhibiting a dog, often referred
as performance by the users, are really strong. Each victory, medal or title,
acquired by a dog is followed by a long celebration. Equally, each failure or
defeat is analyzed and discussed for a long time. One can have
an impression, that exhibiting dogs has become for their owners not merely the
form of amusement but a serious form of self-realization and
an important life ambition.
When an inexperienced dog owner gets to a dog show and manages
to present it in the ring, the question about the criteria of assessment will
naturally arise. What determines that this and not some other dog receives first
place and an award and the rest have to accept the verdict, although all of them
are certain that their dog is more fit to be the champion? This
is the reason why the questions about the criteria of assessment of dogs are one
of the most popular issues, discussed on dog forums. Most likely,
it is due to a rather vague character of rules, on which the choice of the champion
in a given breed is based.
This unclear character of the criteria of assessment has two major
consequences. On one hand, owners start to suspect their pets of having some
flaws, they have not been aware before, and on the other, the suspicion of
corruption of jurors arises. At this point, it is worth quoting
a statement of one of internet users, who describes a juror, assessing dogs during
a dog show in Warsaw in 2018:

27
28

Ibidem.
http://www.dogomania.pl/threads/128266-Wystawy-o-co-w-tym-wszystkim-chodzi-)/page3 (1.10.2018).
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„Mr. Schogol is a juror, who has shown what is corruption - big time. Before the show, I had
received an information from a very reliable source, which dogs were going to win and it proved
to be 100% correct. Dogs from a Russian breeding farm, with a Georgian co-owner, won. He
didn`t even bother assess dogs from the open category because there were no his favorites
among them. No dog got anexcellent assessment. He simply didn`t give a f… excuse my French.
The insolence and corruption of this juror was unbelievable. I was showing to my friends, which
dogs would be winners, one category after another. I will never again participate in a show,
where this juror will be working. The Polish Kennel Club should never again invite this
29
businessman, who destroys real sport competition” .

Talking about the corruption of jurors, internet users were drawing attention
to the unequal treatment of professional dog breeders and amateur owners.
Erving Goffman observes:
„If important secrets of an event are reviled in the backroom and if some people, responsible for
carrying out an event, behave inappropriately, therefore, it is natural that this place is
30
inaccessible for the public and perhaps they do not even know about it” .

This way, ring becomes a stage, where owners present their dogs and where
jurors and their assistants work, whereas the backroom is juror’s desk, where real
decisions are made. This lack of transparency is often the reason, why so many
exhibitors become disenchanted.
Participating in dog shows gives an opportunity to meet new people.
Friendships sometime start already on the way to a show. Because exhibiting dogs
31
is a quite expensive way to spend one`s free time , participants often try to limit
expenses by travelling together. It applies not only to national shows but also to
international ones.
The owners of pedigree dogs often set up a dog show schedule for their pets
even as early as in the very beginning of a given year. The choice of particular
shows depends mainly on owner`s ambition but also on the breed farm a dog
comes from, how successful are its parents, an agreement between an owner and
a breeder, as well as on how insistent and supportive is a breeder. Such schedule
sometimes consists of merely a few shows nearby owner`s place but recordholders are busy with shows almost every weekend of a year. According to
Dogomania Forum, its users most often choose dog shows in the following
countries: Germany, Austria, Czechia, Slovakia, Hungary, Lithuania, Latvia,
Ukraine, Belarus and Romania. It is worth noting that Polish exhibitors increasingly
go to dog shows in Western Europe. Additionally, they more and more often
choose prestigious shows such Cruft Dog Show (in 2018, Poles enrolled 117 dogs
29
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the cost of commuting and money for necessary things, needed for dog`s preparation (special shampoos,
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on this show and some of them were quite successful, competing with dogs from
32
practically all over the world ). In those cases, exhibitors from one city organize a
journey together, using their own cars or renting a bigger car, which takes them,
their dogs and necessary luggage, safely to a destination. Those travels to more
distant locations are also connected with the search for accommodation and the
organization of evening meetings.
Reading posts on dog forums, one can have an impression that these are
communities, where friendship and amicable relations among all users are
fundamental values. Nothing can be further from the truth. This nice atmosphere
disappears immediately, when somebody dares to express an opinion about dog
shows and exhibiting dogs, which differs even slightly from views, held by the
most active users. Good example of this phenomenon are two conflicts, which
occurred on the Forum of Old English Sheepdog Owners and Enthusiasts. In both
cases, conflict began after presenting an advert, posted on Allegro. In the first
situation, one of the users came across an advert, where somebody wanted to sell
a five-years old bitch. The internet auction made her suspicious, therefore she
placed an information on the forum, asking if somebody could check whether the
dog is not stolen. The reaction was immediate and it turned out that dog`s owners
‘are looking for a new home for her. Unfortunately, due to personal reasons
(relocation), they cannot keep the dog so that they are looking for anybody who
33
would be ready to take an adult bob-tail bitch and look after her.’
The explanation did not finish the controversy. Comments, referring to this
way of getting rid of a dog, occurred. The majority of users were of the opinion
that a dog should never be given away but if it nonetheless comes to this, it ought
not to be done on internet portals and one should never ask for money for a dog.
A good example of this way of reasoning is the following statement by one of the
users:
„But for God`s sake, do not sell a living creature on the bazaar, Allegro or any other internet
auctions. It is forbidden everywhere in the world. Poland is the sole infamous exception. We
have worked very hard to introduce this kind of regulation in our Union`s rule book. I am also
looking for a new home for a one-year old bitch (some of you know, who I am talking about) and
34
it wouldn`t even cross my mind to start an auction on the internet” .

Eventually, the bitch had found new owners, who joined the forum and provoked
another conflict with their post. The controversy was caused by the following
statement, referring to a dog, previously owned by them:
‘From the very beginning, we assumed that she was a member of our family, and she really was!
For that reason, you didn`t meet us on any dog shows, because we didn`t want to drive her for
32
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hours in a car as well as make her stressed and tired for our own vainglory. Most likely, my
opinions are too orthodox but I deal with environment protection professionally so I do know
something about animals and simply this is what I think about it. Naturally, we often went away
35
together, but exclusively to share common fun, pleasure and relaxation .

Answers were sent almost immediately, after all, the post by the new owner
referred to the very popular issue of exhibiting dogs and was directed explicitly to
people who relish showing off their dogs:
„For many dogs, participating in shows is not an ordeal at all. On the contrary, they have a lot of
fun with it. Some of them really enjoy being in the ring, it is clearly visible. It is enough to see
them in action. Additionally, they can meet other dogs and have some fun together after the
show. Another thing is that without shows you couldn`t have a pedigree dog but only a mere
mongrel. In order to obtain the title of breed bitch and reproductive dog, the animals have to
participate in at least a few shows, where they can be professionally assessed, whether they
fulfil certain requirements or not. For example, they can`t have any genetical defects or be of
mixed blood, because in this case dog`s appearance and character will be questionable. Dog
shows have their purpose and I am surprised that you as a person, who has owned more than
one pedigree dog accuses breeders of such things. Without the shows, you couldn`t obtain your
desired dog because this dog wouldn`t be born at all. It is sometimes better to refrain from
commenting on issues, about which one has no idea. Fine, not everyone likes going to dog
shows and it is not obligatory, one can just keep a dog at home and love it there, but it doesn`t
mean that the world of exhibitors and shows has to be principally criticized and totally
36
negated” .

Another forum`s user had a different opinion:
„I would never dare to come up with a claim that dogs like shows. In my opinion, they like to
make us satisfied, therefore when we are happy with all these titles, medals, ribbons, cups and
other nonsense, so do they. Nobody ‘totally negates all world of exhibitors and shows and the
line ‘we have never met on a dog show’ is a simple statement of the fact and the form of
explanation, not a reproach. I will repeat this once again – I am very happy that Dalia has ended
37
up with such normal, cool and above all sensible owners” .

The argument, instead of ending, escalated and in the end, it had to be cut
short by forum`s moderator, due to the fact that the dog show apologist began
referring not only to the discussed issue but also attacking her adversaries
personally. Her reaction was so emotionally charged that one could get an
impression that while defending dog shows and exhibitors, she was really
defending her lifestyle and her whole value system.
The second argument was provoked by an internet user, searching for
information about Old English Sheepdog, before purchasing one of them. Some of
the forum users considered her questions (deemed by her as important) as
excessively ignorant. In their opinion, this fact proved that she knows nothing
35

Ibidem.
Ibidem.
37
Ibidem.
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about dogs and that she rather should not own one and certainly she ought not to
have an Old English Sheepdog. Additionally, some users assumed that the person,
who had asked such questions, had created for herself a completely unrealistic
image of an ideal dog. Moreover, a significant part of discussion was focused on
the question whether Old English Sheepdog has hair or pelage and how many
times a week, it has to be brushed.
The fact that the world of dog show exhibitors is a very peculiar one is
confirmed by the posts, referring to the process of preparing a dog to
a show (it increasingly goes by name of grooming on dog forums). It
is enough to look at dog beauties during shows to realize that a perfect
preparation for a show is rather time-consuming, but an outsider has no idea how
much time a beauty treatment before a show can take. Posts, published on the
Forum of Old English Sheepdog Owners and Enthusiasts,shed some light on this
issue38. One of the users, as an answer to a previous post, writes:
Do washing and drying take you mere 4 hours? How can you manage to do it? It always took me
about 8 hours. It is a bit better in summer because you can leave some parts somewhat halfdried. When my spine was still fine, combing alone took me 3-4 hours. It took me only those 3-4
hours because I did it every week (these days it happens less frequently), therefore, it was never
tangled before a bath so that braking tufts didn`t take additional time. I have blisters on my
39
hands to this day. I had never learned to hold brush the way they weren`t forming’ .

Another user adds:
„There is something in this that you can`t talk about a specified, stable amount of time needed
to wash and comb an Old English Sheepdog. When Onulek had big pelage, it took me more less
4 hours. It was the same story with 9-month old Kokolinek. Now, it takes me 6 hours (before his
hair was cut). I have no clue how much would the whole thing take, meaning bath + drying
+ combing + trimming +cutting + cutting pelage from paws and other strategic places + washing
ears + brushing teeth. I would never dare to do it all at once because it would probably kill me.
40
Koko would equally hate it.” .

As it can be seen, exhibiting a dog is hard work. In some cases, it can be
assumed that dogs and exhibiting them on dog shows become a way of life for
their owners. Most likely, it is the case for people, who are only successful as dog
owners or if it is their only meaningful occupation in life. In this case, going form
one show to another or spending long hours on combing a dog become
something entirely normal, especially when such efforts and sacrifices are justified
and confirmed by titles and awards, brought back form the shows.

38

Assessing the time, dedicated to the preparation of such dog for a show, one has to take into account the fact
that this breed has an exceptionally lavish pelage, which is additionally subjected to numerous cosmetic
treatments before a show.
39
http://www.bobtaile.fora.pl/ogolnie,54/klaki-i-filce,207.html, (1.11.2018).
40
Ibidem.
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Closing reflections
Pedigree dogs` owners and their pets form a separate world, based on specific
norms and values, not entirely comprehensible for outsiders. While analyzing
statements, posted on dog internet forums, it is easy to find out that for the
majority of the users, exhibiting dogs is not mere play but a way of life. Not only
that, this way of life, which gives an owner of a dog the feeling of importance, also
provides with company of other people and allows to fulfil their ambitions. A dog,
displayed on a show, as it was described by Thorsten Veblen in ‘The Theory of the
Leisure Class’, is becoming an indicator of its owner`s social status and prestige.
Thanks to this, they can make their name among other dog enthusiasts.
Moreover, due to dog show experience, they become relevant in their own eyes,
as well as in the perception of others.
Writing about dog shows, it is also worth drawing attention to a purely
economic aspect of it. A pedigree dog, which takes part in shows consumes quite
a lot of resources, especially for people in Poland. However, owning such dog can
also bring a significant income, notably if it is successful. In this case, such dog can
be a good form of investment and after some time can bring significant profits,
especially if one has s dog of currently popular breed.
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The Community of Dog Show Exhibitors on the Internet.
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Summary
The article is a short sketch, dedicated to pedigree dogs` owners. It especially concentrates on a tiny
fragment of their world and social activity, namely dog shows. It presents changing position of dogs
in society and a role they currently play in the world of humans. We have used among others
the work of Thorsten Veblen titled ‘The Theory of the Leisure Class’. The text was based mainly
on the qualitative analysis of statements published on two purposefully selected, specialised
internet forums, dedicated to pedigree dog`s owners: Dogmania (Dogomania in Polish) the Forum
of Old English Sheepdog Owners and Enthusiasts (Forum Właścicieli i Miłośników Owczarków
Staroangielskich in Polish).
Keywords: the community of dog show exhibitors, the internet, internet forums, communication in
the web, interpersonal relations online and offline
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ABSTRAKT
Celem artykułu Portret młodzieży w reportażach „Gazety Wyborczej” po 1989 roku jest
przedstawienie obrazu części generacji młodych Polaków po przełomie ustrojowym w 1989 roku. Do
analizy wybrano reportaże społeczne, jakie w latach 1990-2010 zamieszczono na łamach „Gazety”
oraz teksty, które dotyczą wspomnianego okresu, a po druku w „GW” ukazały się w osobnych
zbiorach autorskich reportażystów. Perypetie życia codziennego bohaterów zarysowano na tle
społeczno-kulturowym. Losy postaci przedstawiono z użyciem klucza psychologicznego, próbując
wyjaśnić wewnętrzne meandry egzystencjalnych zachowań młodzieży. Przedstawiono niuanse
kryzysu tożsamościowego i adolescencyjnego, dotykającego w tamtym okresie wielu przedstawicieli
młodego pokolenia. Liczne cytaty tekstów prasowych pogłębić mają obraz generacji i wzbogacić
artykuł w dodatkowe interpretacyjne konteksty. Jednym z nich jest portret młodych mieszkańców
polskiej prowincji, z jej wykluczeniem społecznym i przeszkodami egzystencjalnymi. Proza życia
bohaterów przekłada się na towarzyszące ich dorastaniu lęki i rozterki. Obraz antropologii
codzienności po przełomie pogłębiony został ostatecznie o psychologiczną analizę zachowań
autodestrukcyjnych młodzieży, z jej zagubieniem i alienacją.
SŁOWA KLUCZOWE: kryzys adolescencyjny, antropologia codzienności, wykluczenie społeczne,
autodestrukcja, lęki egzystencjalne generacji młodych, perypetie życia codziennego.

Przedmiotem artykułu są wybrane reportaże społeczne, zamieszczone w latach
1990-2010 na łamach „Gazety Wyborczej” lub wydane w osobnych zbiorach przez
jej autorów (20 lat nowej Polski według Mariusza Szczygła, Bolało jeszcze bardziej,
Żyletka). Przedstawiają one obraz generacji młodych Polaków, których dorastanie
do pełnienia rozmaitych funkcji życiowych przypadło na czasy po transformacji
ustrojowej. Celem artykułu jest sportretowanie – na podstawie analizy tekstów
reportażowych – pokolenia młodzieży III Rzeczypospolitej poprzez poddanie go
opisowi i charakterystyce.
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Autodestrukcja
Duża grupa reportaży „Gazety” dotyczy szeroko pojętego problemu
autodestrukcji i autoagresji, dotykającego generację młodych. Chodzi tu nie tylko
o tak pojmowane zjawisko alkoholizmu i narkomanii, ale również (i przede
wszystkim) o problem samookaleczeń u młodych ludzi. Zjawisko autodestrukcji
pokazywane jest często jako konsekwencja patologicznych relacji w rodzinie.
„Każda rodzina jest częścią szerszej struktury, której kształt powtarza
w mikroskali. Nie tylko ludzka psychika, ale także ciało stanowi materiał, w który
wszywany jest wzór rodzinnych relacji”1 – pisze Joanna Bator w artykule Sprawy
rodzinne, zamieszczonym na łamach „Gazety Wyborczej”. Przytacza definicję
Claude’a Levi-Straussa, który rodzinę uznaje za fakt społeczny, kulturowy
i polityczny. Rodzina bywa często siedliskiem konfliktów i źródłem rozmaitych
historii ukazujących „splot mitów i złudzeń”. Zdaniem autorki wadliwe rodzinne
struktury bardzo często się reprodukują, a schematy powtarzają2. W dorosłym
życiu wzorce z dzieciństwa bywają powielane. Historie rodzinne zataczają
wówczas koło. Gdy w rodzinie miłości towarzyszy przemoc, wtedy przemoc może
rodzić kolejną przemoc. Kiedy jednak młody człowiek napotyka mur obojętności ze
strony najbliższych, wówczas dochodzi nawet do samookaleczania się. Tak jest
w reportażu Katarzyny Surmiak-Domańskiej Zobacz, co sobie zrobiłam.
„Zjawisko samookaleczania się kobiet zaczęło być wyraźnie zauważalne
w Polsce po roku 1989, a gdzie indziej na świecie, gdzie dominuje kultura
konsumpcyjna, już od lat 70. XX wieku”3 – pracę Klary Kochańskiej Zobacz, co
sobie robię. O zjawisku samookaleczania się kobiet, powstałą na stołecznych
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych, cytuje w tekście
Surmiak-Domańska.
Bohaterka reportażu, dwudziestodwuletnia Adela, studentka ISNS z Warszawy,
regularnie kaleczy się żyletką. Jest ofiarą złych relacji w rodzinie, a jej zachowania
autodestrukcyjne są wołaniem o pomoc. Lęki i rozterki okresu dorastania rodzą
w dziewczynie pragnienie doświadczania fizycznego bólu. Brak akceptacji samej
siebie i wysokie poczucie winy towarzyszą jej w zmaganiach z natręctwem
autoagresji. „Moja rodzina wydawała się tradycyjna. Tata zajmował się karierą,
mama zajmowała się mną, ja miałam zostać prezydentem. I wszystko się
posypało”4 – opowiada Ada. „Rodzina miała być jak skała. Można się kłócić, ale
zawsze trzeba iść razem do przodu. Ode mnie oczekiwali wytrwałości
i pracowitości: wykazuj się, a będziemy z ciebie dumni”5 – dodaje.
1
2
3
4
5

J. Bator, Sprawy rodzinne, „Gazeta Wyborcza”, 2011, nr 261, s. 13.
Ibidem, s. 13.
K. Surmiak-Domańska, Zobacz, co sobie zrobiłam, [w:] taż, Żyletka, Warszawa 2011, s. 74.
Ibidem, s. 72.
Ibidem, s.73.
214

Portret młodzieży w reportażach „Gazety Wyborczej” po 1989 roku

Ojciec, podobnie jak w innych rodzinach, również w najbliższym otoczeniu
bohaterki gra wiodącą rolę. Patriarchalny układ, w którym dominuje jako osoba
wymagająca w stosunku do córki, nie do końca jest przez nią akceptowany.
Nieadekwatne wobec możliwości intelektualnych dziewczyny i jej pragnień
aspiracje rodzica budzą bunt wobec narzuconego kulturowo układu. Potęgują też
dystans między poszczególnymi członkami rodziny, którym uwiera hegemonia
mężczyzny. Dominacja Huberta w rodzinie zgodna jest jednak z dawnymi normami
społeczno-kulturowymi. Dziś patriarchat należy już do nieco przestarzałych
porządków społecznych.
„Któregoś dnia jak zwykle Hubert [ojciec – dop. E. S.] odwozi Adę do szkoły. Nagle zatrzymuje na
niej wzrok i krzywi się: - Ej, a co ty się tak jakoś rozlazłaś? Musisz chyba zacząć ćwiczyć czy coś.
Adzie bulgocze w głowie: Ja tyję, mięknę! Kiedyś byłam energiczna i miałam iskierki w oczach.
6
(…) Jestem flegmatyczna, ciężka. OBŁA! Ciało kobiece jest bleeee. Kobiecy świat jest bleee”
– relacjonuje Surmiak-Domańska.

Adela unika domu. Udziela się w wolontariacie, organizuje przedstawienia
w szkole. „Tylko to obłe, monstrualne ciało… Niby mieści się w normie. Ale normy
są dla przeciętniaków”7 – zamartwia się, uznając za ważne wzorce popkulturowe.
Perfekcjonizm i pedanteria splatają się u bohaterki z typowym dla generacji
młodych pragnieniem wspólnotowego przeżywania w życiu społecznym
i doświadczania silnych emocji i wrażeń w sferze osobistej8. Dziewczyna w głębi
ducha pragnie jednak życia bez napięć, zharmonizowanego, bezpiecznego. Dom
rodzinny również nie zapewnia jej spokoju i duchowej równowagi, a ona burzliwie
i intensywnie dojrzewa emocjonalnie do odgrywania rozmaitych ról życiowych.
„Któregoś dnia wycięłam sobie nożem okrągły kawałek skóry na lewym ramieniu. (…)
Pomyślałam, że fajnie by było, gdyby to się nie zagoiło od razu. (…) W końcu rana zaczęła się
jątrzyć. Weszłam do kuchni. – Mamusiu, zobacz, co sobie zrobiłam – powiedziałam i odkryłam
9
ranę. Mama mnie mocno przytuliła i płakałyśmy razem. I tylko tyle” – opowiada jedna
z bohaterek, Maja.

Przytoczone fragmenty dowodzą, że młode bohaterki nadal postrzegają
rodzinę i bliskich jako naturalny i konieczny składnik własnej biografii, a przy tym
jako oczywisty komponent ich świata prywatnego. Cytat pokazuje również
powierzchowność wzajemnych relacji i pragnienie bliskości cechujące
osamotnioną dziewczynę.
Maja jako nastolatka cierpiała na melancholię i depresję. Nachodziły ja też
myśli samobójcze. Po wyjściu za mąż za starszego o dziesięć lat Francuza, który ją
sobie podporządkował psychicznie, żyletkę zastąpiły u niej anoreksja i bulimia. Po
pewnym czasie jednak znów zaczęła się kaleczyć. „Kiedy nachodziło ją to podczas
6
7
8
9

Ibidem.
Ibidem, s. 74.
H. Świda-Ziemba, Obraz świata i bycia w świecie (z badań młodzieży licealnej), Warszawa 2000, s. 556.
K. Surmiak-Domańska, Zobacz, co sobie zrobiłam…, op. cit., s. 75.
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spaceru w lesie, wystarczyło brudne szkło ze ścieżki. Zaczęła myśleć, że jest
nienormalna”10. Z kolei Ada narzeka: „Oni tu o bulimii, a nie wiedzą, że ona
wczoraj pocięła sobie ręce. To właśnie z powodu tej bulimii, która jest z powodu
anoreksji, która jest z powodu depresji, która jest z powodu tego, że Ada sobie nie
radzi”11.
Trafne wydaje się stwierdzenie Hanny Świdy-Ziemby, która w książce Młodzi
w nowym świecie zauważa, że młodzi ludzie przyjmują świat ten jako
rzeczywistość daną i nieuchronną12. Takiemu status quo sprzeciwiają się, próbując
– z różnym skutkiem – dać odpór jego presji. Są jednak zdania, że nie ma
podmiotu, wobec którego można wyrazić skuteczny sprzeciw. Sprzyja temu brak
spójności osobowej i wewnętrzne rozdarcie, charakterystyczne dla przedstawicieli
młodego pokolenia po przełomie ustrojowym.
Czasem dla przełamania chorobliwej opresji związanej z natręctwem
samookaleczania wystarczy niewiele. Ada z reportażu powiedziała: „Tato, ja tak
uwielbiam te spotkania, kiedy tak mocno, dobrze rozmawiamy. Dla tych rozmów
warto żyć”13.I jeszcze: „Choroba ma nad tobą tym większą władzę, im bardziej ją
ukrywasz – tłumaczy. – Jak o niej komuś powiesz, od razu staje się troszkę
mniejsza”14. „Adela uważa – pisze Surmiak-Domańska – że jej samoniszczenie
odniosło skutek w jakiś sposób odbudowujący. (…) Rodzice się rozwiedli, mama
stała się niezależną kobietą”15. „Kiedyś byłam z nią cały czas, ale tylko przelewałam
na nią swój stres. Teraz, gdy wiem o jej chorobie, o kaleczeniu się, jestem przy niej
w lepszy sposób. Mam wreszcie udany związek i dzięki temu mogę jej przekazać
więcej dobrej energii. Ale do dzisiaj, gdy ktoś mnie pyta, czy kocham córkę,
spuszczam oczy”16 – wyjawia matka Ady. Ona sama – jak pisze autorka – „ (…)
potrząsała ojcem tak długo, aż zmusiła go do postawienia znaków zapytania tam,
gdzie nigdy ich nie było. Czasem potrzeba czegoś dramatycznego, żeby ludziom
otworzyły się oczy i serca”17 – konkluduje bohaterka.
Świda-Ziemba uważa, że „młodzież w swym światopoglądzie zakłada bardzo
duży margines jednostkowej wolności, traktując to jak stan naturalny”18.
W Wartościach egzystencjalnych młodzieży lat dziewięćdziesiątych pisze:
„Podmiotowość jednym słowem wyraża [u niej – dop. E. S.] brak zgody na życie,
w którym wartości osobiście ważne nie mogą być przez jednostkę zrealizowane”19.
10

Ibidem, s. 76.
Ibidem, s. 79.
H. Świda-Ziemba, Młodzi w nowym świecie, Kraków 2005, s. 288.
13
K. Surmiak-Domańska, Zobacz, co sobie zrobiłam…, op. cit., s. 84.
14
Ibidem, s. 85.
15
Ibidem, s. 84.
16
Ibidem, s. 81.
17
Ibidem, s. 84.
18
H. Świda-Ziemba, Młodzi w nowym świecie …, op. cit., s. 288.
19
Taż, Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych, Warszawa 1998, s. 285.
11
12
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Swoiście pojmowanej wolności w rozumieniu młodych nie sprzyja towarzysząca im
często idealistyczna wizja stosunków międzyludzkich i dojmująca świadomość
braku miłości w domu. Tęsknotę za rodzicielską miłością i bliskością w rodzinie
trudno czasem młodym ludziom połączyć z pragnieniem osobistej swobody uczuć
i poczynań. Szeroka sfera młodzieńczych pragnień i reakcji związanych z relacjami
w domu jest często nieadekwatna do realiów rodzinnych. Brak wpływu na kształt
wzajemnych relacji (w tym stosunków: matka-ojciec) wpływa deprymująco na
młode pokolenie, które nie godzi się na zastany układ i jednocześnie jest bezradne
wobec kryzysowych sytuacji.
Jednak pragnienie szybkiej emancypacji, wydobycia się spod kontroli domu
rodzinnego niesie ze sobą zagrożenia dla młodych. Na generację czeka sporo
niebezpieczeństw zewnętrznych, które przynosi nowa rzeczywistość, jak również
wewnętrznych, jakie są udziałem fazy adolescencyjnej rozwoju bohaterów.
W tekście Surmiak-Domańskiej obie główne postaci ponoszą klęskę na drodze do
dojrzałości. Jedynym pocieszającym faktem może być to, że przeżywane przez nie
doświadczenia chorobowe oraz dojmujące doznawanie związanych z nimi
przykrości i upokorzeń są stanem przejściowym, charakterystycznym dla okresu
młodzieńczego (dorastania).
Innym przykładem zachowań autodestrukcyjnych u osób młodych,
opisywanym przez autorów „Gazety Wyborczej”, są samobójstwa. Temat ten
podejmują Włodzimierz Nowak i Agnieszka Drzewiecka w reportażu Nara.
W małym prowincjonalnym miasteczku Witnica, na zachodnich rubieżach,
dochodzi do masowych samobójstw wśród młodzieży. Fenomen badają lokalne
gazety wraz z policją. „Burmistrz zatrudnił psychologa, we wtorki psycholog ma
dyżury dla społeczeństwa”20. „Nie można powiedzieć, że Witnica nie dba o swoje
dzieci. Jest przedszkole Bajka. Jest muzeum pod chmurką Park Drogowskazów,
czyli Witnica na wielkim cywilizacyjnym szlaku – z Brugii, przez Berlin, aż do
Królewca”21. Mimo to w miasteczku panuje atmosfera nudy i marazmu.
Dwudziestojednoletnia Kaśka opowiada reporterom z Warszawy, że najgorzej
być samotną w Witnicy. „Kasia też raz chciała skoczyć z mostu w Gorzowie.
Na poważnie. Nie miała jeszcze chłopaka, rodzice ciągle się o coś czepiali”22
– dodają reportażyści. Wyjaśniają: „O delfinach Kaśka śni na łóżku piętrowym, bo
mały pokoik dzieli z trójką rodzeństwa. Mama jest w browarze fermentatorką.
Tatę, słodownika, przenieśli na rozlewnię. A Kasia osiem godzin skręca kabelki do
łodzi podwodnych. Praca okresowa. Wstaje o czwartej”23.
Bieda i trudne warunki życia wyzwalają u młodych postawę igrania z losem
i ryzykowania życia. Na zainteresowanie ze strony dorosłych nie mają co liczyć,
20
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rodzice zajęci są sobą, nie rozumieją dzieci i nie poświęcają im wiele uwagi. Jeden
z młodzieńców, relacjonując przebieg zdarzeń, opowiada o niekończących się
rozmowach z rówieśnikami na górce zwanej Holandią. Przekonuje, że on i jego
koledzy nie są żadnym społecznym marginesem ani patologią. Są normalni, tylko
„policja ciągle się ich czepia”. Brak zaufania i wiary w młode pokolenie prowadzi je
do skrajności. Młodzi nie wytrzymują presji środowiska i popełniają samobójstwa.
Na ich zachowanie mają także wpływ warunki społeczno-ekonomiczne stworzone
przez nowy system oraz brak oparcia w rodzinie i państwie. „Wszyscy chłopacy
[ofiary samobójstw – dop. E. S.] dobrze spawali, bo bez tego przy aucie nic nie
zrobisz”24. „Bo przecież jak nie masz samochodu w Witnicy, to jakby nie było życia.
„Szary też spawał ogrodzenia. Lubili po pracy napić się wódki”25 – dopowiadają
reportażyści. Rozstanie chłopaków z życiem traktowane jest w miasteczku jako
ucieczka od policji, kar, spraw w sądzie za jazdę po pijanemu. „Jak Mateusz i Hirek
zapukali do Piotrka i powiedzieli: zostało nas trzech, to jakoś go nie ruszyło.
Poszedł do dentysty, bo był zapisany. Następnego dnia Hirek nałykał się tabletek.
Jak wszyscy, to wszyscy. Każdego to jakoś opanowało. (…) Piotrek już nie pije, bo
jak pił, to też go brało. (…) Bo co oni wszyscy mają teraz zrobić w tej Witnicy”26 –
tak autorzy przedstawiają punkt widzenia młodych bohaterów.
Postawa młodych to wyraz solidarności wobec ofiar i zarazem przejaw
młodzieńczej niedojrzałości. Młodzi ludzie, którzy świadomie odbierają sobie
życie, żyją przedtem w poczuciu beznadziei i niepewności jutra. Jednocześnie
podatni są na wpływy rówieśników i ulegają swoistej modzie na samobójstwa.
Jednak nie wszyscy w miasteczku podporządkowują się niemej presji środowiska.
Matka tragicznie zmarłego Szarego przekonuje kolegów chłopaka, że są potrzebni
tu na ziemi. Jej refleksja pełna jest zdrowego rozsądku i życiowej mądrości.
Pogodzona już ze śmiercią syna, prezentuje postawę opiekuna młodych. Tłumaczy,
że nie muszą oni robić tak jak jej syn. Niektórzy słuchają jej zaleceń: Piotrek na
przykład obiecuje sobie, że wróci do liceum, bo rzucił szkołę w drugiej klasie.
Mówi z przekonaniem: „Wszystko jest wymyślone i po drugiej stronie nic nie ma,
dlatego nie opłaca się odbierać życia, bo potem już nic nie będzie. Lepiej jest, tak
jak jest w Witnicy”27.
Granicząca z agnostycyzmem postawa młodzieńca wobec religii określa jego
dalszą drogę życiową. Wierzący, ale w sposób dyskusyjny, na samobójstwie kolegi
być może opierać będzie swoje poszukiwania sensu egzystencji i etycznego
drogowskazu. Gdy mu się to uda, ma szansę stać się przewodnikiem dla wielu
zbłąkanych dusz, gdyż dziewczyny z Witnicy też już zapowiadają, że one również,
jak Szary i inni, rozstaną się z życiem.
24
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Z autodestrukcji i – jak sugerują reportażyści „Gazety Wyborczej” – z nudów –
wyrasta również skłonność młodych ludzi do sportów i zachowań ekstremalnych,
opisana przez Lidię Ostałowską i Elizę Głowacką w tekście zatytułowanym Na
wytrzymankę. Zabawa – zakład polega na tym, kto najdłużej będzie leżał na szosie
i jako ostatni ucieknie przed nadjeżdżającym samochodem. Zakłady fascynują
i pochłaniają męską społeczność Pszenna pod Świdnicą, samej Świdnicy, Boleścina.
Dla butelki piwa młodzi chłopcy bawią się „na wytrzymankę”, kładąc się nocą
pokotem na drodze. Gdy jeden z chłopaków ginie pod autem, część
komentatorów go żałuje, inni – nie.
„Szkoda chłopaczyny, bo niebrzydki był. (…) Młodości szkoda. (…)”28. „To był
zwykły łobuz. Do bójki skory. Pił, ćpał. Ze szkoły go wyrzucili. Nie pracował. (…)”29.
„To dziadostwo było. Trawa, amfa. Dziewczyny nie miał, bo która takiego weźmie?
Ojciec w więzieniu siedział, za kołnierz nie wylewa, matka jakaś dziwna. Patologia.
Więc z tym wypadkiem dobrze się stało”30 – przytaczają sprzeczne opinie autorki.
„Nic nam, starym do tego – słychać w Pszennie. – Gdzie się ta młodzież ma
wyszumieć? Dwadzieścia lat tu mieszkam i, jak Boga kocham, wcześniej takie
rzeczy się nie działy. Wszystko przez polityków”31 – czytamy w reportażu.
Świat młodzieży jest nieprzenikalny dla dorosłych. Jedni drugich nie rozumieją,
komunikacja międzypokoleniowa jest utrudniona. Dodatkowo niełatwy dostęp do
wielkomiejskich rozrywek i oferowanej przez duże miasto kultury sprawia, że
młodych ludzi z prowincji zaczynają pociągać zachowania ekstremalne
w rodzinnych miejscowościach. Dla urozmaicenia codziennej monotonii potrafią
nawet igrać z życiem. Dawid, jedna z ofiar takich zachowań, zwykle „w domu
siedział, w telewizor patrzył”. Świat nie zdążył mu wiele zaofiarować. Monika,
koleżanka, wspomina: „Dla nalewki on by dużo zrobił. Założył się z takim kolesiem,
że kto pierwszy ucieknie przed autem, ten przegrywa. Inni zaczęli wołać: wstawaj,
wstawaj! A Dawid na to: spoko, zdążę”32.

Marzenia i sposób spędzania czasu
Dla wielu młodych ludzi mieszkających na prowincji (a tam sytuują akcję swych
reportaży niektórzy autorzy „Gazety Wyborczej”) okres po transformacji
ustrojowej to czas wyczekiwania na to, co ona przyniesie. Nowe uwarunkowania
systemowe nie zawsze sprzyjają uaktywnieniu przedstawicieli młodego pokolenia.
Dynamizm młodych hamują dezorientacja, niemoc i inercja, cechujące okres
adaptacyjny po przełomie. Bieda, bezrobocie, geopolityczne i ekonomiczne
28
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upośledzenie terenów peryferyjnych wpływają negatywnie na życie społeczne,
towarzyskie i kulturalne przedstawicieli pokolenia je zamieszkujących. Po 1989
roku na terenach wiejskich i w miasteczkach uwidacznia się dysonans między
centrum – metropolią a prowincją, czyli także peryferiami cywilizacyjnokulturowymi. Podziały dotykają także generację młodych Polaków. Piszą o tym
w swoich reportażach między innymi Irena Morawska i Lidia Ostałowska.
Morawska przedstawia prozę wiejskiej egzystencji, swoistą antropologię
codzienności, w tekście pt. My się nigdy nie nudzimy. Swoich bohaterów ukazuje
z dużą dozą zrozumienia, choć wymowa tekstu nie jest budująca.
Dwudziestojednoletni Daniel spod Warszawy nie ma pretensji do życia, chociaż
jego marzeniem jest praca na etacie. „Plany sięgają najdalej kolejnego weekendu:
gdzie jaka dyskoteka, a gdzie zwykła wiejska zabawa, centrum rozrywki
i załatwiania porachunków”33 – czytamy. Życie towarzyskie Woli Cygowskiej
koncentruje się wokół wiaty i sklepu, a swoją wieś Daniel traktuje jak własny dom.
„Siedzi więc dzisiaj w wiacie z ciętą raną na głowie i w kapciach na nogach.
I kolejny raz rzuca nurtujące go pytanie: >>Czy to grzech pić piwo<<?”34 – opisuje
reportażystka.
Młodym bohaterom, podobnie jak ich rówieśnikom z miasta, nieobca jest
tęsknota za miłością. Również Daniel marzy o prawdziwym uczuciu. Czasem
wsiada z kolegą do auta i jeździ w jego poszukiwaniu po okolicznych wioskach.
„Miałem kiedyś dziewczynę, ja osiemnaście lat, ona piętnaście. Chodziłem z nią
około trzech miesięcy. Co się okazało? Byłem jej dziewiętnastym chłopakiem. Nie
wiem, czego ona szukała w życiu, czego pragnęła. Wiadomo, że z taką nie będę”35
– zwierza się.
Nieudane próby ułożenia sobie życia osobistego i świadomość, że miejscowe
dziewczyny wolą chłopaków z miasta, rodzą w bohaterze poczucie wewnętrznej
pustki i rozczarowania. Realia, z jakimi się styka, także nie nastrajają
optymistycznie. W Woli nie ma baru, odpowiedniej rozrywki, czy w pobliżu
dyskoteki. Daniel i jego koledzy skazani są na samych siebie – na własne
niewyszukane towarzystwo, na sklep, wiatę i „piwkowanie”. Nie mogą zaspokoić
dojmującego pragnienia miłości.
O jego randze i znaczeniu w życiu młodej generacji wspomina wielokrotnie,
w powstałych na podstawie sondaży pracach, Hanna Świda-Ziemba. Zwraca ona
uwagę na rozpowszechnioną w dwóch minionych dekadach u osób młodych
potrzebę założenia rodziny i posiadania potomstwa36. Dla tej młodzieży dużą
wartość stanowi miłość. Nic dziwnego więc, że podobne jak Daniel marzenia mają
inne, bezimienne już postaci reportażu. Bohaterowie, których w tym wypadku
33
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utożsamiać można z podmiotem zbiorowym, szukają swojej drogi w życiu. Nie
sprzyjają im jednak nowe potransformacyjne uwarunkowania społecznoekonomiczne. Są pogodzeni z losem i własnymi ograniczeniami. Rytm ich życia
wyznacza natura, zmieniające się pory dnia i roku oraz …plan rozrywek we wsi.
Sobota na przykład jest dla nich dniem radości, a nie smutku. To czas dyskotek
i zabaw – swoiste święto, rządzące się własnymi rytuałami i obyczajami.
Monika jest – jak sama o sobie mówi – standardową dziewczyną ze wsi – na
bezrobociu i szukającą pracy. Jak na zbawienie czeka na koniec tygodnia, kiedy jej
życie nabiera kolorów. Nie znosi szarych dni tygodnia: „Uwielbia sobotę. Sobota
zawsze jest niestandardowa. – >>No bo tak: w sobotę to się wstanie, zacznie się
szykować, malować, ja tam dużo się nie maluję, ale zawsze? Poprzymierza się
ubranie i jakoś ten czas zlatuje. Potem się jedzie pod wiatę do chłopaków.
Chłopaki się napierdolą, jest wesoło. A jak któremu gangsterka się załącza, to już,
kurwa, boki zrywać, krew się leje, zęby sypią, baby wrzeszczą. Naprawdę potrafi
być wesoło<<”37. Dziewczyna ma świadomość, że jej koledzy, tak jak i pozostali
mężczyźni we wsi, są uzależnieni od alkoholu, i to na nim opierają swoje życie.
„Chleją chłopy te mózgojeby, że aż, kurwa, żyć się odechciewa.(…) Bo dla nich,
kurwa, sobota bez chlania to dupa, nie sobota!”38 – ekscytuje się.
W weekendy poznać można prawdziwe życie wsi. Króluje wtedy piwo,
dominują głośne dyskusje, mocne słowa… Mieszkańcy, także młodzi, tkwią
w pijackim amoku, nie zdając sobie sprawy z alkoholowego uzależnienia i tragizmu
swego położenia. „Chwieje się, potyka, torba z piwem wypada mu z ręki, huk,
butelki pękają i koledzy też pękają – ze śmiechu”39 – czytamy w tekście.
W niedzielę młodzieńcy „zajeżdżają na śmierć” stare maluchy i polonezy. „A ile
śmiechu przy tym. Tak nam czas leci właśnie. My się nigdy nie nudzimy”40 –
dopowiada uradowany Daniel.
Szczęściarzem jest też w niektóre dni bezrobotny stolarz Karol, który z nudy
uwielbia kosić trawę. Karol „to już w ogóle nie może sobie z takim szczęściem
poradzić. Przychodzi tak rzadko, że jest aż trudne do zniesienia”41. Dla Ewy, matki
jedenaściorga dzieci, źródłem wewnętrznego szczęścia i poczucia spełnienia jest
posiadanie tak licznej gromadki pociech. Justynę z kolei rozpiera duma
z występowania w klubie w roli gwiazdy erotycznej. Sam fakt bycia tancerką już ją
dowartościowuje. Jak pisze Morawska, „Danuta sama chciałaby zrobić coś
ciekawego ze swoim życiem, młodo się czuje. Tylko co? I jak? Więc przynajmniej
córce pozwala realizować swoje i jej marzenia o tańcu i barwnym świecie

37

I. Morawska, My się nigdy nie nudzimy…, op. cit., s. 2.
Ibidem, s. 2.
39
Ibidem.
40
Ibidem.
41
Ibidem, s. 2.
38

221

Eliza Iwona Szymanowska

dyskotek”42.
Identyfikowanie się z młodzieżowymi idolami muzyki pop, tęsknota za lepszym
życiem, przyjaznym światem, leżą u podstaw udziału Justyny w wyborach „Miss
mokrego podkoszulka”. „Najbardziej podobało mi się, jak oni wszyscy te ręce do
mnie wyciągali. Jakby sama Madonna do nich przyjechała”43 – opowiada.
Dla zaakcentowania postawy dziewczyny i jej koleżanek Morawska pisze, że
striptizerki tarzają się po podłodze oblepione błotem i uśmiechnięte. Występ jest
dla nich dłuższą chwilą prawdziwego szczęścia. Rolę dyskoteki w życiu młodego
pokolenia dostrzegają także dorośli. Matka – Ewa jest zdania, że wieś nic nie
oferuje młodzieży. A w „Nokaucie” może sobie na przykład potańczyć, czy
porozmawiać… „Ta dyskoteka to naprawdę ratunek dla naszych dzieci. Bo gdzie by
się one podziały? Co by robiły?”44 – zastanawia się. „Najważniejsze, że młodzież
się ładnie bawiła”45.
Na trywializację życia społecznego po transformacji, w którym w literaturze
(także faktu) sytuuje się poddanego zabiegom parodii człowieka ponowoczesnego,
zwraca już uwagę w swej książce Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec
nowej rzeczywistości Przemysław Czapliński46. O tego typu bohaterach epoki
płynnej nowoczesności piszą nie tylko reportażyści „Magazynu” czy „Dużego
Formatu”, ale też beletryści. Wskazują oni na zjawisko deprawacji, jakiej ze strony
systemu kapitalistycznego doświadcza część społeczeństwa. Nowe emocje
i uczucia, właściwe niektórym bohaterom obecnych czasów, określają ich
niespójną, pokawałkowaną tożsamość jednostkową47.
Zygmunt Bauman w Ponowoczesności jako źródle cierpień wskazuje na
wymiary dzisiejszej niepewności życia jednostkowego i anarchii w życiu
społecznym. Powszechna deregulacja, zburzenie dotychczasowego ładu Peerelu
sprzyjają krystalizowaniu się postaw relatywnych i obieraniu skrajnych wzorców
i modeli życia48. Brak poczucia bezpieczeństwa, związany z demontażem dawnych
struktur społeczno-politycznych, dosięga i jest szczególnie dokuczliwy dla
przedstawicieli młodego pokolenia. Wspomnianą niepewność życia osobniczego
i graniczącą z absurdem anarchię życia społecznego uważa Bauman za symptomy
ponowoczesności. Również polska transformacja przyniosła ze sobą atrofię
dotychczasowego porządku społecznego, rozchwianie wartości i zmianę modelu
życia. Oba wątki odnaleźć można także w reportażach „Gazety Wyborczej”,
których autorzy za swoich bohaterów uznali przedstawicieli młodego pokolenia.
Opisująca i badająca postawy młodych Świda-Ziemba podkreśla:
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„Spokój więc stanowi dla młodzieży z jednej strony antytezę osobistego angażowania się w życie,
z drugiej postrzegany jest jako pewna kondycja psychiczna, umożliwiająca pozytywną asymilację
49
niektórych ciężkich przypadków losowych” .

Bauman nazywa pokłosie owych ekstremalnych doświadczeń życiowych „wtórną
barbaryzacją”50, której sprzyja pauperyzacja materialna i niekiedy duchowa
zmarginalizowanych warstw polskiego społeczeństwa. Kulturowo utrwalone
nienawiści i frustracje, niespełnione pragnienia i niezaspokojone pożądania są
widoczne zwłaszcza na obszarach wykluczonych społecznie. I taki też ponury obraz
prowincji buduje Morawska, choć dobiera do niego pełen empatii klucz.
Podobną tematykę podejmuje Lidia Ostałowska w reportażu Balanga
w transie, opisując sposób spędzania czasu młodzieży w mieście na wschodnich
rubieżach. Bohaterowie tego reportażu to młodzi mieszkańcy Białej Podlaskiej,
którzy swój wolny czas spędzają zwykle w klubie „Trans”. Dla bywalców dyskoteki
to odskocznia od zwyczajności i niepodważalne źródło rozrywki. „Bo nie
przeżyłabym bez Transu. Inne się bawią, a ja w domu siedzę? W nocy przed
dyskoteką prawie nie śpię. (…) Cały dzień się denerwuję. Jak włosy zrobić? Jak
makijaż?”51– opowiada Ania. Jej koleżanka, Agnieszka, dodaje: „Większość jeździ
do Transu, nie będę się wyłamywać. Ale aż tak nie przeżywam. Tylko dwie godziny
się szykuję”52.
Przedstawiciele młodego pokolenia narzekają na nudę i brak innych rozrywek
w mieście. Uczestnicząc w dyskotece, zaspokajają potrzebę zabawy i kontaktu
z rówieśnikami: „Lubimy Trans, bo tu można o wszystkim zapomnieć,
o klasówkach. Tu ci nikt nie zrzędzi, nic nie musisz. Tu jestem inna niż w domu,
szalona!”53 – mówi Aśka. A Renata dopowiada: „Ludzie z Transu są inni niż całe to
miasto”54. Michał, didżej z „Transu”, uważa:
„Jeszcze ten Trans najlepszy, chociaż leci komercją: łup, łup, łup. I te dzieci najlepsze. Teraz
odcięło się młode od starego. Urodzeni po osiemdziesiątym roku są progresywni, otwarci, łapią
nowe rzeczy. Nie kontestują, ale jakiś bunt w nich tkwi i połączyli go z techno. Co tydzień chodzą
na balangę, bo taniec to oczyszczenie, to wyrzucanie z głowy wszystkich śmieci. Dla nich jest
55
MTV, Viva, Internet. Dla nich się gra. Dziś trzeba się nastawić na gówniarzy” .

Weekendową zabawą młodzi przełamują monotonię dnia codziennego i życie
pełne trosk o sprawy bytowe. Asia ma sześcioro rodzeństwa, a oboje rodzice są na
rencie. Kiedy brakuje im pieniędzy, dziewczyna jeździ na rynek sprzedawać
wyhodowane warzywa. W soboty zwykle wstaje o czwartej rano, gdyż musi zająć
miejsce na targu. W wolnych chwilach marzy o prawdziwej miłości. Jej poczuciu
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zagubienia towarzyszy pragnienie doświadczenia autentycznego uczucia.
W „Transie” szuka kogoś, kto odmieni jej los i sprawi, że jej życie będzie
szczęśliwe. „Chciałabym spotkać faceta. Żeby był szczery, w miarę wierny i żeby
mnie szanował. Nie musi być bogaty, chociaż bogaci są w cenie”56. Jednak za
prawdziwych kolegów uznaje rówieśników ze wsi. W szkołach są oni zazwyczaj
wyzywani od wieśniaków. Ich status określa bieda i wiejskie pochodzenie.
Kolejny rozmówca, Marcin, twierdzi, że to pokolenie młodych ludzi jest inne niż
poprzednie.
„Dla nich nauczycielowi powiedzieć >>spierdalaj<< to nic. I tak przejdą do następnej klasy. (…)
Nikogo nie szanują, ani kolegów, ani siebie. Bo jest za dużo samowoli. Dzieci chcą wolności,
a rodzice to olewają, zamiast uczyć umiaru. (…) Bo cały świat się zmienia, ale rodzice zmieniają
57
się wolniej niż dzieci” .

Środowisko bywalców miejskich siłowni opisuje z kolei w tekście Mistrz
rozkroku i przykucania Włodzimierz Nowak. Młodzi mieszkańcy Poznania
przychodzą do siłowni, by poćwiczyć i wziąć dawkę sterydu czy anaboliku.
„Wszyscy biorą. Jednemu szkodzi, drugiemu nie, jak papieros. Chcesz być wielki, więc bierzesz.
Potem boisz się zjechać, żeby nie mówili: >>był wielki, a teraz mały<<, więc koksujesz coraz
więcej, coraz mocniejszymi środkami. Może gdyby mnie serce mocno bolało, albo wątroba czy
nerki. Albo w łóżku coś było nie tak. Ale wszystko jest OK. Więc sobie myślę: inni palą, chleją, a ja
58
piję tylko w sylwestra, papierosy rzuciłem, jem zdrowo, bez tłuszczu…” .

– tłumaczy „Odyniec” (Marek), jeden z bohaterów reportażu.
„Sportsmeni” traktują siłownię jako miejsce, w którym mogą się wykazać
tężyzną fizyczną i siłą ducha. Ćwiczą zapamiętale, rywalizując na mięśnie
i kilogramy. Wydaje im się, że wysiłek ubogaca ich również wewnętrznie. Inny
bohater, Marten, zauważa na przykład, że „koks” niejednego stawia na nogi.
Opowiada:
„Wąchał taki klej, chlał byle co, chudy, najwyżej 60 kilo, pół człowieka. Brał się za rozpaczliwą
złodziejkę, jak gówniarz, byle przeżyć, brudny i obdarty. A wziął koks, urósł do 90 kilo. Przyjemnie
popatrzeć. Ma poważanie, cel i zajęcie. Siłka uczy dyscypliny. Najtańszy sport w mieście.
59
Oczywiście, że dalej kombinuje, ale już z godnością, jak człowiek. Dba o rodzinę” .

Młodzi mężczyźni są przekonani, że zajęcia w siłowni kształtują charakter,
hartują ducha, uczą dyscypliny wewnętrznej. Poświęcają im każdą wolną chwilę,
traktując jako nobilitującą społecznie pasję. Dzięki ćwiczeniom podnosi się ich
morale i samoocena, a w ślad za nimi ma też rosnąć szacunek okazywany im przez
innych ludzi. Pod powłoką wyrzeźbionej z trudem cielesności mogliby skrywać
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mężne serce i wrażliwą duszę. Jednak nie zawsze tak bywa. „Marten jest wielki,
ale łatwo się wzrusza, na filmach i w ogóle. Oczy mu się szklą, kiedy opowiada, jak
mama płakała, bo zobaczyła jego pierwszy tatuaż. Czuł się, jakby się matce
popsuł”60 – pisze Nowak.
Zdaniem Irka, byłego bywalca siłowni, dla nastolatków z osiedla „koks” jest
inwestycją. „Skołujesz kasę, kupisz sterydy, urośniesz, to cię zauważą i się
wyrwiesz. Wezmą cię do ekipy”61 – czytamy. Ćwiczenia to zatem nie tylko
środowiskowa moda i snobizm dla zaimponowania rówieśnikom, ale również
szansa na zaistnienie w grupie i wybicie się ponad przeciętność. „Chłopak
z osiedla, który zaczynał ze mną u starego kulturysty, brał wszystko, mieszał
i pakował. Rósł i rósł. Dostał się do ekipy”62 – cytuje dalej autor.
Prowadzenie takiego stylu życia wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia, a nawet
życia. Młodzi ludzie w cenę własnej egzystencji wliczają jednak ryzyko, luz,
rywalizację. Zależy im na byciu poważanym w środowisku, chcą mieć wysoką
samoocenę i poczucie jednostkowej wartości. Ponadto utożsamiają się ze
środowiskową wspólnotą, jej ideałami i wartościami. Często tworzą grupy
o charakterze przestępczym. „Zaprosili mnie na dyskotekę. Chcieli się pokazać.
Wszystkich ustawiali. Gasili sobie papierosy na czole, głową tłukli w ścianę. Że ich
nic nie rusza, że tacy z nich strongmeni”63 – dopowiada Irek, który według
reportażysty, już pół roku „nie bierze”.
Siłownia pozwala przedstawicielom młodego pokolenia zaspokoić głód wrażeń
i pragnienie mocy oraz władzy nad sobą i własnym ciałem. Dla wielu z nich jest
nałogiem, chorobą. Mimo to dzięki „sportowi” czują się dowartościowani, efekt
ich pracy widać gołym okiem. Ambicje i pragnienia mężczyzn sięgają jednak nie
tylko specyficznie pojętego ideału fizycznego. Poza pobytem w siłowni marzą
o sukcesie życiowym, prawdziwej miłości, dobrej pracy i rodzinie.
Na pytanie: „Jak to jest być dużym?”, Marten odpowiada:
„Budzisz szacunek na ulicy. Czujesz się pewnie, kiedy każdy mięsień się pręży. Człowiek miło się
kołysze. Dziewczyny lecą. Ale z drugiej strony, lecą tylko te proste albo znudzone mężatki, a te
ciekawsze, takie na serio, to ciebie od razu skreślają. Nawet nie dadzą szansy, żeby pokazać, że
jesteś fajny chłopak, inteligentny, wrażliwy, żaden pener. (…) Z pracą jest tak samo. Gangsterka,
proszę bardzo, ale normalnej pracy dla dużego nie ma. Już na wejściu ciebie skreślają, że paker,
osiłek. Zakładałem okulary, żeby inteligentniej wyglądać i nic, wolą chudego. No i bramkarze
zaczepiają. Takiego chudego jak ty bramkarz na dyskotece nie ruszy, a dużego musi chociaż
64
łokciem szturchnąć” .
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Zakończenie
Przedstawiciele generacji młodych próbują zmierzyć się z trudnymi warunkami
życia, ale nie zawsze im się to udaje. Rzeczywistość po 1989 roku budzi w nich
niezgodę na świat, w jakim przyszło im żyć i dorastać. Czują się opuszczeni przez
opiekuńczy dotąd system, nie potrafią się odnaleźć w nowych realiach. Mają
świadomość dokonanego na ich oczach przełomu. Nowa Polska wyzwala w nich
szerokie spektrum postaw: od aprobatywnej i afirmatywnej wobec nowych
realiów – po krytyczną i nihilistyczną. Pewna grupa bohaterów reportaży „Gazety”
dylematy życia osobniczego rozstrzyga w sposób spektakularny, realizując
rozwiązania ekstremalne. Jest też niedojrzała społecznie.
Pokolenie młodych Polaków również częściowo odnajduje się w nowej
rzeczywistości. Część z nich, pozbawiona ideałów i wiary w etosy, ma postawę
konsumpcyjną wobec życia, kontestuje ustrój i kulturę. Autorzy reportaży
przedstawiają ich w stanie kryzysu, a także głodu wrażeń, emocji i… wartości.
W nowych realiach społeczno-ekonomicznych muszą walczyć o przetrwanie,
niejednokrotnie podporządkowując się prawom bytu i zapominając o własnej
godności. Generacyjnie stale się zmieniają, starając się dać odpór fatalizmowi
dziejów i dyktatowi przeznaczenia. Doświadczają postawy buntu i negacji
w proteście przeciwko porządkowi świata. Buntują się przeciw zastanym regułom
życia publicznego i rodzinnego. Często stawiają na afirmację życia, czerpiąc z jego
ofert w sposób zaborczy i niewybredny. Ich adolescencja społeczna, rodzinna
i obywatelska jest niejednokrotnie burzliwa. W obliczu nowych wyzwań, gdy
zanika wszelkie tabu, usiłują tworzyć nowe „religie” i nowe wartości. Zalicza się do
nich wszelkiego rodzaju nałogi i uzależnienia oraz pojmowaną ekstremalnie
aktywność fizyczną.
Reportażyści „Gazety Wyborczej” traktują mimo to swoich bohaterów
z sympatią. Z dużą dozą zrozumienia starają się zdiagnozować przyczyny takich
zachowań. Taką też postawę wobec przedstawianych postaci promują
w czytelnikach. Propagują u opinii publicznej model empatii dla ukazywanych
perypetii i przygód bohaterów. Obraz pokolenia nie jest w związku z tym
jednoznacznie przygnębiający. Liczne reportaże z Czerskiej wieńczy teza, że postęp
i nowoczesność są w rękach młodych, do nich też należy przyszłość
i teraźniejszość. Wydźwięk tekstów bywa jednak często osłabiony, gdyż
kształtowanie świata i własnego kraju to jednak trud niewdzięczny, w którego
wypełnianiu wielu poniosło klęskę.
Autorzy winą za nie zawsze przyjazne warunki dorastania młodych ludzi po
1989 roku obarczają pośrednio ówczesny niewydolny system społeczno-polityczny
państwa, zwracając także uwagę na nieudolność opieki społecznej
i dysfunkcyjność rodzin, w których prezentowane postaci żyją. Bohaterowie uczą
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się i pracują w trudnych realiach, a ich marzenia są w większości niewspółmierne
do otaczającej rzeczywistości. Marazm, frustracja i melancholia, typowe dla wielu
przedstawicieli tej generacji, towarzyszą tęsknocie za lepszym życiem, w którym
dopiero co odzyskana wolność miałaby bardziej ludzkie dla młodych bohaterów
oblicze. W początkowych dekadach po przełomie panujący ustrój nie zapewnia
pokoleniu sprzyjających (godnych i godziwych zarazem) warunków do rozwoju,
pojmowanego wielorako jako progres w różnych aspektach i obszarach życia
osobniczego i zbiorowego. To wnioski pośrednie, eksplikowane nie wprost,
a pozawerbalnie przez autorów „Gazety”.
Postawę reportażystów wobec przedstawianych postaci cechuje
humanitaryzm, identyfikowanie się z przeżyciami i uczuciami bohaterów, na
ogół zdystansowany stosunek do relacjonowanych zdarzeń. Autorzy chcą
zmieniać świat, nie do końca akceptują zastaną rzeczywistość, ich reportaże niosą
więcz sobą ładunek postulatywności. Na uwagę zasługuje zainteresowanie
dziennikarzy innym człowiekiem, akcentowanie w materiale dokumentalnym
wewnętrznych odczuć i doznań bohaterów. Wymiar egzystencjalnoantropologiczny reportaży, ich wydźwięk retoryczny podkreślają złożony obraz
potransformacyjnej rzeczywistości i nie do końca zakotwiczonego w niej młodego
pokolenia Polaków.
Teksty „Gazety Wyborczej” to swoiste świadectwo czasu i minionej epoki
poprzełomowej, a także protest przeciwko porządkowi świata, w którym daje
o sobie znać totalne zagubienie współczesnego młodego Polaka, jego różnorako
rozumiana alienacja i niezgoda na tak, a nie inaczej skonstruowaną rzeczywistość
społeczną. Reportaże „Gazety” jawią się tu jako partykularyzacja atmosfery
rozkładu ponowoczesnego minikosmosu, z przepełniającym go relatywizmem
wartości i nihilizmem idei. To swoista rewizja humanizmu okresu późnej moderny
i wczesnego kapitalizmu. Tę postmodernistyczną, nomen omen ponowoczesną
narrację o świecie przesłania istotnie warstwa metafizyczna, w której kluczową
rolę grają pytania o to, jak żyć i po co żyć.
Reportażyści docierają więc do spraw ogólnie znanych lub ukrytych, ale
przedstawiają je w sposób ciekawy, a nawet odkrywczy, stylem powściągliwym,
pełnym atencji, empatii i szacunku do drugiego człowieka. Snują opowieści
o młodych ludziach zagubionych w skomplikowanej codzienności, szukających
sensu życia w pozytywnym lub negatywnym jego wymiarze, często zdruzgotanych
przez los czy przewinienia innego, obcego im człowieka. Bohaterowie reportaży
żyją najczęściej w Polsce biednej, sparaliżowanej niemocą i odgórnym
niesprzyjającym fatum, bywają opuszczeni przez Boga czy Mojrę. W konfrontacji
z przeznaczeniem niejednokrotnie przegrywają, bywają bezradni wobec zła i losu,
ale przy niemałej determinacji zachowań osiągają czasem życiowe sukcesy, stając
się małymi – wielkimi bohaterami.
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Teksty będące przedmiotem mojej refleksji (analizy oraz krytyki pozytywnej
i negatywnej) są typowymi reportażami ponowoczesnymi – epoki wiary w postęp
i rewolucję, epoki ryzyka i przygody. Jako reportaże społeczne przedstawiają obraz
społeczeństwa radykalizacji i jednak kryzysu, w którym nie ma tabu, a wiele
wartości i znaczeń zostało zakwestionowanych i podważonych. Integrowanie
pluralizmu społecznych i osobniczych (w tym przypadku młodocianych) światów
życia w jeden zwarty system staje się w naszych czasach coraz trudniejsze. Młode
pokolenie czasu potransformacyjnego faktycznie jest dotknięte kryzysem
adolescencyjnym, w którym znacząco uwydatniają się jego lęki egzystencjalne.
W sferę nieomal wykluczenia społecznego wprawiają tę generację perypetie życia
codziennego, z którymi bohaterowie sobie nie radzą. Reportażyści starają się
dobierać do tego status quo antropologiczny klucz, w którym dołączają do
problemów stricte bytowych młodych postaci dodatkową humanistyczną filozofię.
Dokumentarna warstwa ich reportaży pozwala poznać współczesny świat epoki
przełomu z perspektywy generacji młodzieży, a quasi-literackie ujęcie skłania do
refleksji nad ludzkim losem w trudnej do zrozumienia rzeczywistości.
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The Portrait of the Youth in the Reportages of “Gazeta Wyborcza” after 1989
Summary
The aim of the present contribution is to present the image of a part of a young generation of Poles
after the political transformation of 1989. The analysis is based on selected social reportages
published in Gazeta Wyborcza in the period of 1990-2010 as well as texts describing the same period
that were published in separate proprietary collections. Daily life adventures of their characters are
described against the socio-cultural background. The characters’ fates are shown with the use of
a psychological key to explain the meanders of the existential behaviour of the youth. Nuances of
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the identity and adolescent crisis affecting many young people at that time are mentioned.
Numerous press quotes extend the image and enrich the article with new contexts of interpretation.
One of them is a portrait of young inhabitants of the Polish province, showing its social exclusion
and existential obstacles. The ordinary life of characters develops fears and problems accompanying
their growing-up. The picture of the anthropology of everyday life after the political transformation
is extended to cover a psychological analysis of the autodestructive behaviour of the youth and their
feeling of being lost and alienated.
Keywords: adolescent crisis, anthropology of everyday life, social exclusion, autodestruction,
existential fears of young generations, daily life adventures
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Instagram jako miejsce konstruowania własnej
tożsamości. Przykład studentów Wydziału
Humanistycznego AGH

ABSTRAKT
Artykuł opiera się na analizie rezultatów badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału
Humanistycznego AGH. Głównym ich celem było poznanie specyfiki konstruowania tożsamości
w rzeczywistości wirtualnej, zapośredniczonej przez komputery, którą stanowi serwis
społecznościowy Instagram. Użytkownicy mogą za jej pośrednictwem publikować własne fotografie
oraz oceniać obrazy zamieszczane przez innych użytkowników. Działania te starano się ująć w
ramach perspektywy interakcjonistycznej, którą zaadaptowano w tym celu do warunków nowego
typu komunikacji. Poprzez badania dotyczące zarówno wirtualnego wymiaru aktywności
użytkowników Instagrama, jak i realnych odczuć z nimi związanych, podjęto się m.in. weryfikacji
twierdzeń Sheldona Strykera określających reguły konstruowania tożsamości i tym samym
sprawdzenia adekwatności jego koncepcji w przypadku komunikacji w cyberprzestrzeni. Poruszona
została także kwestia roli, jaką w procesie tym odgrywa cielesność.
SŁOWA KLUCZOWE: tożsamość, interakcjonizm symboliczny, Instagram, media społecznościowe.

Wprowadzenie
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie specyfiki konstruowania tożsamości
w warunkach cyberprzestrzeni. Podstawę rozważań stanowią wyniki badań
prowadzonych w oparciu o analizę zawartości profili w serwisie Instagram oraz
wywiady pogłębione z ich właścicielami. Na przykładzie studentów WH AGH
starano się przyjrzeć obydwu stronom procesu konstruowania tożsamości – samej
autoprezentacji i rządzącym nią motywom, scenie oraz kulisom.
Jak twierdzi Manuel Castells, współcześnie to wirtualność jest naszą
rzeczywistością. Internet stał się miejscem, w którym pracujemy, wyszukujemy
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informacje oraz porozumiewamy się z innymi1. Szczególnie interesujący wydaje się
ostatni z wymienionych aspektów, czyli komunikacja CMC (computer-mediated
communication), która zachodzi za pośrednictwem komputerów połączonych
w sieć2. Stanowi ona bowiem nowy rodzaj interakcji i tym samym wyzwanie dla
dotychczasowych ujęć tożsamości w ramach interakcjonizmu symbolicznego.
Jedną z intencji prowadzonych badań była właśnie próba adaptacji
perspektywy interakcjonistycznej do nowych warunków, w których tożsamość
konstruowana jest także za pośrednictwem Internetu. W tym kontekście
ciekawym miejscem komunikacji CMC wydaje się być Instagram – serwis
społecznościowy, który umożliwia użytkownikom autoprezentację poprzez
zdjęcia3. Aparat fotograficzny pozwala na ekspresję siebie w sposób ograniczony
jedynie wyobraźnią jednostki, stąd w pracy szczególne zainteresowanie
charakterem publikowanych treści. Fotografie, jak wskazuje Piotr Sztompka, mogą
pełnić różnego rodzaju funkcje, zarówno estetyczne, jak i ekspresyjne,
informacyjne czy dokumentacyjne4.
Współcześnie, jak twierdzi Anthony Giddens, „ciało zajęło centralną pozycję
w refleksyjnym projekcie tożsamości jednostki”5 i tym samym stanowi szczególny
przedmiot naszej troski6. Dlatego w badaniach zwrócono szczególną uwagę na
prezentowaną na zdjęciach cielesność.

Tożsamość w ujęciu teoretycznym
Pojawienie się pojęcia tożsamości w socjologii, jak wskazuje Zbigniew
Bokszański, zawdzięczamy przede wszystkim myślicielom związanym z nurtem
interakcjonistycznym, ujmującym rzeczywistość społeczną procesualnie7.
W ramach perspektyw wyrosłych na tym gruncie badacze starają się wyjaśnić,
w jaki sposób w toku interakcji wyłania się tożsamość jednostki8.
Ponieważ w ramach interakcjonizmu symbolicznego nie powstała wspólna
definicja tożsamości, na potrzeby pracy podjęto się syntezy kilku z nich, które
uznano za komplementarne. Pochodziły one od czwórki autorów – Anselma L.
Straussa, Ralpha H. Turnera, Sheldona Strykera oraz Ervinga Goffmana. Zabieg ten
1

Por. M. Castells, GalaktykaInternetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, tłum. T. Hornowski,
Poznań 2003, s. 229.
2
Por. M. Szpunar, Rozważania na temat komunikacji internetowej [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji w XXI
wieku, (red.), J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2006, s. 219.
3
Por. R. Liu, Self-Branding on Social Media: An Analysis of Style Bloggers on Instagram, „Procedia Computer
Science” 2017, nr 124, s. 13.
4
Por. P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005, s. 15.
5
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum.
A. Szulżycka, Warszawa 2010, s. 237.
6
Por. ibidem, s. 237.
7
Por. Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005, s. 21-22.
8
Por. Z. Bokszański, Tożsamość, interakcja, grupa, Łódź 1989, s. 49.
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miał na celu sformułowanie definicji możliwie najpełniejszej oraz nadającej się do
późniejszego zoperacjonalizowania w procesie badawczym.
W niniejszym tekście tożsamość rozumiana jest procesualnie, zgodnie
z koncepcją Straussa, jako powstająca w wyniku interakcji i będąca tym samym
konstruktem społecznym9. Tożsamość zależy przede wszystkim od relacji jednostki
z innymi osobami, które reagują na to, w jaki sposób prezentuje ona siebie,
wyrażając lub nie aprobatę dla określonego zachowania10.
W świetle koncepcji Strykera zaangażowanie jednostki w realizację konkretnej
tożsamości jest proporcjonalne do:
a) stopnia pozytywnej oceny owej tożsamości przez innych,
b) stopnia jej zgodności z oczekiwaniami innych, z którymi jednostka wiąże
swoją tożsamość,
c) rozległości sieci jednostek, z którymi jednostka wiąże swoją tożsamość,
d) liczby osób w tejże sieci11.
Stopień zaangażowania jednostki przekłada się ponadto na poważniejsze skutki
odgrywania roli dla samooceny oraz większe prawdopodobieństwo, że podczas
wykonywania roli odzwierciedlone zostaną zinstytucjonalizowane normy
i wartości12.
Wspomnieć w tym miejscu należy, iż w świetle teorii Strykera jednostka
posiada wiele tożsamości, których ujawnienie się zależy od różnych czynników
okolicznościowych13. W niniejszym artykule kwestia ta zostaje pominięta,
a tożsamości konstruowane w ramach serwisu Instagram traktowane są jako
odrębne byty. Nie zostaje jednak wykluczona ani ich spójność z tożsamościami
prezentowanymi poza siecią, ani ich odrębność.
Jeśli chodzi o interakcję, czyli miejsce, w którym powstaje tożsamość aktora
społecznego, przedstawione koncepcje wydają się być ze sobą zgodne.
W badaniach koncentrowano się na szczególnym typie interakcji, który posiada
cechy Turnerowskiej interakcji zwróconej na tożsamość. Jej celem jest przede
wszystkim wywarcie na innych jednostkach pożądanego wrażenia odnośnie
do własnej osoby14. Przyjmując terminologię Goffmana, mamy wówczas do
czynienia z występem mogącym podlegać celowej dramatyzacji, która umożliwia
uprawomocnienie zaprezentowanej tożsamości wobec widowni15. Zgodny
z powyższymi założeniami wydaje się być także fakt, iż występ może opierać się na
9

Por. K. Konecki, Anselm L. Strauss – pragmatyczne korzenie, pragmatyczne konsekwencje, „Przegląd Socjologii
Jakościowej” 2015, t. 11, nr 1, s. 17-18.
10
Por. A. Strauss, Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości, tłum. A. Hałas, Kraków 2013, s. 47-48.
11
Por. J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, tłum. G. Woroniecka et al., Warszawa 2004, s. 438.
12
Por. ibidem, s. 438.
13
Por. S. Stryker, P. J. Burke, The Past, Present, and Future of an Identity Theory, „Social Psychology Quarterly”,
2000, Vol. 63, No. 4, s. 284-287.
14
Por. R. Turner, Struktura teorii socjologicznej …, op. cit., s. 279-283.
15
Por. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Śpiewak, P. Śpiewak, Warszawa 1981, s. 69-72.
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fałszu i mieć tym samym za zadanie wprowadzenie publiczności w błąd16.
Chociaż omówione koncepcje dotyczą, jak się wydaje, wyłącznie komunikacji
twarzą w twarz, z perspektywy współczesności uzasadnione staje się pytanie
o adekwatność tychże ujęć do rzeczywistości, w której nie jest to jedyny możliwy
rodzaj interakcji.

Metodologia badania
Badania realizowano na dwóch płaszczyznach – jednej dotyczącej stricte
cyberprzestrzeni oraz drugiej, która odnosiła się do subiektywnych odczuć
użytkowników. Z uwagi na ten dualizm badania miały charakter mieszany
i prowadzone były według sekwencyjnej strategii eksplanacyjnej. Strategia ta
polega na przeprowadzaniu dwuetapowych badań, w których dane ilościowe
pozyskane w etapie pierwszym konstytuują badania jakościowe stanowiące etap
drugi17.
Pierwszy etap dotyczył obserwowalnej rzeczywistości wirtualnej serwisu
Instagram, czyli profili badanych użytkowników. Spośród wszystkich studentów
Wydziału Humanistycznego AGH wylosowano trzydzieścioro. W przypadku gdy
któraś z osób nie posiadała konta w serwisie, losowano na jej miejsce kolejną. Tak
samo działo się w sytuacji, gdy analizowany profil zawierał mniej niż dziesięć
fotografii.
Druga część badań, stanowiąca jakościowe uzupełnienie pierwszej, polegała
natomiast na przeprowadzeniu dziewięciu wywiadów pogłębionych z częścią
badanych. Z każdego typu użytkowników, wyróżnionego wstępnie w etapie
pierwszym badań, wylosowano po trzy osoby. Przeprowadzone z nimi wywiady
pogłębione miały na celu poznanie ich osobistych odczuć, motywacji oraz znaczeń,
jakie nadają one swojej aktywności w serwisie Instagram.
Ponieważ do weryfikacji większości hipotez posłużyły dane o charakterze
ilościowym, zastrzec w tym miejscu należy, iż próba badawcza była zbyt mała, by
móc uogólniać jakiekolwiek wnioski. Posłużą one zatem jedynie do
zasygnalizowania istnienia określonych zjawisk, chociaż nie pokażą skali ich
występowania. Zebrane w etapie pierwszym dane traktować należy przede
wszystkim jako tło oraz punkt wyjścia dla jakościowego etapu drugiego, którego
głównym celem było zrozumienie występujących w cyberprzestrzeni zjawisk, a nie
ich zmierzenie.

16

Por. ibidem, s. 100-101.
Por. J. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, tłum. J. Gilewicz,
Kraków 2013, s. 226-227.
17
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Zaangażowanie w prowadzenie profilu, reakcje innych i skutki
dla samooceny
Pierwsze dwie hipotezy dotyczyły wpływu określonych czynników na
zaangażowanie użytkowników w rozbudowę profilu w serwisie Instagram,
rozumiane jako częstotliwość publikowania zdjęć. Na podstawie zebranego
materiału badawczego nie udało się jednak stwierdzić zależności między oceną
zdjęć ze strony innych użytkowników (wyrażoną w średniej liczbie polubień pod
zdjęciami), czy też liczbą obserwujących profil, a tego typu zaangażowaniem.
Kolejna hipoteza dotyczyła natomiast pozytywnego związku między stopniem
zaangażowania jednostki w rozbudowę profilu a stopniem, w jakim opiera ona
samoocenę na pozytywnych reakcjach ze strony innych użytkowników. Kwestia ta,
choć nie wprost, została poruszona w trakcie wywiadów pogłębionych.
Zdecydowana większość rozmówców deklarowała, iż dostawanie polubień
sprawia im przyjemność, aczkolwiek nie wpływa to na ich samopoczucie
w dłuższej perspektywie. Mówiono o „krótkotrwałości zadowolenia”, „chwilowej
radości”, a także o tym, iż „to tylko polubienia, których ludzie rozdają dziesiątki
dziennie”. Jedynie jednej rozmówczyni polubienia były całkowicie obojętne.
Równocześnie wszyscy badani twierdzili, że nie zależy im na liczbie polubień
i tym samym ich zdobywanie nie jest celem ich aktywności w serwisie. Zgodnie
twierdzili również, iż oceny te nie wpływają na ich samoocenę czy pewność siebie.
Pomimo tego rodzaju deklaracji nie można wykluczyć nieuświadomionego wpływu
liczby polubień na postrzeganie siebie oraz zachowania w ramach serwisu
Instagram. Kwestia ta wymaga jednak przeprowadzenia innego rodzaju badań, na
przykład psychologicznych.

Charakter publikowanych treści
Cielesność była głównym motywem jedynie 30,8% wszystkich zdjęć. Były to
fotografie, które nie przedstawiały w widoczny sposób żadnych treści poza
wyglądem użytkownika. Co czwarte analizowane zdjęcie przedstawiało krajobraz
miejski lub naturalny, natomiast 14,4% fotografii dotyczyło kultury lub sztuki.
Najmniejszą popularnością cieszyły się fotografie dotyczące pracy lub nauki (4,2%)
oraz sportu (4,1%).
Pod kątem charakteru opublikowanych zdjęć przeanalizowano także każdy
profil z osobna. Wyróżniono na tej podstawie trzy grupy badanych. W pierwszej
z nich dominowały zdjęcia prezentujące wygląd użytkownika, w drugiej zdjęcia
pozbawione jego postaci, natomiast w trzeciej nie przeważał znacząco żaden typ
zdjęć. Przez dominację rozumiano w tym przypadku stan, w którym zdjęcia
danego typu stanowiły przynajmniej 65% wszystkich opublikowanych w profilu
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fotografii. Liczebność wyróżnionych grup przedstawiono w tabeli numer 1.
Tabela 1. Wyróżnione typy profili
Typ profilu

Częstość

Procent

1 (dominacja zdjęć o niecielesnym charakterze) 15

50,0

2 (nie dominuje żaden z typów zdjęć)

10

33,3

3 (dominacja cielesności w profilu)

5

16,6

OGÓŁEM

30

100,0

Źródło: Opracowanie własne.

Zaobserwowane różnice stały się podstawą dla stworzenia typologii
użytkowników Instagrama, opartej jednak przede wszystkim na informacjach
pochodzących z wywiadów pogłębionych. Wyróżniono w ten sposób trzy typy
użytkowników Instagrama – kolekcjonerów miejsc, kolekcjonerów chwil oraz
kolekcjonerów luster.

Typy tożsamości
Kolekcjoner miejsc stara się na zdjęciach uchwycić przede wszystkim różnego
rodzaju przestrzeń, krajobrazy miejskie, naturalne, wystawione gdzieś dzieła sztuki
lub inne przedmioty. Cielesność właściciela profilu pozostaje najczęściej ukryta po
drugiej stronie obiektywu. Jeśli chodzi o charakter publikowanych fotografii,
kolekcjonerami miejsc są osoby, w profilach których dominują zdjęcia
nieprzedstawiające ich samych. Większość fotografii jest wykonanych
z perspektywy trzeciej osoby, a najpopularniejszymi motywami wśród nich są
prezentacje krajobrazu miejskiego lub naturalnego oraz kultura i sztuka.
Powodem, dla którego kolekcjonerzy miejsc prowadzą swoje profile, jest
najczęściej chęć prezentacji fotografowanych miejsc innym użytkownikom.
Według nich są to przestrzenie ciekawe, godne uwagi i zobaczenia. Niekiedy
ukazują oni miejsca, w których żyją na co dzień, czasem zdjęciami dokumentują
interesujące podróże. Tego typu użytkownicy są nastawieni na publikowanie
wobec szerokiej grupy odbiorów. Wśród nich są znajomi, jednak zależy im także
na zdobywaniu dużej liczby nowych obserwujących, nawet z innych rejonów
świata. Wśród analizowanych profili był to typ występujący najczęściej.
Kolekcjonerzy miejsc stanowili połowę użytkowników, których profile badano.
Kolekcjoner chwil to typ najbardziej zróżnicowany pod względem charakteru
publikacji. Na zdjęciach stara się uwiecznić zarówno interesujące przestrzenie, jak
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i własne odczucia czy wygląd. Jeśli jego fotografie dotyczą odwiedzonych miejsc,
zwykle sam również znajduje się na zdjęciu. Stara się bowiem uchwycić nie tylko
samą przestrzeń, ale także związane z nią wspomnienia. Jeśli chodzi o charakter
publikacji, dotyczą one równie często prezentacji własnego wyglądu, jak
i krajobrazów miejskich lub naturalnych. Kolekcjonerów chwil wyróżnia ponadto
najwyższa pośród innych typów popularność zdjęć z partnerami, przyjaciółmi oraz
innymi osobami w ogóle. Ich fotografie najczęściej wykonane są z perspektywy
trzeciej osoby.
Odbiorcami publikowanych treści są w głównej mierze znajomi, z którymi
utrzymują relacje poza Instagramem. Poprzez zdjęcia chcą oni przekazać innym, co
się u nich aktualnie dzieje. Jak twierdzi jedna z kolekcjonerek chwil, niekiedy
zdarza się, że jej przekaz jest kierowany wyłącznie do niej samej. Fotografie
dokumentują wówczas ważne dla niej momenty, które stricte nie są na nich
przedstawione. Wśród analizowanych profili był to typ na drugim miejscu pod
względem częstości występowania. Kolekcjonerzy chwil stanowili jedną trzecią
osób, których profile badano.
Kolekcjoner luster traktuje swój profil jak magiczne zwierciadło, w którym
może się przejrzeć i dowiedzieć tym samym, jak oceniany jest jego wygląd oraz
sposób bycia. Zbiera przede wszystkim odbicia własnego wizerunku, a zdjęcia, na
których go nie ma, stanowią mniejszość. Większość publikowanych zdjęć
prezentuje jego cielesność, fizyczność. Także dominujący motyw publikacji
związany jest z nim samym i dotyczy wyłącznie prezentacji siebie. Jeśli chodzi o typ
zdjęć, najczęściej są to fotografie wykonane z perspektywy trzeciej osoby, przy
czym selfie (fotografie autoportretowe) cieszą się u niego najwyższą popularnością
spośród wszystkich typów użytkowników Instagrama.
Tego typu osoby mają intencje podobne do pozostałych kolekcjonerów.
Poprzez swoje fotografie chcą przekazać innym zarówno informacje odnośnie
tego, co aktualnie się u nich dzieje, jak i pokazać w sposób ciekawy odwiedzone
przez nich miejsca. Celem prowadzenia przez nich profilu bywa także chęć
prezentacji tego, jak żyją, a więc gdzie bywają i co robią. Odbiorcami tego typu
treści mają być znajomi, jak również osoby im obce. Część kolekcjonerów luster
przyznaje otwarcie, iż na zdjęciach celowo prezentują swój wygląd, którego się nie
wstydzą i uważają za godny pokazania. Wśród badanych profili był to typ
występujący najrzadziej. Kolekcjonerzy luster stanowili jedną szóstą osób, których
profile analizowano.
W kontekście omówionych ujęć tożsamości można uznać, iż wyróżnione typy
użytkowników reprezentują trzy odmienne sposoby, za pomocą których jednostka
może konstruować swoją tożsamość poprzez serwis Instagram.
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Podsumowanie
Celem niniejszego artykułu było przyjrzenie się zagadnieniu konstruowania
tożsamości w realiach cyberprzestrzeni. Wyniki zrealizowanych badań okazały się
nieco zaskakujące. Odrzucone zostały bowiem wszystkie postawione wcześniej
hipotezy. Można zaryzykować na tej podstawie tezę, iż konstruowanie tożsamości
za pośrednictwem Internetu rządzi się innymi prawami niż proponował Sheldon
Stryker w odniesieniu do rzeczywistości poza siecią18. Potwierdzenie takiego
wniosku wymaga jednak reprezentatywnych badań dotyczących większych grup
użytkowników sieci. Rezultaty badań nie podważają natomiast zasadności
stosowania w tym przypadku teorii innych interakcjonistów, takich jak Ralph
H. Turner, Anselm L. Strauss czy Erving Goffman.
Być może jednostka dysponuje większą swobodą w procesie konstruowania
tożsamości niż w przypadku świata offline. Można wskazać dwie potencjalne
przyczyny takiego stanu rzeczy. Pierwszą wydaje się być specyficzny rodzaj
audytorium, z którym aktor nie musi mieć żadnej styczności poza Instagramem,
w przeciwieństwie do rzeczywistości offline, gdzie musi prezentować się
w różnych sytuacjach i dbać tym samym o spójność autoprezentacji. Z drugiej
strony swobodę jednostka uzyskuje dzięki technologii, która pozwala na
całkowicie dowolną modyfikację fotografii z użyciem odpowiedniego
oprogramowania. Pewne zmiany umożliwia także sam charakter aparatu
fotograficznego, pozwalający selekcjonować, co znajdzie się na zdjęciu, a co
zostanie pominięte.
Także hipotezy dotyczące charakteru publikowanych zdjęć nie znalazły
potwierdzenia w zgromadzonym materiale badawczym. Być może ciało nie
odgrywa dominującej roli nie tylko w przypadku studentów WH AGH, ale
i większych zbiorowości użytkowników Instagrama. Kwestia ta wymaga jednak
dalszych badań w tym kierunku.
Przeprowadzone wywiady pogłębione wskazują, iż konstruowanie tożsamości
w serwisie Instagram odbywa się w sposób świadomy i refleksyjny. Wyróżnieni
kolekcjonerzy (miejsc, chwil oraz luster) publikują co prawda zdjęcia podobnego
typu, co umożliwiło ich klasyfikację, jednakże treści te, przynajmniej w rozumieniu
autorów, odzwierciedlać mają ich oryginalność oraz indywidualność. Prezentują
oni bowiem za każdym razem swoje miejsca, swoje chwile lub swój wizerunek,
w ich odczuciu niepowtarzalne i warte pokazania. Nie zmienia to jednak faktu, że
przez innych mogą być one odbierane jako zbliżone do siebie lub nawet
identyczne, podobnie jak ma to miejsce w przypadku autoprezentacji w realnym
świecie.

18

Por. J. Turner, Struktura teorii socjologicznej …, op. cit., s. 436-439.
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Instagram as a Place of Constructing Identity.
Example of Students of the Faculty of Humanities at AGH UST
Summary
The article concerns the results of a research carried out among students of the Faculty of
Humanities at AGH UST. Its main goal was to learn the specifics of constructing one’s identity in the
virtual reality, mediated by computers, namely Instagram. Its users can publish their own
photographs and evaluate images posted by other users. The actions of the participants of the study
were attempted to be included within the framework of the interactionist perspective, which was
adapted in order to meet the purpose of a new type of communication. In the research phase,
among others, a verification of Sheldon Stryker’s claims defining the rules of identity construction
through a thorough investigation of both the virtual dimension of the Instagram users' activity and
the real feelings associated with it was carried out. It was, therefore, the researcher’s attempt to
check the adequacy of Stryker’s concept in the case of communication in cyberspace. Finally, the
role of carnality in the investigated process was also looked upon by the researcher.
Keywords: identity, symbolic interactionism, Instagram, social media.
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Kształtowanie wizerunku uczelni oraz społeczności
akademickiej z wykorzystaniem mediów społecznych
na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania
i Bankowości w Krakowie

ABSTRAKT
Rozwój poprzez dotarcie do nowej grupy odbiorców i kształtowanie relacji z obecnymi podmiotami
to jeden z celów stawianych przez szkoły wyższe. Obecnie wykorzystuje się do tego przede
wszystkim media społeczne, w ramach których tworzone są wirtualne przestrzenie. Okres sesji
maturalnej jest momentem, w którym konkurencja pomiędzy szkołami wyższymi jest najsilniejsza,
bowiem przedstawienie odpowiedniej oferty edukacyjnej w czasie, kiedy odczuwalny jest niż
demograficzny, wymaga przemyślanej koncepcji komunikacji marketingowej pomiędzy nadawcą
a odbiorcą. W artykule zaprezentowano podejście Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości
w Krakowie do tworzenia i podtrzymywania wizerunku społeczności akademickiej z wykorzystaniem
mediów społecznych.
SŁOWA KLUCZOWE: społeczeństwo akademickie, e-komunikacja marketingowa, social media.

Teoretyczne postrzeganie e-wizerunku
i e-społeczności akademickiej

szkoły

wyższej

Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan wyróżniają cztery poziomy
rozwoju marketingu: koncentracja na produkcie, orientacja na kliencie, stadium
humanocentryczne oraz obecnie trwające stadium przejściowe oznaczające
„zmieniającą się naturę ścieżek konsumenckich prowadzących do zakupu w erze
ekonomii cyfrowej”1. Stale rosnące zapotrzebowanie komunikowania się
1

Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 4.0. Moving from Traditional to Digital, Hoboken 2017,
s. 14-15.
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z otaczającymi nas osobami (bycie on-line) w czasie rzeczywistym sprawia,
że coraz częściej korzystamy z mediów społecznych2. ‘Narodziny’ serwisu
społecznościowego Facebook w 2004 roku przyczyniły się w sposób znaczący
do dostrzegania przez człowieka coraz większych możliwości w dotarciu do
nowych odbiorców w trakcie jego użytkowania. Umiejętne wykorzystanie
zasobów pozornie niewinnego, a obecnie jednego z najpotężniejszych e-narzędzi
w marketingu internetowym potrafiło wypromować przy minimalnym koszcie
prywatny profil lub wirtualną, zbiorową przestrzeń (fanpage), wokół której
poruszają się internauci. Fanpage tworzony jest z myślą o wypromowaniu
pojedynczej marki, usługi lub konkretnego przedsiębiorstwa (tudzież instytucji).
Według Marcina Żukowskiego Facebook jest na tyle potężnym e-narzędziem,
że otrzymał od użytkowników serwisu potoczną nazwę „Facebóg”3. Porównanie
programu napisanego przez człowieka do istoty religijnej, boskiej mogłoby skłonić
do refleksji, w jakim stopniu aplikacja może być niezbędna przeciętnemu
użytkownikowi, ale także niebezpieczna, jeżeli jej możliwości zostaną niewłaściwie
wykorzystane. Należy podkreślić, że Facebook to lider wśród serwisów
społecznościowych, gdyż posiada największą liczbę zarejestrowanych
użytkowników. Liczba jego użytkowników przekroczyła 2 miliardy użytkowników,
z czego w Polsce na podstawie danych Gemius/PBI z lutego 2017 roku
zarejestrowało się ponad 20 milionów użytkowników Internetu4. Według raportu
Digital in 2017 Global Overview przygotowanego przez We AreSocial oraz
Hootsuite liczba użytkowników w przekroju płeć charakteryzuje się następująco:
kobiety stanowią około 44% wszystkich użytkowników, 56% to mężczyźni. Ten
sam raport pokazuje, że Polska klasyfikuje się na trzecim miejscu na liście krajów,
które najczęściej korzystają z mediów społecznych (na drugim miejscu znajdują się
Włochy, a liderem jest Australia). W literaturze przedmiotu występuje także
określenie Facebook jako agregator artykułów prasowych, różnotematycznych.
Przypuszczalnie, gdyby w 2006 roku nie utworzono polskiego produktu,
jakim był serwis społecznościowy Nasza-Klasa (obecnie NK.pl), wykorzystywanie
możliwości przez media społeczne, a w szczególności komunikatorów
internetowych typu Facebook (Messenger), Instagram, Snapchat, czy Edmodo
(narzędzie wspomagające proces dydaktyczny), na rynku polskim byłoby w dużym
stopniu ograniczone i opóźnione, bowiem potrzebny byłby dodatkowy czas na
zapoznanie się z możliwościami przełomowego e-narzędzia i dostosowanie
ich do indywidualnych potrzeb konsumenckich. Dzięki dostrzeżeniu zalet,
funkcjonalności w trakcie użytkowania polskiego serwisu społecznościowego przez
2

M. Kowalska, Funkcjonalność mediów społecznościowych, jako siedem boków plastra miodu, „Zarządzanie XL”,
2013, nr 413, s. 206.
3
M. Żukowski, Twoja firma w social mediach. Podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich
przedsiębiorstw, Gliwice 2016, s.59.
4
A. Miotk, Skuteczne Social Media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Gliwice 2017, s. 43.
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jego użytkowników, rynek wirtualny zyskał w krótkim okresie dużą popularność
wśród młodych oraz starszych ‘mieszkańców’ sieci. Według raportu
internetowego Sotrender Facebook Trends Polska w październiku 2017 roku
najpopularniejszy ( i jednocześnie najbardziej wartościowy) fanpage, tj. szczególny
rodzaj profilu, charakteryzujący się odmiennym układem treści i funkcjami
w stosunku do standardowego profilu indywidualnego użytkownika, którego
właścicielem (administratorem) mogą być przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne
świadczące usługi, to – na podstawie największej liczby ‘followersów’ – ‘polubień’
– Robert Lewandowski (9 289 324 osób). Kolejne miejsca zajmują: Kuba
Błaszczykowski (2 421 433 osób), Play (2 294 865 osób) i Ewa Chodakowska
(2 068 545 osób). Powyższe profile charakteryzują się popularnością osób
lub przedsiębiorstw, do których nazwy profili nawiązują. Innym kryterium, po
którym można ocenić wartość profilu w serwisie społecznościowym Facebook,
według raportu jest „największy przyrost nowych fanów” (np. Dziki Trener,
Business Insider Polska, Łączy nas piłka) lub „zaangażowanie najwięcej osób” (np.
Besty, Wiedza bezużyteczna, czy Robert Lewandowski).
Kształtowanie wizerunku w życiu codziennym wymaga dużego zaangażowania,
z uwagi na jego złożony proces, za który odpowiada nie tylko konkretna osoba
(tudzież instytucja for-profit, jaką jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
w Krakowie). Należy mieć na uwadze, że wizerunek jest odczytywany nie
tylko przez nadawcę, ale przede wszystkim przez odbiorcę przekazu. Obecnie,
w hipermedialnym świecie informacji, nie wystarczy zatrudnić osoby, która
w sposób zautomatyzowany wysyłałaby poszczególne komunikaty do
ogólnodostępnego obiegu. Zwraca się uwagę, aby administratorzy profili
integrowali się z tak zwanymi ‘followersami’. Stawia się przed nimi cel integracji,
ze względu na to, iż wszystkie osoby, które wyraziły zainteresowanie konkretnym
profilem w serwisie społecznościowym Facebook poprzez, między innymi,
kliknięcie w przycisk (button) „lubię to!”, wraz z administratorami rozpoczynają
tworzyć pewnego rodzaju e-społeczność użytkowników, będącą jedynie
marginalnym procentem całej społeczności serwisu społecznościowego, jakim jest
Facebook. Za jego pośrednictwem istnieje możliwość między innymi
komunikowania się, prowadzenia dyskusji i konwersacji, ale także wzajemnego
oceniania (recenzowania).
Niekiedy dzięki mediom społecznym powstaje nowa lub zostaje zaktualizowana
bieżąca lista kontaktów. Następuje w późniejszym okresie udostępnianie
przekazów kolejnym potencjalnym znajomym, zapraszanie nowych
użytkowników5 – w ten prosty sposób, który został przedstawiony na rys. 1.,
tworzy się proces pozyskiwania i utrzymywania relacji z osobą, która polubiła dany
5

J. W. Wiktor, Komunikacja marketingowa [w:] A. Czubała (red.), Podstawy marketingu, Warszawa 2012,
s. 229.
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profil w serwisie społecznościowym Facebook.
Rysunek 1. Model pozyskiwania i utrzymywania relacji z fanem profilu w serwisie
społecznościowym Facebook.

kuszenie
(1)
zainteresowanie (2)

aktywność
czynna (5)

aktywność
bierna (3)

przywiązanie (4)

Źródło: Opracowanie własne.

Kuszenie polega na zachęcaniu przez administratora pierwszego oraz kolejnych
tak zwanych ‘fanów’, którzy ‘polubią’ konkretny profil, do reakcji na wysyłane
komunikaty. Zainteresowanie oznacza wynik działań podjętych przez
administratora profilu wyrażany przez reakcję odbiorców przekazu, w efekcie
czego następuje interakcja z profilem między innymi poprzez kliknięcie
w hiperłącze, ‘polubienie’ profilu, udostępnienie informacji o profilu oraz wiele
innych możliwości. Aktywność bierna dotyczy użytkowników, którzy zostali
‘fanami’, lecz ich aktywność ogranicza się wyłącznie do poruszania
się po profilu z użyciem myszki komputerowej, tj. do klikania. Poprzez
przywiązanie, a następnie aktywność czynną powinno się rozumieć moment,
w którym użytkownik uświadamia sobie, że zamieszczana przez administratora
profilu treść jest dla niego wartościująca, adekwatna do jego zainteresowań
i adekwatna do profilu. Użytkownik może zwrócić uwagę na zbudowane zaufanie
do profilu, tym samym dobrowolnie wyraża wolę na zwiększenie swojej
aktywności poprzez takie działanie, jak na przykład: napisanie komentarza pod
konkretnym postem albo dodanie recenzji. Tego typu aktywność może oznaczać,
że dotychczasowy bierny użytkownik staje się prosumentem, tzn. użytkownikiem
czynnym. Stanowi zatem wartość dodaną dla administratora profilu, ponieważ
jego możliwości mogłyby się przyczynić do usprawnienia funkcjonowania danego
fanpage’u. Rozpocznie się właściwe (regularne) utożsamianie się z profilem,
w efekcie czego zostaną dystrybuowane zaproszenia wśród znajomych,
w celu penetracji potencjalnych ‘followersów’ przez samego użytkownika – proces
‘polecania znajomym’, przez użytkownika, który w przeszłości został zaproszony
do ‘polubienia’ i ‘śledzenia’ profilu.
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Strategia e-wizerunku szkoły wyższej posiadającej swój profil w mediach
społecznych powinna zostać opracowana i doprecyzowana pod jak największą
ilością elementów. Uczelnia, która jest specyficznym rodzajem instytucji, musi
pamiętać o przestrzeganiu pewnych norm etycznych, bowiem niewłaściwie
zakodowany komunikat mógłby wywołać niepożądane, a nawet nieodwracalne
skutki. „Uczelnia wyższa – uniwersytet – ma dążyć do poszukiwania i głoszenia
prawdy, sprzyjać uczciwej, nieskrępowanej i poważnej dyskusji nad zasadniczymi
problemami współczesnego świata i służyć formowaniu dojrzałej osobowości
młodego człowieka”6. Powyższy fragment powinien doskonale odzwierciedlać,
w którym miejscu powinna zostać postawiona granica, której szkoła wyższa nie
powinna przekraczać, by e-wizerunek mógł być kreowany, a następnie
utrzymywany na jak najwyższym poziomie.
Społeczność można zdefiniować jako populację, która zamieszkuje
wyszczególniony obszar bądź przynależy do pewnej grupy społecznej.
W środowisku internetowym będą to internauci z bliżej nieokreślonego miejsca
zamieszkania, którzy w zbliżonym okresie czasowym ‘przebywają’
(np. są zarejestrowanymi użytkownikami konkretnej witryny internetowej,
uczestniczą w anonimowej dyskusji internetowej, znajdują się na danej
podstronie) i utożsamiają się z wirtualnym elementem.
E-społeczność akademicką tworzyć będą wszystkie zainteresowane podmioty,
z wyszczególnieniem: kandydaci na studia, studenci, pracownicy szkoły wyższej,
nauczyciele akademiccy, którzy przynajmniej posiadają wirtualne konto
internetowe w domenie uczelni lub przynależą do profilu szkoły wyższej
w mediach społecznych.

Aktywność Wyższej Szkoły
w mediach społecznych

Zarządzania

i

Bankowości

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (WSZiB) została
utworzona w 1995 roku. W pierwszych latach funkcjonowania uczelnia prowadziła
kształcenie wyłącznie na dwóch kierunkach: finanse i rachunkowość oraz
zarządzanie. Od 2011 roku istnieje możliwość studiowania także na kierunku
informatyka. WSZiB dodatkowo umożliwia między innymi absolwentom studiów
I stopnia podjęcie studiów podyplomowych oraz różnych kursów, w tym szkoleń
według programów Akademii CISCO oraz Microsoft AATP.
Internauta ma możliwość dostrzec prowadzone przez Wyższą Szkołę
Zarządzania i Bankowości w Krakowie działania komunikacji marketingowej online z wykorzystaniem następujących mediów społecznych: komunikator
6

J. W. Wiktor, System oceny dydaktyki na uczelni ekonomicznej – doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, „E-mentor”, 2010, nr 4, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/767 (29.10.2017 r.).
243

Jakub Głowacz

internetowy (Facebook), mediasharing (Instagram, YouTube oraz Vimeo),
mikroblog (Twitter, blog Rektora WSZiB) oraz forum Uczelni udostępnione
w ramach witryny internetowej www.wszib.edu.pl.
Największa aktywność skupiona jest w serwisie społecznościowym Facebook,
z uwagi na to, że według osoby odpowiadającej za e-komunikację marketingową
Uczelni generuje on największe zainteresowanie ze strony internautów.
Dodatkową zaletą ww. serwisu społecznościowego w porównaniu do mediów
społecznych typu mediasharing jest możliwość przeglądania zawartości profilu
z poziomu niezarejestrowanego użytkownika.W ramach prowadzonej aktywności
Uczelnia utworzyła swój fanpage w niniejszym serwisie, obecnie liczący 6 933
‘polubień’ i 6 636 (96% z 6 933) ‘obserwujących’. W tabeli 1. przedstawiono
stosunek liczby ‘obserwujących’ do liczby ‘polubień’ wybranych niepublicznych
uczelni w Krakowie. Z materiałów wewnętrznych Wyższej Szkoły Zarządzania
i Bankowości w Krakowie (listopad 2017) wynika, że tylko w lipcu
i wrześniu 2017 roku za pośrednictwem omawianego serwisu społecznościowego
wyświetlono użytkownikom serwisu, po wcześniejszym wyznaczeniu właściwej
grupy docelowej, reklamy w liczbie 788 849, a wskaźnik kliknięć w reklamę
odnotował 1038 użytkowników. Za ostatni okres rozliczeniowy wskaźnik CTR
zauważył wzrost o 100 kliknięć (0,13%).
Tabela 1. Zestawienie liczby polubień i followersów profili w serwisie społecznościowym Facebook
wybranych niepublicznych szkół wyższych w Krakowie
Nazwa uczelni

Liczba polubień (obserwacji)

Krakowska Wyższa Szkoła
Promocji Zdrowia

2 578
(2 556 –99%)

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń

1 852
(1 747 -94%)

Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

8 418
(8 189 -97%)

Małopolska Wyższa Szkoła
im. Józefa Dietla

4 598
(4 505 -98%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Profile internetowe krakowskich uczelni for-profit
w serwisie społecznościowym Facebook,
https://www.facebook.com/uczelniadietla,
https://www.facebook.com/uFrycza, https://www.facebook.com/studiaWSU,
https://www.facebook.com/KrakowskaWyzszaSzkolaPromocjiZdrowia (dostęp 1.11.2017 r.).
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Anna Miotk uważa, że uczelnia w ramach udostępnianej treści utożsamia
się z pierwszymi użytkownikami Internetu, tj. naukowcami i programistami –
głównymi wartościami zamieszczanej treści jest dzielenie się wiedzą, interakcja
oraz integracja7 ze studentami oraz potencjalnymi kandydatami na studia. Dzięki
takim cechom, jak: przejrzystość, zaangażowanie, komunikacja wirusowa,
autentyczność czy prowadzenie dialogu komunikacja w serwisach
społecznościowych sprawia, że tworzona jest pewnego rodzaju więź, dzięki której
użytkownicy konkretnego profilu mogą docenić sposób komunikowania się
nadawcy z odbiorcą przekazu, tzn. dostrzec szacunek, indywidualne podejście do
problemu, chęć nawiązania współpracy. Stanowią one wartość dodaną, będącą
cieplej odbieraną przez użytkowników mediów społecznych, niż gdyby te same
treści były przekazywane w ramach prowadzonej statycznej witryny internetowej.
Jak zauważa Dariusz Puzyrkiewicz, czytelnik nie powinien mieć wątpliwości,
że jest właściwym adresatem komunikatu8. Umiejętne prowadzenie przez Wyższą
Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie profilu w serwisie społecznościowym
Facebook poprzez zaangażowanie studenta do pełnienia roli administratora
z dodatkowym motywatorem w postaci umowy zlecenia sprawia, że komunikaty
tworzone są przez osobę, która jest w wieku zbliżonym do odbiorców przekazu.
Przemyślany zabieg sprawia, że istnieje prawdopodobieństwo, iż swobodny
przepływ komunikacji będzie utrzymywany na tym samym poziomie. W efekcie
nie powinien pojawić się ze strony internautów ‘opór’, za sprawą którego mogłaby
zaistnieć bariera, nie pozwalająca na przykład na zadanie pytania w sposób
swobodny, czy podjęcie dyskusji na temat danego problemu. Powyższy przykład
może natomiast występować w ramach prowadzonego forum na witrynie
internetowej Uczelni, na którym kanał przekazu jest wydłużony (rys. 2.)
w stosunku do serwisu społecznościowego Facebook (rys. 3.).
Świadomość, że na zadane pytanie może odpowiedzieć pracownik działu IT
bądź pracownik Uczelni (niekoniecznie student), w zależności od problemu
(pytania), jaki został postawiony przez nadawcę komunikatu w sposób
przynajmniej półformalny, zmusza do zwrócenia większej uwagi na treść, którą
należy wystosować do odbiorcy. Jednakże oczekiwana jest także merytoryczna
odpowiedź.

7
8

Ibidem, s. 53.
D. Puzyrkiewicz, Biblia copywritingu. Słowo daję, zyski rosną, Gliwice 2017, s. 134.
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Rysunek 2. Kanał przekazywania komunikatu pomiędzy nadawcą a odbiorcą z wykorzystaniem
wewnętrznego forum Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
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administrator
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adresata)
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lub adresat
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Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 3. Kanał przekazywania komunikatu pomiędzy nadawcą a odbiorcą z wykorzystaniem
serwisu społecznościowego Facebook

nadawca
(tworzenie przekazu)

administrator
(dekodowanie
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(sprzężenie zwrotne)

Źródło: Opracowanie własne.

Analizując powyższe modele procesu komunikacji on-line w Wyższej
Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie z wykorzystaniem serwisu
społecznościowego Facebook na forum w domenie www.wszib.edu.pl, można
zauważyć, że rola pośrednika administratora forum wydłuża czas oczekiwania
na informację zwrotną. Czynnik czasu często wpływa na podjęcie decyzji
o doborze kanału komunikacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą, ale także na
podjęcie ewentualnego (dalszego) działania przez zainteresowane strony.

E-społeczność akademicka w świetle opinii studentów Wyższej
Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Z przeprowadzonego w listopadzie 2017 roku autorskiego sondażu, przy
pomocy elektronicznego kwestionariusza ankiety, za pośrednictwem serwisu
społecznościowego Facebook oraz systemu intranetowego Wyższej Szkoły
Zarządzania i Bankowości w Krakowie (CATI) w grupie 27 mężczyzn i 57 kobiet
(łącznie 84 respondentów), wynika, że 27 osób (32%) ‘nie polubiło’ profilu Uczelni.
Dodatkowo, tylko 9 osób (11%) zadeklarowało ‘obserwowanie’ profilu Uczelni
w innym serwisie społecznościowym niż Facebook, tj. Instagram. Spośród ‘fanów’
WSZiB aż 84% (48 na 57) chce być informowanymi przez administratorów profilu
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(‘śledzi profil’). Otrzymany wynik mógłby zostać zinterpretowany jako obiecujący,
jednakże należałoby zastanowić się, w jaki sposób można byłoby zachęcić kolejne
osoby, aby chętnie przyczyniły się do tworzenia e-społeczności akademickiej
w ramach prowadzonej aktywności on-line. Szczególnie mowa jest o osobach,
które stanowią największy problem dla każdego administratora profilu,tj. nie
posiadają zarejestrowanego konta w żadnym serwisie społecznościowym (spośród
respondentów jedna osoba zadeklarowała, że nie ma utworzonego konta).
W opinii studentów znaczącą zaletą profilu Wyższej Szkoły Zarządzania
i Bankowości w Krakowie są podawane bieżące aktualności, informacje
o wydarzeniach, „młodzieżowe podejście” oraz promowanie środowiska
akademickiego. Wartością dodaną profilu niewątpliwie są licznie udostępnione
galerie zdjęć, przedstawiające życie społeczności studenckiej w różnych aspektach.
Działania te zostały zauważone przez respondentów, którzy twierdząco
odpowiadają na zadane pytania, czy zamieszczone relacje z wydarzeń mogą
pomóc w podjęciu decyzji, czy warto złożyć podanie o przyjęcie w poczet
studentów tejże Uczelni.
Według respondentów profil powinna prowadzić osoba młoda, choć
z doświadczeniem, która będzie w stanie wykorzystać wszelkie niezbędne
możliwości e-narzędzia do komunikowania się z odbiorcami w krótkim okresie
czasowym. Oznacza to, iż mają oni świadomość, że profil uczelni prowadzony
jest przez studenta. Pojawiają się jednak zarzuty ze strony ankietowanych
dotyczące monotonności przeważającej ilości postów promujących uczelnię.
Powyższe opinie może uzasadnić fakt, że na dużej liczbie zdjęć pojawiają
się te same osoby. Warto jednak zaznaczyć, że są to studenci i pracownicy uczelni,
w związku z tym poprzez prowadzone wewnętrzne castingi uczelnia daje
możliwość publicznego wyrażenia się na temat miejsca, w którym pobierane jest
kształcenie, oraz umożliwia identyfikowanie się z krakowską uczelnią. 70% (59
osób) stwierdziło natomiast, że profil prowadzony jest w sposób poprawny – nie
stwierdzili słabych stron. Otrzymany wynik mógłby zostać wzięty pod uwagę przez
osoby odpowiedzialne za komunikację marketingową Wyższej Szkoły Zarządzania
i Bankowości w Krakowie. W grupie osób odpowiadających na przytoczone
pytanie są osoby, które ‘nie polubiły’ profilu, lecz jedynie go obserwują i są
świadome jego istnienia – należałoby zastanowić się, w jaki sposób można byłoby
je zachęcić, aby przyłączyły się do grona e-społeczności akademickiej w serwisie
społecznościowym Facebook.
Spośród przedstawionych opinii 70% (33 na 47) badanych twierdzi, że relacje
pomiędzy studentem a pracownikiem naukowym powinny być podtrzymywane
w środowisku internetowym. Dużo studentów uważa, że wykorzystywanie
wewnętrznych platform e-learningowych (SUSZI – Sieciowy Uczelniany System
Zarządzania Informacją oraz SAKE – Sieciowy Akademicki Kurier E-learningowy)
uzupełnia (stanowi walor) tę część relacji, o którą trudno niekiedy zabiegać
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w czasie rzeczywistym. Stanowi to z pewnością ułatwienie dla studentów,
którzy nie mają wystarczającej odwagi do przedstawienia sytuacji w kontakcie
bezpośrednim. O ile rzadko spotyka się z sytuacją, w której przedstawiciele
kadry akademickiej otwarcie udzielają się w serwisach społecznościowych
ogólnodostępnych, o tyle dużo respondentów potwierdza aktywność
prowadzących zajęcia oraz pracowników administracji krakowskiej szkoły wyższej
na platformach intranetowych. Niestety, przewagą kreatora wiadomości serwisu
społecznościowego Facebook nad platformą intranetową SUSZI jest możliwość
określenia właściwego odbiorcy lub grupy odbiorców przez wszystkich jego
użytkowników. Poprzez pełne zdefiniowanie adresata istnieje możliwość
dostarczenia wiadomości do właściwego adresata. W przypadku platformy SUSZI,
gdy osobą, do której kierowany jest komunikat, będzie nauczyciel akademicki,
może wystąpić brak sprzężenia zwrotnego z przyczyny technicznej – platforma
pokazuje wyłącznie kilka najnowszych wiadomości, bez jednoczesnego
komunikatu ze strony systemu o posiadaniu innych, nieodebranych komunikatów.
Pozostałe umieszczane są archiwizowane – chyba że adresat ma włączone
powiadomienia kanałem poczty elektronicznej o nadejściu nowej wiadomości –
wówczas na ustawiony przez niego adres e-mail zostają wysłane ich kopie.
Serwisy społecznościowe to dla studentów istotne źródło wiedzy o aktualnych
wydarzeniach w życiu akademickim. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
umiejętnie rozdziela adresatów poszczególnych wiadomości. Jeżeli organizowane
wydarzenie jest ogólnodostępne, tj. otwarte, wówczas prowadzona jest szeroka
kampania marketingowa on-line z wykorzystaniem witryny internetowej, czy
właściwych mediów społecznych. W przypadku spotkań zamkniętych, najczęściej
zaadresowanych wyłącznie do studentów, wykorzystuje uczelnianą platformę
intranetową. W gronie nadawców komunikatów są także studenci, którzy mają
możliwość publikowania ogłoszenia w ramach platformy SUSZI – w tym celu
możliwość przesłania wiadomości grupowej posiada wyłącznie student funkcyjny,
między innymi starosta oraz jego zastępca, jednakże nie posiada on możliwości
nadania komunikatu do osób spoza własnej grupy dziekańskiej.
Ostatnim elementem oceny jest wyszczególnienie aktywności studentów
w serwisie społecznościowym Facebook, z podziałem na: pasywnych, pasywnoaktywnych oraz aktywnych. Studentem pasywnym jest osoba, która jedynie
‘polubiła’ profil Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie w serwisie
społecznościowym Facebook oraz ‘nie śledzi’ tego profilu (poprzez kliknięcie
odpowiedniego przycisku). Studentem pasywno-aktywnym jest student, który
w sposób okazjonalny reaguje na zamieszczane informacje w sposób bierny,
tj. kliknięciem w przycisk. Studentem aktywnym, prosumentem, jest osoba, która
oprócz interakcji biernej zostawia na przykład komentarze (dzieli się swoimi
opiniami, zaprasza swoich znajomych do polubienia profilu). W kwestionariuszu
ankiety respondenci zostali poproszeni o zaznaczenie form prowadzonych przez
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siebie aktywności w ramach współtworzenia e-społeczności akademickiej.
Klasyfikacja przedstawia się następująco:
 kliknięcie „lubię to!” lub zareagowanie za pośrednictwem ikony emocji –
54 osoby
 udostępnienie postu – 8 osób
 skomentowanie wiadomości – 7 osób
 oznaczenie siebie lub znajomego w zamieszczonym komunikacie – 3 osoby
 reagowanie na wydarzenia (klikanie np. w przycisk „wezmę udział”) –
22 osoby
 wystawienie recenzji całego profilu – 7 osób
 brak jakiegokolwiek zaangażowania – 12 osób.
Z powyższego zestawienia wynikać może, że najchętniej respondenci preferują
bierną aktywność. Dużo ciekawszym wizerunkowo profilem wydaje się taki, który
posiada czynnie aktywnych użytkowników, tj. takich, którzy chętnie udzielają
komentarzy, sugerują zmiany, wyrażają opinię na temat zamieszczanych
informacji.

Podsumowanie
Zdaniem studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
uczelnia dba o utrzymywanie e-wizerunku oraz e-relacji poprzez czynną
aktywność w mediach społecznych9, ze szczególnym uwzględnieniem serwisu
społecznościowego Facebook oraz platform intranetowych SUSZI oraz SAKE.
Studenci krakowskiej uczelni w swoich odpowiedziach zwracają uwagę na jakość
oraz ilość treści publikowanej w social mediach. Kluczowym wydaje się być
przeanalizowanie i skoordynowanie zamieszczanych postów przez osoby
odpowiedzialne za prowadzenie e-komunikacji, z uwagi na wyraźny sygnał płynący
ze strony respondentów dotyczący tematyki publikowanych postów,
a dokładniej jednego, dominującego tematu autoreklamy. Należałoby urozmaicić
prezentowaną ofertę, bowiem istniałoby wówczas prawdopodobieństwo,
że studenci – być może także osoby niebędące studentami – zaczną czynniej
uczestniczyć w e-społeczności akademickiej, która jest zauważalna i potrzebna,
aby utrzymywać bardzo dobrą relację pomiędzy zainteresowanymi stronami.
Innym, równie ciekawym wnioskiem powinno być przeanalizowanie
zaangażowania przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie
w pozostałych obszarach social media. Wynik sondażu pokazał, że niewielka część
respondentów zadeklarowała, iż śledzi profil uczelni nie tylko w serwisie
społecznościowym Facebook. Należałoby usprawnić działania komunikacji
9

Zob. profil Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie w serwisie mediasharing Vimeo.com,
https://vimeo.com/wszib/videos (17.11.2017).
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marketingowej on-line, gdyż istnieje supozycja, że pozostałe osoby mogą
nie wiedzieć o posiadaniu przez WSZiB pozostałych profili lub przekaz
o podtrzymywaniu relacji w Internecie z wykorzystaniem innych serwisów
społecznościowych niż Facebook jest niewystarczający.
Należy podkreślić, że Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie jest
uczelnią niepubliczną, działająca for-profit. Tym samym może przypominać
przedsiębiorstwo świadczące usługi10, dla którego studenci będą utożsamiani
z klientami (pomagający osiągnąć przewagę konkurencyjną). Jednakże szkoła
wyższa zwraca uwagę na kreowanie i utrzymywanie formy wartości tradycyjnej
oraz nowoczesnych, tzw. e-wartości. Uczelnia zawodowa, chcąc dobrze
prosperować, powinna zatem być stale obecna w środowisku i stale monitorować
zmieniające się otoczenie. W ramach prowadzonych czynności obserwacyjnych
podejmuje właściwe decyzje przy występujących zmianach, ale także obligatoryjną
czynnością jest dbanie o zaspokajanie potrzeb potencjalnych oraz obecnych
studentów.
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Creation of the Academic Image and Community Using Social Media
on the Example of the School of Banking and Management in Cracow
Summary
Development by means of reaching a new group of recipients and forming relations with the
contemporary ones are goals set by institutions of higher education. It is social media with cyber
spaces created within them which are most often used for this purpose nowadays. The time of
Matura examinations is when institutions of higher education compete most fiercely because
presenting an appropriate educational offer at the time of noticeable population decline requires
a well-thought concept of marketing communication between the sender and the recipient.
The article presents the approach adopted by the School of Banking and Management in Cracow
towards creating and maintaining the image and the academic community using social media.
Keywords: academic community, on-line marketing communication, social media.
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Wykluczenie cyfrowe jako forma wykluczenia
społecznego. Przypadek Polski

ABSTRAKT
Tekst porusza problem wykluczenia cyfrowego jako jednej z form wykluczenia społecznego.
W pierwszej części tekstu zdefiniowane zostaje pojęcie wykluczenia społecznego, a następnie
wykluczenia cyfrowego. W dalszej kolejności przedstawiona jest analiza porównawcza dotycząca
korzystania z Internetu w Polsce, a także w Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech – czterech
głównych krajach Europy Środkowej, tworzących Grupę Wyszehradzką. Porównanie wymienionych
krajów wynika z faktu przystąpienia do Unii Europejskiej w tym samym czasie (1 maja 2004 r.).
Ostatnia część tekstu stanowi podsumowanie oraz przedstawienie prognoz rozwoju Internetu
w Polsce w nadchodzących latach.
SŁOWA KLUCZOWE: Internet, wykluczenie cyfrowe, wykluczenie społeczne, nowe media.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problem wykluczenia cyfrowego jako
jednej z form wykluczenia społecznego we współczesnej Polsce. Aby zbadać
wskazaną kwestię, przeprowadzono analizę korzystania z Internetu w Polsce na
przestrzeni ostatnich kilku lat (dane wykorzystane w artykule odnoszą się głównie
do okresu 2015-2016), jednak pojawiają się także odniesienia do sposobu
korzystania z sieci przez Polaków we wcześniejszym okresie, które sięgają nawet
2002 r. Rozważania oparte zostały o dane zastane: raporty Centrum Badania
Opinii Społecznej, oficjalne dokumenty publikowane przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji, jak również cykliczne badania „Diagnoza Społeczna”
realizowane przez Radę Monitoringu Społecznego. Analiza dotycząca Polski
została wzbogacona o dane dotyczące korzystania z Internetu w państwach, które
podobnie jak Polska przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r., chodzi więc
o Czechy, Węgry oraz Słowację. Dane te pochodziły z raportów firmy badawczej
Gemius, która jest jednym z czołowych podmiotów zajmujących się badaniami
Internetu, jak również dokumentów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
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Wykluczenie cyfrowe jako forma wykluczenia społecznego
Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem wielowymiarowym dotyczącym
zróżnicowanych obszarów życia społecznego. Dotyka ono zarówno jednostek, jak
i całych grup społecznych, występując w różnych formach na całym świecie.
Pojęcie to ma charakter pojemny i wieloznaczny, stąd problemy w jego
precyzyjnym zdefiniowaniu. Bardzo często jednak ekskluzja łączona jest
z pojęciem nierówności, ubóstwa, jak również dyskryminacji, czy też kojarzona jest
z terminami w rodzaju zbędności, marginalności etc1. Duża część definicji
wykluczenia społecznego akcentuje jego trzy istotne elementy, są to: wystąpienie
sytuacji wykluczającej, będące splotem wydarzeń, czynników bądź warunków
wykluczających, zaistnienie jednostki wykluczonej, a więc osoby lub grupy
znajdującej się w sytuacji wykluczającej, i wreszcie społeczne funkcjonowanie,
które dotyczy możliwości korzystania z zasobów publicznych i zapewnienia sobie
godnej egzystencji. Zgodnie z Narodową Strategią Integracji Społecznej
wykluczenie społeczne dotyczy osób, rodzin bądź grup społecznych, które:
żyją w niekorzystnych warunkach ekonomicznych określanych jako ubóstwo
materialne, podlegają niekorzystnym dla nich procesom społecznym (np.
dezindustrializacja, kryzys dotykający daną branżę), nie zostały wyposażone
w odpowiedni kapitał umożliwiający uzyskanie kwalifikacji, wejście na rynek
pracy i zapewnienie sobie normalnej pozycji społecznej. Wykluczenie dotyka
również osób, które doświadczają dyskryminacji, zarówno ze względów prawnych,
jak i ze względów kulturowych uprzedzeń, posiadają cechy utrudniające
im funkcjonowanie i korzystanie z powszechnych zasobów społecznych
(niepełnosprawność, uzależnienie, choroba przewlekła) lub też podlegają
niszczącemu działaniu innych – przemocy, szantażowi, indoktrynacji2.
Wykluczenie społeczne jest terminem stosunkowo młodym. W pierwszej
połowie XX wieku w podobnym kontekście posługiwano się raczej pochodnym
pojęciem margines/marginalizacja. Można zatem stwierdzić, iż niezależnie od
różnic semantycznych samo badane zjawisko miało i ma swoją długą tradycję,
gdyż w każdej epoce żyli ludzie o niskim statusie społecznym, którzy z rozmaitych
powodów nie mogli w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.
Przedmiotem analizy w niniejszym tekście będzie szczególna forma
wykluczenia społecznego, adekwatna i charakterystyczna dla dzisiejszych czasów,
mianowicie wykluczenie cyfrowe, które należy zdefiniować jako marginalizację
społeczności nieposiadających dostępu do nowoczesnych technologii cyfrowych
1

Zob. np. P. Sałustowicz, Dyskurs o wykluczeniu społecznym – kontekst unijny i narodowy, w: Z. Galor,
B. Goryńska-Bittner (red.), Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń, Poznań 2011, s. 40.
2
Por. Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Narodowa Strategia Integracji Społecznej, Warszawa
2004, s. 20-21.
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takich jak komputer, Internet etc.3 Biorąc pod uwagę, iż obecnie w związku
z rozwojem nowych technologii i Internetu wiele form życia społecznego przenosi
się do przestrzeni wirtualnej, wykluczenie jest tym bardziej dotkliwe. Internet
staje się nie tylko platformą komunikowania i często głównym źródłem informacji,
lecz także pozwala na załatwienie wielu spraw bez konieczności wychodzenia
z domu. Dostęp do Internetu stanowi zatem warunek konieczny pełnego
uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Brak kontaktu z nowoczesnymi
technologiami, jak również brak umiejętności czy zasobów potrzebnych
do ich użycia generuje znaczące nierówności pomiędzy korzystającymi
i niekorzystającymi: różnice na rynku pracy związane z uczestnictwem w życiu
społecznym i kulturowym, czy mówiąc najogólniej te związane z szansami
życiowymi. Zjawisko niekorzystania z Internetu określane jest za Manuelem
Castellsem mianem cyfrowego podziału (Digital divide)4. Pozostawanie zatem po
stronie osób niekorzystających z dostępu do sieci jest przesłanką do tego, aby
mówić o społecznym i ekonomicznym wykluczeniu.
Podsumowując, w tekście tym wykluczenie cyfrowe będzie rozumiane nie tylko
jako brak dostępu do zdobyczy technologicznych (głównie komputerów
i Internetu), lecz także jako nieumiejętność bądź brak motywacji do korzystania
z nich wraz z wszelkimi tego konsekwencjami dotyczącymi życia społecznego,
partycypacji w kulturze, szans na rynku pracy etc. Definicja ta jest w dużej mierze
zbieżna z klasyfikacją poziomów dostępu do nowych technologii zaproponowaną
przez Dominika Batorskiego, zgodnie z którą, aby w pełni korzystać z komputera
i Internetu, użytkownik potrzebuje: motywacji do korzystania; fizycznego
dostępu (a więc komputera podłączonego do sieci); posiadania odpowiednich
umiejętności (zarówno umiejętności związanych z samym korzystaniem
z komputera, jak i umiejętności wyszukiwania informacji, czy nawet kwestie
związane z bezpieczeństwem korzystania oraz dbaniem o swoją prywatność
podczas przeglądania Internetu). Ostatni z zaproponowanych poziomów to
sposoby korzystania z technologii5.

3

D. Bednarczyk, Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu (e-integracja) w Polsce, Warszawa 2014, s. 1.
Por. D. Batorski, Podstawy społeczeństwa informacyjnego w Polsce, [w:] M. Marody (red.) Wymiary życia
społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2009, s. 469.
5
Zob. D. Batorski, A. Płoszaj, Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa
i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014–2020,
Warszawa 2012, s. 9.
4
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Korzystanie z Internetu w Polsce w latach 2015-2016
Obecnie w Polsce z Internetu regularnie (a więc przynajmniej raz w tygodniu)
korzysta blisko dwie trzecie dorosłych Polaków6. Biorąc pod uwagę, iż w 2002 r.
odsetek regularnie korzystających z Internetu stanowił zaledwie 17%, mamy do
czynienia z ogromnymi zmianami w tym zakresie. Jest to widoczne zwłaszcza
w ostatnich kilku latach – odsetek osób regularnie korzystających z Internetu
w 2015 r. przekroczył 50%7, zaś w roku 2016 wzrósł do 65%8. Mimo tego
niewątpliwego skoku jakościowego przyrost gospodarstw domowych
wyposażonych w Internet w ostatnich latach jest coraz wolniejszy9, zaś w grupie
osób starszych (powyżej 60 lat) w dalszym ciągu użytkowanie Internetu jest na
niższym poziomie niż w pozostałych grupach wiekowych. O ile wśród osób
liczących sobie 60-64 lata odsetek ten w 2013 r. wyniósł 35,5% (zaś w 2015 r.
przekroczył nawet 40%), o tyle wśród osób powyżej 65. roku życia wyniósł on już
zaledwie 14,1% w 2013 r. i 17,9% w 2015 r. Dla porównania wśród osób w wieku
16-24 lata z Internetu regularnie korzystało niecałe 97% badanych10. Istotnym
faktem jest również rezygnowanie z dostępu do Internetu. Porównując dane
z 2013 r. ze statystykami za rok 2011, można zaobserwować, iż blisko 9% osób,
które w 2011 r. deklarowały korzystanie z sieci, w 2013 r. zaprzestało korzystania
z Internetu. Rezygnacje te dotyczą głównie osób starszych i słabiej
wykształconych. Od 2011 r. z Internetu przestało korzystać 26% użytkowników
w wieku powyżej 65. roku życia i 19% osób w przedziale wiekowym 60-64 lata.
Jeżeli chodzi o przyczyny takiego stanu rzeczy, zazwyczaj są one związane
z czynnikami ekonomicznymi lub relokacją (zmiana lub utrata pracy,
przeprowadzka, opuszczenie gospodarstwa domowego przez dzieci, które były
użytkownikami Internetu). Wynikać mogą również z braku potrzeby korzystania
z Internetu, którego użytkowanie już wcześniej miało ograniczony charakter11.
W roku 2016 wśród głównych przyczyn niekorzystania z Internetu polscy
respondenci wymienili brak potrzeby korzystania z Internetu (71%), brak
umiejętności (52%) oraz zbyt wysokie koszty sprzętu (27%) i zbyt wysokie koszty
dostępu związane np. z opłatami telefonicznymi (19%)12. Co ciekawe, mimo
6

Por. np. CBOS, Internauci 2015,Warszawa 2015, CBOS, Korzystanie z Internetu, Warszawa 2016.
CBOS, Internauci 2015,Warszawa 2015, s. 1, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_15.PDF
(27.04.2018).
8
CBOS, Korzystanie z Internetu, Warszawa 2016, s. 5, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_092_16.PDF
(27.04.3028).
9
Por. D. Batorski, Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania,
[w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2014,
s. 357-358.
10
Ibidem, s. 368.
11
Ibidem, s. 365-366.
12
Główny Urząd Statystyczny, Jak korzystamy z Internetu?, 2016, s. 2.
7
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iż wśród osób w przedziale wiekowym 55-64 i powyżej 65 lat odsetek
korzystających z Internetu jest znacząco niższy niż w młodszych grupach
wiekowych, osoby takie nie wykazują awersji do korzystania z Internetu na
urządzeniach przenośnych (tabletach, smartfonach, netbookach). Wśród osób
powyżej 65. roku życia odsetek internautów korzystających z Internetu na
urządzeniach przenośnych wyniósł 77%, dla porównania wśród osób w przedziale
wiekowym 45-55 wyniósł on 76%13.

Analiza porównawcza użytkowania Internetu w Grupie
Wyszehradzkiej
Aby odpowiedzieć na pytanie, jak zatem wygląda stopień cyfryzacji w Polsce na
tle innych krajów UE, pod uwagę wzięto wybrane kraje, które wspólnie z Polską
przystąpiły do Unii Europejskiej w roku 2004: Czechy, Słowację oraz Węgry.
W wymienionych państwach UE, powołując się na dane Eurostatu, odsetek osób
korzystających regularnie z Internetu jest większy niż w Polsce (63%). I tak,
w Czechach odsetek ten w 2014 r. wyniósł 76%, na Słowacji był identyczny, zaś na
Węgrzech nieznacznie niższy, wyniósł on bowiem 75%14. Zbliżone do danych
Eurostatu są statystyki firmy Gemius, która od wielu lat zajmuje się badaniami
zachowań internautów, z naciskiem na kraje Europy Środkowej i Wschodniej.
W raporcie opublikowanym w styczniu 2015 r., dotyczącym odsetka osób
korzystających z Internetu w 12 krajach Unii Europejskiej przez użytkowników
w wieku 18-69 lat, Polska zajęła jedno z ostatnich miejsc z wynikiem 65%
użytkowników. Niżej znalazły się jedynie Słowacja (64%) i Rumunia (59%).
Zdecydowanie najlepiej wśród wskazanych krajów wypadły Czechy z wynikiem
88%, zaś na Węgrzech z Internetu regularnie korzystało 70% osób15. Różnicę widać
także na poziomie rozwoju usług informatycznych, bowiem biorąc pod uwagę
wydajność sektora branży teleinformatycznej rozumianej jako przedsiębiorstwa,
których wytwarzane dobra pozwalają na elektroniczne przetwarzanie informacji
i komunikację, Polska została sklasyfikowana jako jedno z ostatnich państw UE na
23. miejscu. Niewiele wyżej, bo na miejscu 20. znalazły się Węgry, natomiast
Czechy i Słowacja zajęły odpowiednio 15. i 12. pozycję16. Biorąc pod uwagę liczbę
przedsiębiorstw sprzedających swoje produkty przez Internet, w ścisłej czołówce,
bo na 3. miejscu rankingu grupującego państwa całej UE, znalazły się Czechy (21%
przedsiębiorstw, które wprowadziły rozwiązania e-commerce). Zostały one
13

CBOS, Korzystanie…, op. cit., s. 6.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2015, Warszawa 2015, s. 30.
15
Raport Gemius dotyczący korzystania z Internetu w 12 krajach UE: https://www.gemius.pl/wydawcyaktualnosci/w-polsce-co-trzecia-osoba-bez-dostepu-do-internetu.html (27.04.2018).
16
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Społeczeństwo Informacyjne…, op. cit., s. 46-47. Zestawienie dotyczy
wartości produkcji sektora ICT w przeliczeniu na jednego pracującego w krajach UE w 2012 r.
14

256

Jan Kujawski

wyprzedzone wyłącznie przez kraje skandynawskie (Danię i Szwecję). Polska,
Słowacja i Węgry zajęły sąsiadujące miejsca, odpowiednio 22., 21. i 20.
z wynikami w okolicach 10%17. Interesujące dane pochodzą z opublikowanego
kilka lat wcześniej raportu dotyczącego wykluczenia cyfrowego w UE pod jednym
tylko względem – dostępności Internetu. Z zestawienia wynika, iż co trzeci
mieszkaniec Polski w wieku 16-74 lat nigdy nie używał Internetu (33%), zaś
w grupie Polaków w wieku 65-74 lat odsetek ten wyniósł aż 85%18. Dla
porównania na Słowacji odsetek osób nigdy niekorzystających z Internetu w wieku
16-74 lat wyniósł zaledwie 20%, w Czechach 24%, zaś na Węgrzech 28%. Odsetki
osób w wieku 65-74 lat, którym nie zdarzyło się korzystać z Internetu we
wspomnianych krajach, były również wysokie (mieściły się w przedziale 68-78%),
jednak niższe niż w Polsce19. Nieco lepiej sytuacja wygląda, jeżeli weźmiemy pod
uwagę jakość (a więc użyteczność, łatwość i szybkość użytkowania) świadczenia
usług publicznych online w Polsce i w innych krajach UE. W rankingu
prezentującym dostępność drogą elektroniczną usług w siedmiu wybranych
sytuacjach życiowych w latach 2013-2014, polska administracja z wynikiem 78%
uzyskała 15. miejsce w całej UE, dystansując kraje takie jak Czechy, Węgry
i Słowacja, które znalazły się w trzeciej dziesiątce klasyfikowanych państw. Warto
także dodać, że pozycja Polski w tym zestawieniu znacznie się poprawiła
w porównaniu z rokiem 2007, kiedy to polska administracja zajmowała
przedostatnie miejsce wśród krajów UE. Mamy więc tutaj do czynienia istotnym
skokiem jakościowym20.

Rozwój Internetu w Polsce – kluczowe wnioski
W porównaniu z państwami, które w 2004 r. wraz z Polską zostały przyjęte do
Unii Europejskiej, wskaźniki związane z poziomem dostępności i korzystania
z Internetu w Polsce są na nieco niższym poziomie. Optymistycznie może jednak
nastrajać fakt, iż wskaźniki te systematycznie rosną, choć przyrost ten w ostatnich
latach nieco zwolnił. Dobrym prognostykiem jest wspomniany w poprzednim
podrozdziale „skok jakościowy” związany ze świadczeniem usług online
przez administrację publiczną. Kolejnym wyzwaniem stojącym przed administracją
publiczną w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu jest zapewnienie
jak największej dostępności stron internetowych instytucji publicznych,
rozumianej jako umożliwienie wszystkim użytkownikom (także osobom
z niepełnosprawnościami) samodzielnego, bezpiecznego i efektywnego
17

Ibidem, s. 50-51.
K. Polańska, Nierówność cyfrowa jako pochodna dyfuzji Internetu, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego „Studia Informatica” nr 29, Szczecin 2012, s. 239-240.
19
Ibidem, s. 240.
20
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Społeczeństwo Informacyjne…, op. cit., s. 90-91.
18
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korzystania z serwisów internetowych. Co jest równoznaczne z dostosowaniem
wymienionych serwisów do międzynarodowego standardu WCAG 2.021.
Niewątpliwie pozytywnym aspektem jest również stopień internetyzacji polskich
przedsiębiorstw. Według analizy firmy doradczej i audytorskiej Deloitte, aż 93%
polskich firm korzystało z Internetu, w ogromnej większości (niecałe 92%) był to
dostęp szerokopasmowy. Z kolei według prognoz McKinsey Global Institute do
2020 r. z Internetu korzystać ma już każdy mieszkaniec Polski22.
Z drugiej jednak strony zauważyć należy, że upowszechnienie Internetu
w Polsce charakteryzuje zróżnicowane tempo, natomiast różnice w użytkowaniu
sieci pomiędzy poszczególnymi grupami, które ukształtowały się na przestrzeni
kilku czy kilkunastu ostatnich lat, są stosunkowo trwałe. Z Internetu nadal
znacznie częściej korzystają ludzie młodzi, których cechuje wysoka aktywność
zawodowa. W dalszym ciągu barierami decydującymi o niekorzystaniu z Internetu
są umiejętności oraz motywacja (czy raczej jej brak), by efektywnie korzystać
z nowych technologii. Z drugiej strony w przeróżnych sferach życia (głównie
związanych z pracą i edukacją, ale także z życiem codziennym i dostępem do
informacji) mamy do czynienia z coraz większymi wymaganiami związanymi
z korzystaniem z Internetu – nieumiejętność może więc prowadzić do pogłębiania
się wykluczenia pewnych grup społecznych23.
Osobną kwestią jest sposób korzystania z sieci, a więc to, co robimy
w przestrzeni wirtualnej. Czy stanowi ona wyłącznie formę rozrywki i zabawy, czy
też to przestrzeń operowania na wyższym poziomie kompetencji cyfrowych czy
informacyjnych? Aspekt ten, który nie został poruszony szerzej w tym tekście,
wydaje się być bardzo istotny w kontekście edukowania na temat Internetu
i sposobów jego wykorzystania. Jest to również temat do dalszej eksploracji
specjalistów np. z zakresu socjologii pracy i organizacji. Wykluczenie cyfrowe nie
stanowi bowiem wyłącznie problemu związanego z wystąpieniem nierówności
społecznych. Jest to także zjawisko, które należy rozpatrywać w kategoriach
gospodarczych, zarówno w kontekście generowania popytu na produkty i usługi
zaawansowane technologicznie, jak i na przekrój kompetencji, jakie są najbardziej
pożądane na rynku pracy. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu jest więc
jednym z najistotniejszych wyzwań, jakie stoi zarówno przed organizacjami
sektora publicznego, jak i prywatnymi przedsiębiorstwami, w których wzrost
kompetencji technologicznych stanowić będzie główny wyznacznik rynkowej
konkurencyjności.
Warto również przy tej okazji wspomnieć, iż nabycie umiejętności
21

E. Widawska, E. Wysocka, Z. Wieczorek, Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych
instytucji publicznych, Częstochowa 2014, s. 16.
22
Business Insider: W 2020 r. każdy Polak z dostępem do Internetu, http://businessinsider.com.pl/media/
internet/prognoza-w-2020-roku-kazdy-polak-z-dostepem-do-internetu/gcvz83g (27.04.2018).
23
D. Batorski, Polacy wobec technologii… op. cit., s. 380-381.
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pozwalających na swobodne użytkowanie Internetu nie zawsze niesie ze sobą
wyłącznie korzyści. Pewnym „skutkiem ubocznym” rozpowszechnienia się
korzystania z Internetu mogą być skutki negatywne dla użytkowników, jak choćby
uzależnienie od sieci, czy też łatwiejszy dostęp do treści szkodliwych (np.
w przypadku korzystania z Internetu przez osoby nieletnie). Mimo to
komputeryzacja i szeroki dostęp do Internetu są równoznaczne z łatwiejszym
dostępem do wiedzy, co przekłada się na większe szanse edukacyjne
i komunikacyjne, związane z uczestnictwem w kulturze. To wszystko sprawia, że
mimo istnienia negatywnych aspektów związanych z rozwojem nowych
technologii mogą być one optymalnym środkiem służącym wyrównywaniu szans.
Aby skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu, należy zadbać również
o wykształcenie się w ludziach motywacji do korzystania z nowych technologii.
Jeśli spojrzymy na główne przyczyny braku dostępu do Internetu w polskich
domach, zobaczymy, że w ostatnich latach na pierwszym miejscu występował
wśród nich brak potrzeby (a zatem brak motywacji) korzystania z Internetu (59%
deklaracji), na drugim zaś brak umiejętności (blisko 45% odpowiedzi), powody
ekonomiczne (zbyt wysokie koszty sprzętu lub dostępu do sieci) wskazywane były
znacznie rzadziej (22-28%)24.
Mimo iż odsetek Polaków regularnie korzystających z Internetu systematycznie
rośnie, począwszy od 17% w 2002 r. do około 63-65% w zależności od źródła
danych w latach 2014-2016, na tle państw tworzących obecnie Grupę
Wyszehradzką Polska w większości wskaźników sytuuje się zarówno za Czechami,
Węgrami, jak i za Słowacją. Wyjątek stanowi poziom cyfryzacji usług świadczonych
przez administrację publiczną. W tym przypadku Polska znajduje się wśród
czołowych 15 krajów UE, zaś pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej sytuują się
w trzeciej dziesiątce państw członkowskich.
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Digital Exclusion as a Form of Social Exclusion. The Case of Poland
Summary
The present contribution deals with the issue of digital exclusion as one of the forms of social
exclusion. The first part of the text offers definitions of the concepts of social, and subsequently,
digital exclusion. The further part constitutes a comparative analysis of the internet usage in Poland,
the Czech Republic, Slovakia and Hungary – the four main Central European countries, forming the
Visegrád Group. The comparison of these countries is strongly appropriate because these countries
joined the European Union at the same time (1st May 2004). The final part of the text summarizes
and forecasts the Internet development in Poland in the coming years.
Keywords: Internet, digital exclusion, social exclusion, new media.
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Wiosną 2018 roku ukazała się na polskim rynku wydawniczym książka
autorstwa Tomasza Mielczarka pt. Tygodniki opinii w zmieniającej się
rzeczywistości. Tym razem badacz polskiego systemu medialnego skoncentrował
się na segmencie tygodników opiniotwórczych funkcjonujących na polskim rynku
prasowym. We wstępie stwierdził: „w tej książce zajmować się będziemy
specyficznym typem prasy ukazującym się raz w tygodniu. Przedmiotem analizy
będą współczesne tygodniki zaliczane do bardzo zróżnicowanej grupy
odbiorców”1. Dla autora zmieniająca się rzeczywistość to płynna (modernistyczna)
rzeczywistość, w której liczy się wolność i praktyczne rozwiązania codziennych
ludzkich problemów. Przyjmując taką perspektywę, starał się zwracać uwagę
czytelnika na zabiegi, decyzje i strategie zespołów redakcyjnych podejmowane
w celu dostosowania periodyków do działania w warunkach rynkowych.
Co oznacza, że czasopismo „jest także produktem, który klient musi zauważyć,
skupić na nim uwagę, i w końcu kupić”2. Inaczej mówiąc, kupujący musi dostrzec
produkt i wybrać go z szerokiej oferty, przeznaczyć na niego swoje pieniądze
i wygospodarować czas na lekturę.
Książka T. Mielczarka jest, moim zdaniem, udaną próbą diagnozy stanu
tygodników opinii w Polsce po 1989 roku. Badacz uporządkował kwestie
dotyczące definicyjnych wyróżników tej grupy czasopism, przedstawił jej rys
historyczny i ewolucję w obrębie zawartości. Z perspektywy czytelnika niezwykle
ważne wydają się zagadnienia związane z uwarunkowaniami społeczno1
2

T. Mielczarek, Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości, Kraków 2018, s. 9.
Ibidem.
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politycznymi wpływającymi na funkcjonowanie tygodników na rynku prasowym,
w tym ekonomiczna kondycja ich właścicieli oraz zakres czytelnictwa periodyków
podejmujących zagadnienia społeczno-polityczne.
Na szczególną uwagę zasługuje zastosowana metodologia badań. Konstruując
ją autor dążył, na ile to tylko możliwe, do obiektywnej analizy współczesnych
polskich czasopism społeczno-politycznych. Dlatego stosując metodę analizy
zawartości zdecydował się na jej dwojaki charakter. Dzięki analizie jakościowej
właściwej naukom humanistycznym zbadał celowo dobrany korpus tekstów, aby
oddać ideowy profil badanych tygodników. T. Mielczarek podkreślił, że trudno
było „podczas procedury selekcji uniknąć subiektywizmu”3. Zdając sobie z tego
sprawę, badacz przeprowadził także analizę statystyczną (ilościową) właściwą
naukom społecznym. Stworzył własną metodologię badań, bazując na ustaleniach
Walerego Pisarka. Analizie ilościowej poddał sześć tygodników: „Politykę”,
„Wprost”, „Newsweek Polska”, „Uważam Rze”, „wSieci” i „Do Rzeczy”. Łącznie
autor przebadał 80 ich roczników, włączając do analizy szatę graficzną. Badacz
wykorzystał ponadto informatyczne narzędzie badawcze – Jasnopis4 w celu
zbadania języka, jakiego używano w analizowanych periodykach. Na uwagę
zasługuje kompleksowe podejście do problemu badawczego.
T. Mielczarek przyzwyczaił czytelników do porównywania i weryfikacji swoich
badań z dostępnymi analizami prowadzonymi m.in. przez: Instytut Monitorowania
Mediów, Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, Kantar Media, Polskie Badania
Czytelnictwa, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Giełdę Papierów
Wartościowych. Także tym razem, badając sytuację tygodników opinii, starał się
ukazać ją w jak najszerszej perspektywie stworzonej dzięki zebranym danym
ilościowym.
Zebrany materiał autor zaprezentował na łamach pięciu rozdziałów, które
uzupełnia bogata bibliografia, indeks nazwisk oraz dwa aneksy. W pierwszym
zaprezentowano tabelarycznie wyniki zawartości „Polityki”, „Wprost”, „Newsweek
Polska”, „Uważam Rze”, „Do Rzeczy” i „wSieci” w latach 1991-2015 (w %).
W drugim przedstawiono, także tabelarycznie, nakład i sprzedaż polskich
tygodników opinii w latach 1994-2016 na podstawie danych Związku Kontroli
Dystrybucji Prasy. W tej tabeli, poza badanymi szczegółowo przez T. Mielczarka
sześcioma periodykami, znalazły się także tygodniki: „Nie”, „Przegląd”, „Tygodnik
Powszechny”, „Przekrój” i „Gazeta Polska”.
Rozdział pierwszy ma charakter teoretyczny i koncentruje się wokół
odpowiedzi na pytanie, czy współcześnie można mówić o tygodnikach opinii, czy
raczej o ilustrowanych magazynach społecznych. Bazując na swoim doświadczeniu
medioznawczym rozpoczął od przeglądu definicji dostępnych na gruncie nauk
3
4

Ibidem, s. 11.
Więcej na ten temat zob.: http://www.jasnopis.pl/aplikacja.
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o mediach. Rozważał na temat prasy społeczno-politycznej i społeczno-kulturalnej.
Ważną część tego rozdziału stanowi przegląd definicji magazynu. Autor poddał
analizie i porównał kilkanaście definicji zaproponowanych przez uczonych
z różnych krajów. Ukazał nieprecyzyjność tego określenia oraz ewoluuję jego
znaczenia. T. Mielczarek jest także historykiem prasy, dlatego nie mogło zabraknąć
w jego rozważaniach historii rozwoju tygodników opinii w Polsce. Stworzył tym
samym tło, na którym ostrzej widać obecną sytuację w obrębie tej grupy
typologicznej. Prezentując kształt współczesnego rynku, autor więcej uwagi
poświęcił „Tygodnikowi Powszechnemu”, „Przekrojowi”, „Nie”, „Faktom”,
„Przeglądowi” i „Gazecie Polskiej”. Wspomniał także o efemerydach, tj.
„Spotkaniach” czy „Ozonie”. Ze znawstwem tematu wskazał najważniejsze
postaci, wydarzenia i decyzje, które miały wpływ na kondycję wyżej wymienionych
czasopism na polskim rynku prasowym.
Na łamach kolejnych trzech rozdziałów autor poddał szczegółowej
analizie tytuły, które w badanym okresie osiągały najwyższe wyniki ze
sprzedaży egzemplarzowej i spełniały większość podstawowych warunków
charakteryzujących takie czasopiśmiennictwo. Prezentując „Politykę” przypomniał
jej peerelowską historię, burzliwy okres transformacji z licznymi przeobrażeniami
wewnątrz pisma. Podsumowując badania nad tym tygodnikiem, stwierdził,
że „zawsze szczególną właściwością zespołu Polityki była umiejętność
dostosowywania się do warunków narzuconych mu przez system medialny
i polityczny. Chociaż dla niektórych jego krytyków umiejętność ta była bliska utraty
tożsamości […] okazała się skutecznym narzędziem zdobywania i utrzymywania
czytelników. Otrzymywał on bowiem wysokiej jakości produkt, którego zawartość
w zasadzie była przewidywalna i adekwatna wobec oczekiwań odbiorców”5.
Prezentując wyniki badań dotyczące tygodnika „Wprost”, autor rozpoczął
od przypomnienia jego, wręcz wzorcowych, początków w Poznaniu w latach
1982-1990. Zdaniem badacza redakcja osiągnęła sukces dzięki własnym środkom,
kreatywności i pracowitości całego zespołu zarówno redakcyjnego, jak
i właścicielskiego. Następnie T. Mielczarek przybliżył burzliwy okres związany
z przeniesieniem redakcji do stolicy. Na uwagę zasługuje fragment, w którym
precyzyjnie odtwarza przeobrażenia własnościowe periodyku i związane z tym
zmiany osobowe w zespole redakcyjnym. Analiza publikowanych treści wykazała,
że tygodnik coraz bardziej otwarcie sprzyjał jednej ze stron sporu politycznego.
Jednak, jak twierdzi autor, dla dalszych losów „Wprost” dużo istotniejsze okazały
się problemy finansowe, a nie ideowe. Badacz stwierdził: „z dużą dozą
prawdopodobieństwa można sformułować opinię, że wydawnictwo popadło
w kłopoty z powodów nietrafionych inwestycji, zbyt wysokich kosztów własnych
generowanych w warunkach spowolnienia gospodarczego i pewnej bezradności
5

Ibidem, s. 114.
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wobec nowego ekspansywnego konkurenta”6. T. Mielczarek uwypuklił także
problemy wynikające z relacji między redaktorami naczelnymi a poszczególnymi
właścicielami pisma, które utrudniały pracę w redakcji i przyczyniały się do
nadmiernej rotacji kadry dziennikarskiej.
Rozdział czwarty poświęcił autor wydawanemu na licencji amerykańskiej
tygodnikowi „Newsweek Polska”. Badacz uwypuklił, co ważne w kontekście
rozważań teoretycznych podjętych w rozdziale pierwszym, charakter tygodnika,
który pierwotnie najlepiej wpisał się w pojęcie ilustrowanego magazynu
społecznego i wywołał przekształcenia w tym segmencie prasowym. T. Mielczarek
przywołał historię amerykańskiego pierwowzoru. Zaprezentował profil
i działalność firmy Ringier Axel Springer, która wprowadziła tytuł w 2001 roku
na polski rynek prasowy. Z perspektywy badań nad tygodnikami opinii ważny
wydaje się fakt przebudowy oferty wydawniczej koncernu z niemieckim
kapitałem. Autor przypomniał, że firma zadebiutowała w Polsce w 1994 roku,
rozpoczynając od prasy kobiecej i magazynów komputerowych i motoryzacyjnych.
Rozbudowując ofertę informacyjną i opiniotwórczą, koncern zrezygnował
z periodyków adresowanych do kobiet. Można powiedzieć, że postawił na
męskiego odbiorcę. Badacz stwierdził: „Newsweek Polska miał ogromny wpływ na
sposób funkcjonowania grupy tytułów określanych mianem czasopism opinii.
W pierwszych latach swej działalności tygodnik konsekwentnie realizował
redakcyjny model ilustrowanego magazynu społecznego. Przenosił na grunt polski
przede wszystkim doświadczenia amerykańskie, gdzie w równym stopniu dbano
o warsztatową rzetelność i neutralność, jak i wyjątkowy charakter
podejmowanych tematów upowszechnianych w spektakularnej formie”7. Wyniki
badań T. Mielczarka dobitnie wskazały, że nie udało się periodykowi utrzymać
przyjętego kursu. Tygodnik wpadł w „stare koleiny”. Tracił swą unikatową
międzynarodową zawartość i zdecydowanie częściej podejmował zagadnienia
krajowe, a materiał ilustracyjny „zyskał na wyrazistości i ostrości”.
Bohaterami ostatniego rozdziału są trzy tygodniki: „Do Rzeczy”, „Uważam Rze”
i „wSieci” zaprezentowane w kontekście realizowanych funkcji. Podkreślę, że
autor, definiując prasę opinii, stwierdził, iż pełni ona głównie funkcję integracyjną
i środowiskotwórczą. Obie z powodzeniem realizuje prasa konserwatywna, do
której należą wyżej wymienione czasopisma. Badacz szczegółowo opisał ich
początki, kolejnych wydawców, wzajemne relacje zachodzące między zespołami
redakcyjnymi oraz przeobrażenia wynikające z dostosowywania się do trudnych
warunków rynkowych i potrzeb odbiorców. Wnikliwie przyjrzał się tabloidyzacji
i personifikacji przekazu – zabiegom podejmowanym w celu podniesienia
wyników ze sprzedaży egzemplarzowej. Podsumowując badacz stwierdził:
6
7

Ibidem, s. 152.
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„dosłowność i jednoznaczność pism konserwatywnych miała nie tylko podłoże ideowopolityczne, ale i ekonomiczne. Gdy urealniono ich ceny i przeminął efekt nowości,
zainteresowanie nimi znacznie zmalało […]. Różnorodne zabiegi formalne stosowane zwłaszcza
na okładkach przynosiły krótkotrwałe efekty marketingowe. Niemniej jednak nadawały obu
8
pismom cechy tabloidu, co mogło dezorientować bardziej wymagających czytelników” .

Lektura książki Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości sprawiła mi
dużą przyjemność. Niewątpliwie jest to pozycja obowiązkowa dla wszystkich
interesujących się mediami. Jest rzetelnym i wnikliwym kompendium wiedzy
o tygodnikach opinii wydawanych w Polsce. Prezentuje bogaty materiał
faktograficzny skłaniający do refleksji nad współczesnym komunikowaniem
masowym. Wartość merytoryczną publikacji podnosi bogata bibliografia, którą
tworzą materiały źródłowe, opracowania oraz liczne artykuły prasowe.

8

Ibidem, s. 214.
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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,
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 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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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.

269

Kryteria zakwalifikowania artykułu do druku

Tzw. 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. guest
authorship, 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 i ponownej recenzji
d) 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 w czasopiśmie
naukowym „Media i Społeczeństwo”
Adres redakcji: Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, bud. B, pok. 305
Sekretariat Katedry Nauk Ekonomicznych i Społecznych 43-309 Bielsko-Biała z dopiskiem
„Media i Społeczeństwo”, email: mis@ath.bielsko.pl.

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 przedstawionymi poniżej wytycznymi edytorskimi dla pisma „Media
i Społeczeństwo”. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować
odrzucenie artykułu.

* Artykuł nie powinien przekraczać objętościowo 15 znormalizowanych stron
formatu A4, (około 1800 znaków na stronę).
* Poza imieniem i nazwiskiem, afiliacją oraz adresem e-mailowym obowiązkowe
jest wskazanie indywidualnego numeru ORCID autora.
* 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.
* Żadne ze streszczeń nie powinno przekraczać 1/3 strony (max. 15 wersetów
każde). ABSTRAKT i Summary powinny zawierać tę samą treść i stanowić
kwintesencję artykułu.
* Na końcu artykułu należy zamieścić bibliografię (Bibliografia/Bibliography- nie
tłuste) oraz oddzielnie źródła internetowe (Źródła internetowe/Online
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references- nie tłuste) – 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. Tytuły książek, artykułów i in. podajemy według
zasad obowiązujących w przypisach, por. niżej. W przypadku przywoływania
artykułu z pracy zbiorowej konieczne jest podanie w bibliografii stron na
których znajduje się dany artykuł.
* 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
w cudzysłowie. Tytuły książek, artykułów, rozdziałów, filmów, programów
telewizyjnych, gier komputerowych, obrazów należy podawać kursywą. Nazwy
stacji telewizyjnych i radiowych piszemy czcionką prostą bez cudzysłowia.
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
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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,
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, miejsce
i rok wydania, wykorzystane strony. Wydanie inne niż pierwsze zaznaczamy (np.
wyd. 2). Przykład: J. Bralczyk, Język na sprzedaż, 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, Spectator in spectaculum. Ukryte osobowości programów
telewizyjnych TVP1,TVP2, TVN, Polsat, „Studia Medioznawcze”, 2010, nr 1, s. 1441.
Rozdziały/części tomów zbiorowych
– podajemy inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł rozdziału kursywą, po przecinku
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dajemy [w:] dalej tytuł tomu kursywą, dalej inicjał imienia i nazwisko redaktora,
po nim skrót (red.) w nawiasie, po przecinku 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.), 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 miejsce i rok
wydania, następnie wykorzystane strony. Przykład: A. Duszak, N. Fairclough (red.),
Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji
społecznej, 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 miejsce i rok wydania, dalej strony.
Przykład: J. Kowalski i in., Media polskie, Warszawa 2010, s. 15-17.
– 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, miejsce i rok
wydania oraz strony. Przykład: J. Kowalski i in. (red.), Media za granicą, Warszawa
2010, s. 87-90.
Tłumaczenia z języków obcych
– zasady przytaczania publikacji stanowiących tłumaczenia z języków obcych są
takie same, jak powyższe z tym, że podaje się nazwisko tłumacza.
Przykład: D. Howarth, Dyskurs, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Warszawa 2008, s. 1117.
Pozycje internetowe
– zasady przytaczania pozycji internetowych są takie same, jak powyższe z tym, że
podajemy 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)
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Lista recenzentów
1. dr Agnieszka Będkowska-Kopczyk – Uniwersytet w Grazu
2. prof. dr hab. Ewa Bobrowska – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
3. prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk – Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
Kielce
4. prof. dr hab. Jacek Dąbała – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
5. dr Olga Dąbrowska-Cendrowska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
6. dr hab. Ryszard Filas – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
7. dr Lana Hudecek – Uniwersytet Języka Chorwackiego i Lingwistyki, Zagrzeb
8. prof. UO dr hab. Robert Geisler – Uniwersytet Opolski
9. dr Anna Jupowicz-Ginalska – Uniwersytet Warszawski
10.prof. dr hab. Piotr Lewiński – Uniwersytet Wrocławski
11.prof. dr hab. Iwona Loewe – Uniwersytet Śląski, Katowice
12.dr hab. prof. UJK Renata Piasecka-Strzelec – Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
Kielce
13.prof. dr hab. Adam Regiewicz – Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa
14.dr hab. Marek Rembierz – Uniwersytet Śląski, Katowice
15.prof. dr hab. Katarzyna Skowronek – Instytut Języka Polskiego, Polska Akademia
Nauk, Kraków
16.prof. dr hab. Jacek Warchala – Uniwersytet Śląski, Katowice
17.prof. dr hab. Maria Wojtak – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
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Deklaracja o wersji pierwotnej (referencyjnej)
czasopisma „Media i Społeczeństwo”
Komitet Redakcyjny czasopisma „Media i Społeczeństwo” uznaje jego wersję
elektroniczną jako wersję pierwotną (referencyjną).
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