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Wstęp

Choroby towarzyszyły ludziom od zawsze, największym problemem były te
zaraźliwe, które szybko rozprzestrzeniały się na wielką skalę i powodowały śmierć
tysięcy osób. Zagrożenie zachorowaniami tego typu wzrastało wraz z rozwojem
cywilizacji. Hanna Krajewska pisze, że choroby zakaźne dotkliwe w swoich skutkach
pojawiły się dopiero w neolicie. Początkowo
„ludzie żyli w dużym rozproszeniu, później, wskutek przejścia na osiadły tryb życia
i wprowadzenia gospodarki rolniczo-hodowlanej, nastąpił wzrost populacji. Osiadły tryb życia,
większa niż dotychczas rozrodczość, bliski kontakt ze zwierzętami hodowlanymi, a także niska
higiena życia prowadziły do zakażeń międzyosobniczych i odzwierzęcych. Nasi przodkowie często
doświadczali klęski głodu, a to wpływało na ich odporność, co w konsekwencji prowadziło do
podatności na zarażenia”1.

Epidemie pojawiały się w dużych skupiskach ludzi, miastach, armiach.
W Starym Testamencie w Księdze Samuela można znaleźć opis epidemii, która
dotknęła Filistynów. Herodot pisał o zarazie i czerwonce, które pojawiły się w armii
Kserksesa, która najechała Grecję. W zapiskach Tukidydesa znaleźć można
informacje o zarazie ateńskiej z 430 r. p. n. e. Między 165 a 180 r. w Rzymie pojawiła
się zaraza Antoninów, nazywana inaczej zarazą Gallena, która
„dotknęła nie tylko Rzym, ale i inne miasta oraz armię. Osłabiła dotychczas niezwyciężone legiony,
co przy wzroście agresywności przygranicznych plemion stawało się coraz większą rysą na
narodowej dumie Rzymian. Przyniosła także problemy ekonomiczne, czyniąc poważne rany

1

H. Krajewska, Pandemie w historii świata, [w:] „Wieś i Rolnictwo”, nr 3/2020, s. 18.
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w każdej sferze życia społecznego”2.

Za czasów Justyniana pojawiła się epidemia dżumy. Jak pisze Monika Wójcik
„Pierwsza fala trwała cztery miesiące. Była dość krótka, prawdopodobnie dlatego, że śmierć
chorych następowała tak szybko, iż bakteria nie zdołała się rozprzestrzenić. Prokopiusz
z przerażeniem stwierdza, że rozmiary i siła epidemii były tak duże, że <<o mało nie unicestwiła
rodzaju ludzkiego>>. Druga fala nadeszła w roku 558. Na domiar złego niewiele wcześniej
Konstantynopol nawiedziło potężne trzęsienie ziemi. Prokopiusz nie pozostawił opisu tej fali
epidemii, opisał ją natomiast kontynuujący jego dzieło Agatiasz. Podstawową różnicą
w odniesieniu do poprzedniej fali był fakt, że częściej zapadali na nią ludzie młodzi”3.

Jedną z najbardziej znanych epidemii była epidemia dżumy, która nawiedziła
Europę pomiędzy 1347 a 1353 rokiem. Została ona uwieczniona przez Boccaccia na
kartach Dekameronu. „Czarna śmierć” dotarła do Europy dwiema drogami.
Pierwsza wiodła z chińskiej prowincji Junnan przez Szlak Jedwabny do Europy.
Druga, z obleganej przez Mongołów Kaffy. Przyniesiona przez Złotą Ordę zaraza
dostała się do miasta, stając się pierwszym najprawdopodobniej przypadkiem
użycia broni biologicznej w wojnie. Przebywający w Kaffie kupcy genueńscy,
uciekając z miasta, przywieźli zarazę na Sycylię, a następnie do Wenecji, skąd
rozprzestrzeniła się na całe Włochy, a następnie większość państw Europy.
Szacuje się, że spowodowała śmierć 30-60% ludności ówczesnej Europy, miała
istotny wpływ na gospodarkę i stosunki międzyludzkie. Pomiędzy 1852
a 1860 rokiem Europę nawiedziła epidemia cholery, a między 1850 a 1900 rokiem
dżumy.
Kolejną epidemią, która zapadła w pamięci zbiorowej, była epidemia grypy
potocznie nazywanej „hiszpanką”. Pandemię wywołał
„wirus grypy grupy A, podtyp H1N1. Wirus wykluł się w ciasnych i zatłoczonych obozach
szkoleniowych na froncie zachodnim, głównie we Francji. Do Europy przywieźli go amerykańscy
żołnierze. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej żołnierze wielu narodowości roznieśli ją po
całej Europie i Ameryce. Patogeny wraz z ludźmi były przewożone parowcami i pociągami.
Dlaczego nazywała się hiszpanką? Ponieważ po raz pierwszy napisano o niej w hiszpańskich
gazetach. Poza tym Hiszpania była jedynym krajem, w którym dziennikarze rzeczowo i obszernie
informowali o przebiegu pandemii. W 1918 r. nie wiedziano, że chorobę powoduje wirus. Sądzono,
że jest to bakteria. Ale zdawano sobie sprawę, że przenosi się drogą kropelkową, dlatego w celu
ochrony zakładano maseczki. Grypa atakowała falami, trwającymi po kilka tygodni. Lekarze nie
mieli czasu na wypróbowanie skutecznego lekarstwa. Zaraza dopadała głównie osoby młode
i zdrowe (w wieku 20–40 lat). Pochłonęła od 16–50 mln ludzi!”4.

W latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku pojawiła się w Europie grypa
azjatycka, a pod koniec lat sześćdziesiątych grypa Hongkong. Obie epidemie
pochłonęły od 1 do 4 milionów osób na świecie. W Polsce szczególnie ciekawy
2
3
4

Ibidem, s. 18.
M. Wójcik, Plaga Justyniana. Cesarstwo wobec epidemii, [w:] „Zeszyty Prawnicze UKSW”, nr 11/1 z 2011, s. 382.
H. Krajewska, Pandemie…, op. cit., s. 28.
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wydaje się przypadek grypy Hongkong, która pojawiła się w 1971 roku, łącznie
zachorowało na nią około 13 milionów Polaków5. Grypa charakteryzowała się
wysokim współczynnikiem śmiertelności, od początku listopada 1971 roku do
końca stycznia 1972 roku zmarło na nią 6 240 osób6. Epidemia spowodowała
poważne problemy służby zdrowia (brakowało karetek i personelu medycznego),
zamknięte zostały szkoły, spadła produkcja w zakładach przemysłowych. O epidemii
nie wspominano w mediach, jeśli
„pisano o samej epidemii, rzadko używano nawet tego słowa – nazywano ją po prostu grypą,
której <<odnotowuje się wiele przypadków>>. W niektórych miastach wprowadzano co prawda
stan epidemii, ale była to informacja wewnętrzna – przekazywana w pismach jedynie lokalnym
władzom, urzędnikom i lekarzom. Nie podawano jej do wiadomości publicznej. Podobnie jak liczby
ofiar śmiertelnych, która osiągnęła wkrótce pułap 6 tys. Unikano nawet informowania
o sytuacjach, którymi władze mogłyby się chwalić. Jak choćby tego, że dla sprawniejszej
dystrybucji lekarstw używano jednostek wojskowych”7.

O grypie szybko zapomniano. W pierwszej dekadzie XXI wieku pojawiały się
epidemie SARS (2002-2003), grypy H1N1 (2009-2010), MERS (2015), gorączki Zika
(2015-2016), gorączki krwotocznej Ebola (2002-2003, 2013-2015). Pandemia
COVID-19, która pojawiła się pod koniec 2019 roku, początkowo wydawała się
kolejną chorobą, której zasięg będzie regionalny i o której zapomnimy równie
szybko jak o poprzednich. Zapomnieliśmy na chwilę, że świat, w którym żyjemy,
jest, jak pisał Thomas Friedman, mikroskopijny8. Nie pamiętaliśmy, lub nie
chcieliśmy pamiętać, że każdego dnia miliony osób podróżują po całym świecie,
docierając do najdalszych jego zakątków, o globalnej gospodarce wiążącej się
z przewozem towarów. Bardzo szybko okazało się, że realia znane z filmów takich
jak Epidemia9 przestały być tylko wytworem wyobraźni reżyserów. W marcu 2020
roku świat zwolnił, a następnie zatrzymał się. Ze zdumieniem oglądaliśmy na
ekranach telewizorów opustoszałe ulice miast na całym świecie. Życie przeniosło
się do naszych mieszkań, złamany został podział na miejsce odpoczynku i miejsce
pracy.
Reakcje ludzi były zbliżone do tych, które w Dżumie opisywał Albert Camus.
Podobnie jak w jego książce pandemia od początku dotknęła nas wszystkich, aż
dotąd, jak zauważa Camus

5

W. Magdzik, I. Głowaczewska, K. Zgorzelska, Grypa w Polsce w latach 1971-1974, [w:] „Przegląd
Epidemiologiczny”, nr 3/1975, s. 270.
6 Ibidem, s. 277.
7 W. Lada, Epidemia starannie wyciszana. Na grypę Hongkong chorowały miliony Polaków, [w:] „Dziennik. Gazeta
Prawna” z 25 lipca 2020, https://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/1486937,grypa-hongkong-epidemiapolskawiadomosci.html (30.04.2021).
8 T. Friedman, Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002, s. 20.
9 Epidemia (Outbreak) – film z 1995 roku w reżyserii Wolfganga Petersena z Dustinem Hoffmanem, Morganem
Freemanem, Rene Russo, w którym nieznany wirus przypominający objawami grypę zaczyna dziesiątkować
mieszkańców Kalifornii.
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„mimo zaskoczenia i niepokoju, jakie przyniosły te szczególne wydarzenia, każdy z naszych
współobywateli nadal robił, co do niego należało, jak mógł i na swoim zwykłym miejscu. To
niewątpliwie powinno trwać. Ale kiedy bramy zostały zamknięte, nasi współobywatele zrozumieli,
że wszyscy (…) znaleźli się w jednym worku i że trzeba jakoś się urządzić. Tak więc, na przykład,
doznanie równie indywidualne jak świadomość rozłąki z ukochaną istotą stało się nagle, od
pierwszych tygodni, udziałem całej ludności i, wraz ze strachem, głównym cierpieniem tego
długiego okresu”10.

Na początkowym etapie podstawowym uczuciem towarzyszącym większości
była niepewność, zdziwienie i strach. W telewizji oglądano ze zdumieniem
i przerażeniem obrazki z włoskiego Bergamo, w pamięci wielu pozostały
obrazy wojskowych ciężarówek wywożących zwłoki mieszkańców. Pojawiało się
współczucie, podziw dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. Podobnie
jak u Camusa były
„uczucia wspólne, jak rozłąka czy strach, ale nadal stawiano na pierwszym miejscu troski osobiste.
Nikt naprawdę nie zgodził się jeszcze na chorobę. Ludzie byli przede wszystkim wrażliwi na to, co
naruszało ich przyzwyczajenia lub godziło w ich interesy. Okazywali więc rozdrażnienie lub
irytację”11.

Zmieniane przepisy, nie zawsze przemyślane, brak przewidywalności
powodowały narastającą złość i rozdrażnienie. Informacje o zgonach przestały robić
na znacznej części osób wrażenie. Camus pisał
„Komunikat, że w trzecim tygodniu dżuma zabrała trzystu dwu ludzi, nie przemawiał jeszcze do
wyobraźni. Po pierwsze, nie wszyscy może zmarli na dżumę. Po drugie, nikt w mieście nie wiedział,
ilu ludzi w tygodniu umiera zazwyczaj. Miasto miało dwieście tysięcy mieszkańców, nie wiedziano,
czy ta proporcja zgonów jest normalna. Jest to ten rodzaj danych, który nigdy nie zaprząta uwagi,
mimo ich oczywistego znaczenia. Ale brakło możliwości porównywania. Dopiero z czasem,
stwierdzając wzrost liczby zgonów, opinia publiczna uświadomiła sobie prawdę. Piąty tydzień dał
bowiem trzystu dwudziestu jeden zmarłych, a szósty trzystu czterdziestu pięciu. Przynajmniej
wzrost był wymowny. Ale nie był dość znaczny, by wśród ogólnego niepokoju nasi współobywatele
nie sądzili nadal, że chodzi o zjawisko niewątpliwie przykre, ale w końcu przejściowe”12.

Szybko okazało się, że pandemia stanowi poważny problem, którego nie uda się
szybko rozwiązać. Deborah Lupton i Karen Willis twierdzą, że
„Pandemia COVID to znacznie więcej niż ogromny globalny problem zdrowotny – to kryzys na
każdym poziomie: społecznym, kulturowym, środowiskowym i ekonomicznym. Jako choroba
odzwierzęca (pochodząca od zwierząt i przenosząca się na ludzi), COVID-19 jest produktem relacji
człowiek-środowisko: nawet do tego stopnia, że niektórzy komentatorzy twierdzili, że koronawirus
jest zemstą planety na ludziach za szkody, która poniosła z naszych rąk. Jednak skutki pandemii
wykraczają daleko poza te relacje. Niewiele obszarów życia codziennego pozostało
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A. Camus, Dżuma, Kolekcja „Gazety Wyborczej”, Medisat Poland Sp. z o.o., Kraków 2004, s. 45.
Ibidem, s. 51.
12 Ibidem, s. 52.
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niezmienionych w związku z pojawieniem się tej nowej choroby zakaźnej”13.

Pandemia zmusza nas do zmiany naszych dotychczasowych form działania,
zmienia środowisko pracy, szkoły, sposoby uczenia, służbę zdrowia, nasze myślenie
o miastach i ich przestrzennej organizacji. Na portalu Politico pojawiły się analizy
34 myślicieli, naukowców i intelektualistów dotyczące zmian, jakie spowoduje ona
w różnych sferach życia społecznego, kulturalnego, politycznego i gospodarce.
Większość z nich uważa, że zmiany te nie są chwilowe.
I tak Deborah Tannen, profesor lingwistyki i autorka bestsellerów poświęconych
komunikacji interpersonalnej, uważa, że jedną z istotniejszych zmian będzie wzrost
znaczenia komunikacji online. Spotkania twarzą w twarz będą budziły w nas uczucie
niepokoju czy nawet lęku. Zamiast, jak do tej pory miało to miejsce, zastanawiać się,
czy opłaca się nam coś zrobić online, będziemy zadawać pytanie „Czy jest dobry
powód, by zrobić to osobiście?”14. Wzrost komunikacji online i telefonicznej docenia
również dziekan Wydziału Etyki Medycznej i Polityki Zdrowotnej University of
Pennsylvania Ezekiel J. Emanuel. Jego zdaniem efektem pandemii będzie wzrost
roli telemedycyny15. John Brotheron, prezes Democracy Live, uważa, że pandemia
wpłynie na sposób przeprowadzania wyborów i głosowania. Początkowo będzie to
system hybrydowy, łączący głosowanie tradycyjne z użyciem papierowych kart do
głosowania z głosowaniem przez telefony komórkowe16. Podobnego zdania jest Kevin
R. Kosar, wiceprezes R Street Institute. Jego zdaniem głosowanie mailowe stanie się
w krótkim czasie normą17. Theda Skocpol, profesor socjologii z Harvard University
uważa, że efektem przedłużającej się pandemii będzie wzrost nierówności, 20%
najbogatszych Amerykanów odnotowało zdecydowanie wyższy wzrost dochodów niż
osoby znajdujące się niżej od nich w hierarchii dochodów. Najczęściej są to
wysoko opłacani profesjonaliści lub menadżerowie, mieszkający w domach
z dostępem do Internetu, przystosowanych do telepracy. W trakcie pandemii nie
stracą zarobków, a artykuły pierwszej potrzeby będą dostarczane pod ich drzwi.
W odróżnieniu od tej grupy 80% Amerykanów nie posiada poduszki finansowej, która
pozwoli im przejść spokojnie przez okres pandemii. W wielu przypadkach
koronawirus pociągnie utratę dochodów lub pracy. Znaczną część grupy stanowią
samotni rodzice, którzy są zatrudnieni w sektorze usług na niższych stanowiskach,
wymagających pracy w kontakcie. Skocpol zwraca również uwagę na kwestię
dostępu do szybkiego Internetu, którego brak będzie osłabiał szanse dzieci w tej
grupie na dobrą edukację czy w ogóle edukację zdalną18.
D. Lupton, K. Willis, COVID Society. Introduction to the book, [in:] D. Lupton, K. Willis (ed.), The COVID-19
Crisis. Social Perspectives, Routledge, New York 2021, p.4.
14 Coronavirus Will Change the World Permanently. Here’s How, [w:] https://www.politico.com/news/
magazine/2020/03/19/coronavirus-effect-economy-life-society-analysis-covid-135579 (1.04.2021).
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17
Ibidem.
18 Ibidem.
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Tom Nichols, ekspert z zakresu stosunków międzynarodowych, jest przekonany, że
COVID-19 sprawi, że ludzie zaakceptują to, że wiedza ma istotne znaczenie19. Z jednej
strony można stwierdzić, że Nichols się nie myli. Rzeczywiście jesteśmy świadkami
rozwoju badań naukowych, i co ciekawe, nie tylko ścisłych i przyrodniczych, ale
również społecznych. Pojawienie się w krótkim czasie szczepionek przeciwko
COVID-19 przyczyniło się do przyspieszenia prac nad szczepionkami przeciwko
innym chorobom zakaźnym. Technologia mRNA wykorzystywana jest również do
prac nad innowacyjnymi terapiami przeciwnowotworowymi. Prowadzone są
interesujące badania dotyczące przestrzeni miejskiej, pracy zdalnej, edukacji.
Z drugiej strony jednak pandemia wiąże się ze wzrostem znaczenia teorii spiskowych,
ruchów antyszczepionkowych. Ten ostatni trend jest zaskakujący z uwagi na to, że
znaczna część dorosłych była świadkiem zmian, jakie wywołały szczepionki przeciwko
odrze, różyczce, polio czy gruźlicy.
Z kolei Richard Sennett zauważa, że pandemia przyczyni się do zmiany
myślenia o mieście i przestrzeni. Obecnie miasta charakteryzują się dużą gęstością
zabudowy. Budynki stanowią stały element zabudowy, o określonym
przeznaczeniu. Zdaniem Sennetta niezbędne są budynki bardziej elastyczne, które
można dostosowywać do krótkoterminowych potrzeb związanych z większym
dystansem przestrzennym, zmieniającej się ekonomii. Może to oznaczać, że
budynki będą zmieniały swoje zastosowanie, w zależności od potrzeby będą mogły
funkcjonować jako biura, punkty sprzedaży czy domy20.
Jaka będzie przyszłość naszych społeczeństw po pandemii, trudno powiedzieć.
Pewne jest to, że jak pisał Ulrich Beck
„W zaawansowanej nowoczesności społeczna produkcja bogactwa idzie w parze ze społeczną
produkcją ryzyka. W związku z tym problemy i konflikty dystrybucji społecznego niedostatku
przysłonięte zostały przez problemy i konflikty, które powstają przy produkcji, definiowaniu
i podziale ryzyka wytworzonego przez naukę i technikę”21.

Procesy globalizacji zwiększają ryzyko różnego rodzaju zagrożeń, w tym takich,
jakimi są ogólnoświatowe pandemie. Z problemem COVID-19 wcześniej czy później
sobie poradzimy, ale to nie oznacza, że wyeliminujemy kolejne zagrożenia. Jak pisał
Albert Camus:
„Słuchając okrzyków radości dochodzących z miasta, Rieux pamiętał, że ta radość jest zawsze
zagrożona. Wiedział bowiem to, czego nie wiedział ten radosny tłum i co można przeczytać
w książkach, że bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie zanika, że może przez dziesiątki lat pozostać
uśpiony w meblach i bieliźnie, że czeka cierpliwie w pokojach, w piwnicach, w kufrach, w chustkach

19

Ibidem.
J. Wakefield, Coronavirus: How can we make post-pandemic cities smarter?, [w:] https://www.bbc.com/
news/ technology-53192469 (1.04.2021).
21 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2002, s. 27.
20

16

Wstęp

i w papierach, i że nadejdzie być może dzień, kiedy na nieszczęście ludzi i dla ich nauki dżuma
obudzi swe szczury i pośle je, by umierały w szczęśliwym mieście”22.

Tom 14. czasopisma „Media i Społeczeństwo” zawiera artykuły powstałe
w czasie pandemii, które siłą rzeczy odnoszą się do powstałej w jej wyniku
rzeczywistości. Poruszane w nim tematy dotyczą zarówno wpływu pandemii na
społeczności, jak i wykorzystywania mediów w tym okresie i możliwości, jakie one
dawały. Mamy nadzieję, że Czytelnicy, zapoznając się z opublikowanymi
w numerze artykułami, spojrzą na prezentowane w nich treści z perspektywy
własnych doświadczeń i że staną się one płaszczyzną do szerszej dyskusji dotyczącej
roli mediów w dobie pandemii.
***
Pierwsza część czternastego tomu czasopisma „Media i Społeczeństwo”
poświęcona została nauce i edukacji w czasie pandemii. System nauczania
zdalnego stał się codziennością zarówno polskich szkół, jak i uczelni. Mogłoby się
wydawać, że grupa badanych studentów, która stanowi część pokolenia
Z spędzającego większość swojego czasu w rzeczywistości wirtualnej, nie powinna
mieć większych problemów z wejściem do świata nauki online. Tymczasem
rzeczywistość okazała się być bardziej skomplikowana. Konrad Knoch w artykule
pt. Wady i zalety zdalnego kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna na Uniwersytecie Gdańskim prezentuje wyniki badań ankietowych
przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Gdańskiego na przełomie 2020
i 2021 roku. Wyniki badań pozwoliły na wskazanie najważniejszych zalet nauczania
zdalnego, takich jak łatwiejszy proces kształcenia, oszczędność czasu, komfort
i wygoda zdalnego nauczania oraz jego najistotniejsze wady, wśród których
wskazywano na problemy w kształceniu, brak bezpośredniego kontaktu z kolegami
i wykładowcami.
Z kolei Katarzyna Kolasińska-Morawska i Marta Brzozowska w artykule
zatytułowanym Czarny łabędź SARS-CoV-2 impulsem wirtualizacji procesów
zarządczo-dydaktycznych uczelni w Polsce sprawdzają możliwości zastosowania
e-learningu w szkolnictwie wyższym po zakończeniu pandemii. Autorki chcą
wykazać, że doświadczenia, które uczelnie zdobyły w trakcie pandemii, będzie
można zastosować później w realizacji studiów przy wykorzystaniu e-learningu.
Na podstawie przeprowadzonych wśród pracowników uczelni i studentów badań
próbują określić wytyczne do budowy scenariusza win-win dla zastosowania
e-learningu w szkolnictwie wyższym.
Justyna Michalik w artykule pt. Funkcjonowanie szkoły w dobie pandemii COVID19 – wstęp do badań analizuje wpływ zastosowanych ograniczeń wynikających
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z pandemii COVID-19 na funkcjonowanie szkół. Stawia tezę, że wprowadzenie
obostrzeń w systemie szkolnictwa wprowadzających nauczanie hybrydowe lub
całkowicie zdalne spowodowało pogorszenie relacji społecznych w środowisku
szkolnym.
Z kolei Wojciech Biel w tekście pt. Zagrożenia i uwarunkowania korzystania
z nowych mediów w procesie edukacyjnym w dobie pandemii wskazuje na
specyfikę technologii informacyjno-komunikacyjnych, które oprócz niewątpliwych
zalet generują wiele niebezpieczeństw dla ich użytkowników, zwłaszcza tych
najmłodszych.
Karolina Pawłowska-Cyprysiak i Katarzyna Hildt-Ciupińska omawiają kwestie
związane z kompetencjami cyfrowymi i możliwościami ich pomiaru w grupie
osób z niepełnosprawnością narządu wzroku wraz z prezentacją rozwiązania
w postaci aplikacji Test Kompetencji Cyfrowych.
Pierwszą część numeru zamyka artykuł Sylwestra Pietrzyka pt. Bariery
w szkoleniach biznesowych online – raport z badań poruszający kwestie barier
utrudniających prowadzenie szkoleń metodą online. Jak zauważa Autor, wynikają
one nie tylko z przyczyn technicznych, ale również kultury organizacyjnej i braku
odpowiednich kompetencji szkoleniowców.
Drugą część tomu zatytułowaną Wirtualizacja życia codziennego w czasie
pandemii otwiera artykuł Anny Chudzik pt. „Fajna ta praca zdalna, taka nie za
ciężka”. O obrazie pracy w okresie pandemii w internetowych memach. Autorka
analizuje obraz pracy zdalnej wyłaniający się z internetowych memów
zamieszczanych w mediach społecznościowych w trakcie pandemii koronawirusa.
Stara się zrekonstruować ten obraz, omawiając elementy, które się na niego
składają: stereotypowe wizerunki i skojarzenia, do jakich się odwołuje, problemy,
takie jak praca w obecności dzieci, brak możliwości dostosowania pracy
w niektórych zawodach do trybu zdalnego, problem z samodyscypliną, zaniedbanie
wyglądu i inne. Autorka omawia również funkcje, jakie pełni mem jako tekst kultury
obecny w społecznym dyskursie (terapeutyczne, humorystyczne, polityczne,
społeczne).
Joanna Sobura w artykule Celebrity endorsement i influencer marketing
w dobie pandemii. Studium przypadku akcji #RealInfluencers i kampanii marki
Żabka podejmuje problematykę zmian, jakie zaszły w marketingu w trakcie
pandemii. Zdaniem Autorki marketerzy zostali zmuszeni do modyfikacji stosowanych
do tej pory narzędzi marketingowych. Z uwagi na wprowadzone na skutek pandemii
obostrzenia zyskały działania w mediach społecznościowych, w tym działania
takie jak celebrity endorsement i influencer marketingu. W artykule przeanalizowane
zostały dwa przypadki kampanii wykorzystujących wizerunki osób rozpoznawalnych
– akcja #RealInfluencers serwisu internetowego Noizz i kampania marki Żabka.
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Kolejny artykuł, autorstwa Pauliny Żmijowskiej, poświęcony został kreowaniu
wizerunku bycia fit. Autorka przedstawia wyniki badania, które zostało
przeprowadzone we współpracy z Instytutem Polskie Badania Internetu (PBI) na
temat stylu życia polskich internautów, a także funkcjonowania wizerunku bycia fit
w nowych mediach, kładąc szczególny nacisk na media społecznościowe.
Anna Bielecka w artykule pt. Rynek VOD w Stanach Zjednoczonych podejmuje
analizę wiodących serwisów streamingowych. W ostatnich latach na rynku
amerykańskim oprócz Netflixa, Amazon Prime Video i Hulu zaczęły działać kolejne
platformy VOD. Mogłoby się wydawać, że konkurencja będzie zjawiskiem
korzystnym dla widzów, którzy będą mogli wybierać najlepszą ofertę i liczyć przy
tym na niskie opłaty. Okazuje się jednak, że dokonanie wyboru staje się coraz
większym problemem.
Paweł Ciszek w artykule zatytułowanym Multimodalność komunikacji na
polskich streamach z gier wideo w serwisach YouTube i Twitch analizuje serwisy
streamingowe i ich użytkowników (streamerów i ich widownię). Opisuje również
stosowane w streamach zróżnicowane formy przekazu. W trakcie transmisji
komunikacja z widzami odbywa się przez grę, komunikaty głosowe i wiadomości
zamieszczane na czacie. Co więcej, modusy wizualne łączone są z audialnymi, co
tworzy specyficzne środowisko komunikacyjne.
Łukasz Juda w artykule pt. #Jaramniewiara. Ewangelizacja online na platformie
TikTok przedstawia wyniki badań dotyczących współczesnych form ewangelizacji
zapośredniczonej medialnie przez aplikację TikTok. Zdaniem Autora środowisko
ewangelizatorów wytworzyło na TikToku wspólnotowe symbole, poszerzyło krąg
swoich odbiorców, ponieważ ich adresatami są zarówno osoby wierzące, jak
i niewierzące.
Marcin Niedbała podejmuje szczególnie istotną w ostatnich latach
problematykę fake newsów i ich wykorzystywania przez dziennikarzy. W większości
przypadków rozpowszechnianie fake newsów ma na celu dezinformację opinii
publicznej, a w dalszej perspektywie wzrost zysków redakcji, wywołanie skandalu
lub wywołanie zamieszania w świecie polityki. Autora interesują metody
uwiarygodniania fake newsów przez dziennikarzy, w tym przede wszystkim
prowokacja dziennikarska. Prowokacja ma służyć ujawnieniu nieprawidłowości lub
przestępstwa i wywołanie debaty publicznej. Pytanie, na które stara się
odpowiedzieć, dotyczy konsekwencji prawnych działań dziennikarzy stosujących
prowokację dziennikarską w sytuacjach, w których przestępstwo zostało
zaaranżowane lub popełnione przez samego dziennikarza.
Z kolei Weronika Stawińska w artykule zatytułowanym Pandemia a zjawisko
cyberprzestępczości podejmuje problematykę przestępczości w Internecie w czasie
epidemii. Jak zauważa Autorka, przeniesienie życia społecznego do sieci
spowodowało spadek poziomu bezpieczeństwa w sieci. Phishing, maware,
ransomware czy hacking stały się zjawiskami codziennymi. Dlatego tak istotne staje
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się podniesienie świadomości prawnej użytkowników Internetu.
Karolina Pałka-Suchojad w artykule zatytułowanym #strefawolnaodLGBT.
O mowie nienawiści w mediach społecznościowych podejmuje tematykę mowy
nienawiści na tle orientacji seksualnej. Autorka położyła nacisk na dyskusję
poświęconą osobom LGBT na polskim Twitterze. W części empirycznej artykułu
zaprezentowana została analiza dyskursu na Twitterze obejmująca między
innymi specyfikę mowy nienawiści w kontekście dyskusji o LGBT i wskazanie
instytucjonalnych źródeł tego typu retoryki.
Patrycja Bałdys w artykule pt. Stosunek Polaków do kryzysu migracyjnego
i imigrantów. Szkic socjologiczny analizuje kryzys migracyjny z polskiej perspektywy.
Omawia zmiany, jakie zachodziły w postrzeganiu migrantów w jego trakcie, jaki
wizerunek uchodźców dominował w polskich mediach oraz jak kwestie kryzysu
migracyjnego postrzegają funkcjonariusze Straży Granicznej.
Następny artykuł autorstwa Isaaca Antwi-Boasiako poświęcony został
dyplomacji wirtualnej w dobie pandemii COVID-19. Autor analizuje metody
i sposoby komunikacji misji dyplomatycznych z obywatelami. Szczególny nacisk
położony został na działalność polityczną ambasad przed pandemią
i warunki, do jakich musiał dostosować się świat polityki międzynarodowej
w wyniku ograniczeń nią spowodowanych. Szczególnie interesująca wydaje się
część poświęcona problemom ambasad Krajów Trzeciego Świata i krajów słabo
rozwiniętych technologicznie.
Część ostatnią otwiera artykuł autorstwa Jany Perdochovej, która opisuje
przebieg pandemii na Słowacji. Autorka koncentruje się na zmianach, jakie zaszły
w życiu ludzi i sposobach ich myślenia. Pokazuje również to, jak istotną rolę w tym
okresie odgrywała technologia, a przede wszystkim Internet i narzędzia
umożliwiające pracę zdalną.
Tom kończą: recenzja książki pod redakcją Marka Bernackiego i Roberta Pysza
pt. Czytanie miasta 2. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest autorstwa Tomasza
Stępnia, recenzja książki Magdaleny Szpunar pt. (Nie)potrzebna wrażliwość
autorstwa Elżbiety Hak i Eweliny Dziewońskiej-Chudy oraz recenzja książki
autorstwa Czesława Miłosza, Danuty Paluchowskiej, Krystyny Papierkowskiej, Walc
na troje. Tę część zamyka sprawozdanie z webinarium pt. Zweryfikuj informację!
Webinar o fact-checkingu – ze specjalnym udziałem stowarzyszenia Pravda
autorstwa Sary Antonik i Piotra Zachurzoka.
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ABSTRAKT
W artykule zaprezentowano wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów dziennikarstwa
i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim na przełomie roku 2020 i 2021 na temat
zalet i wad nauki zdalnej. W efekcie otrzymano 132 zestawy od wszystkich studentów i studentek
objętych badaniem, składające się z 792 odpowiedzi, które poddano drobiazgowej analizie
jakościowej oraz ilościowej. Dokonano kategoryzacji poszczególnych odpowiedzi i opracowano
zestawienia tabelaryczne. W efekcie okazało się, że najważniejszymi zaletami nauczania zdalnego
w ujęciu ilościowym, tzn. pod względem liczby odpowiedzi są: łatwiejszy proces kształcenia,
oszczędność czasu, komfort i wygoda zdalnego nauczania, zaś wad: problemy w kształceniu, brak
bezpośredniego kontaktu, słabsza motywacja i skupienie. Ankietowani na pytania o pierwszą
najważniejszą wadę i zaletę edukacji na odległość wskazali odpowiednio oszczędność czasu związaną
z dojazdami oraz brak bezpośredniego kontaktu z kolegami/koleżankami i wykładowcami, tym samym
oznaczając je jako najważniejsze skutki obecnej sytuacji.
SŁOWA KLUCZOWE: nauka zdalna, COVID-19, Uniwersytet Gdański, kształcenie studentów, studia
dziennikarskie

Wprowadzenie
Każdy z pracowników naukowo-dydaktycznych na uczelniach wyższych od marca
2020 roku mierzy się ze zdalnym nauczaniem. Początki były trudne – stosowano
spontanicznie różne platformy, starano się przeczekać całą sytuację, wysyłano
jedynie materiały studentom drogą mailową. Gdy okazało się jednak, że sytuacja
potrwa dłużej, wszystko stopniowo ulegało względnej normalizacji. Dominującą
1
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platformą działań na Uniwersytecie Gdańskim stał się MS Teams, zajęcia są
realizowane według normalnego planu zajęć, zaś wykładowcy przenieśli swoją
działalność na platformę wirtualną. Podstawowym celem poniższego badania
stało się: zrozumieć, wyjaśnić i opisać zbiorowe doświadczenie2 – jak studenci
postrzegają zdalne nauczanie, jak się w tym wszystkim odnajdują, co myślą i jak je
oceniają. Czy można wyciągnąć na podstawie tego jakieś wnioski, wytyczne na
przyszłość? Czy rysuje się z tego jakiś obraz zmian czy problemów społecznych?
W pozyskaniu danych zastosowano metodę sondażową (przygotowano ankiety)
wywodzącą się z grupy metod społecznych i empirycznych, a w ich opracowaniu
techniki analizy elementarnej, a następnie syntezy przyczynowej, korzystając
z metod wypracowanych na gruncie socjologii i medioznawstwa.
Przygotowując całe przedsięwzięcie poszukiwano tekstów dotyczących zdalnej
edukacji w szkołach wyższych w kraju. Tutaj napotkano dwa problemy. Po pierwsze
literatura na gruncie polskim jest miejscami nieaktualna – pochodzi sprzed
10-15 lat3 lub dopiero powstaje – pojawiają się nieliczne książki4, poradniki5,
nieco więcej tekstów w czasopismach naukowych6, można znaleźć sporo
raportów7. Wynika to oczywiście z aktualności problematyki i czasu, jaki jest
potrzebny na analizę naukową zjawiska, które przybrało nowe formy. Kiedyś
nauczanie zdalne uzupełniało podstawową ofertę akademicką, a student nie
przebywał w izolacji. Obecnie na moment zastąpiło znane do tej pory tradycyjne
formy nauczania i społecznych relacji. Szukano też pomocniczo jakichś podobnych
badań empirycznych realizowanych bądź zrealizowanych w tym okresie
i opisanych w formie naukowej. Są one nieliczne8 i dotyczą przede wszystkim szkół
2

K. T. Konecki, O socjologii jakościowej, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 8 (44 ), 2016, nr 4, s. 9-11.
Np.: A. Barczak, J. Florek, S. Jakubowski, T. Sydoruk, Zdalna edukacja. Potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia,
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2009.
4 Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania?, Instytut Problemów
Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Warszawa 2020, http://www.ipwc.pw.edu.pl/pliki/Nauczanie-popandemii-2020.pdf (06.05.2021).
5
Np.: Z. Wiśnicka-Tomalak, Zdalne komplety. O wyzwaniach i doświadczeniach edukacji on-line, Warszawa 2020,
http://al.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/poradnik_zdalne_komplety.pdf?fbclid=IwAR0QEH2JbF1rykFsH
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6 P. Plichta, J. Pyżalski, N. Walter, A. Lewandowska-Walter, J. Michałek-Kwiecień, Obawy, wyzwania i jasne strony
pandemii – analiza tematyczna wypowiedzi studentów z niepełnosprawnościami i problemami zdrowotnymi,
„Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2020, nr 3, s.7-24; M. W. Romaniuk, J. Łukasiewicz-Wieleba, S. Kohut,
Nauczyciele akademiccy wobec kryzysowej edukacji zdalnej, 2021, „E-Mentor”, nr 5 (87), s. 15-26.
7 Np. J. Mazur, Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego. Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe,
Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego 2021, https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/PLRaport_Nauczanie-zdalne-Oswojenie-nieznanego-Wplyw-pandemii-COVID-19-na-szkolnictwo-wyzsze.pdf
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podstawowych i ponadpodstawowych9. Niniejsza analiza próbuje zatem uzupełnić
luki w badaniach dotyczących zdalnego nauczania na uczelniach wyższych.

Metodologia badania
W celu realizacji badania przygotowano anonimową ankietę10 w programie
Microsoft Forms złożoną z sześciu pytań otwartych ułożonych w następującej
kolejności:
─ Podaj jedną, najważniejszą Twoim zdaniem zaletę nauczania zdalnego na UG.
─ Podaj drugą, najważniejszą Twoim zdaniem zaletę nauczania zdalnego na UG.
─ Podaj trzecią, najważniejszą Twoim zdaniem zaletę nauczania zdalnego na
UG.
─ Podaj jedną, najważniejszą Twoim zdaniem wadę nauczania zdalnego na UG.
─ Podaj drugą, najważniejszą Twoim zdaniem wadę nauczania zdalnego na UG.
─ Podaj trzecią, najważniejszą Twoim zdaniem wadę nauczania zdalnego na
UG.
Podczas grudniowych i styczniowych zajęć na kierunku: dziennikarstwo
i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim
2020/2021 poproszono obecnych 132 studentów o wypełnienie ankiety w formie
zdalnej. Pytania wyświetlały się pojedynczo i respondenci nie wiedzieli, ile ich jest.
W przypadku, gdyby ankietowani nie umieli wskazać odpowiedzi na któreś z nich,
mieli wpisać słowo „brak”, które oznaczało, że nie dostrzegają na tym etapie
wypełniania formularza zalety lub wady nauczania zdalnego. W odpowiedziach nie
było ograniczeń liczby słów czy znaków, jednak z reguły były one dość krótkie –
liczyły maksymalnie 100 znaków ze spacjami. W efekcie otrzymano od wszystkich,
którzy brali udział w zajęciach, 132 zestawy (72 od studentek i 61 od studentów),
składające się z 792 odpowiedzi, które następnie wyeksportowano do arkusza
kalkulacyjnego Microsoft Excel i opracowano w zestawieniach tabelarycznych.
(06.05.2021); K. Czaja, J. Latkowska, M. Margiel, A. Mitura, M. Nowak, P. Piwowarczyk, W. Sitek, K. Strużyk,
K. Sujkowska-Sobisz, D. Ślęczek-Czakon, Zdalne kształcenie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach (marzec-kwiecień 2020): Raport, zalecenia, wytyczne, Katowice 2020, https://us.edu.pl/wydzial/wh/
wp-content/uploads/sites/15/Nieprzypisane/ZDALNE-KSZTA%C5%81CENIE-NA-WYDZIALE-HUMANISTYCZNYMRAPORT.pdf (06.05.2021).
9 Szczególną aktywnością na tej płaszczyźnie wyróżniło się Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej oraz
fundacja „Dbam o Mój Zasięg” (której prezesem jest dr Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego),
realizując wspólnie projekt Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii
koronawirusa, którego efektem jest publikacja: G. Ptaszek, D. Stunża, J. Pyżalski, M. Dębski, M. Bigaj,
Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2020. Fundacja zrealizowała też badanie wśród 4700 uczniów gdyńskich szkół,
por. szerzej: https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4018/mamy-pierwsze-wyniki-badan-o-relacjach-wszkole,554727 (16.02.2021). W Warszawie projekt Edukacja zdalna w czasie pandemii zrealizowała Fundacja
Centrum Cyfrowe,por. szerzej: https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna (16.02.2021).
10 E. Krok, Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań, „Studia Informatica”, 2015, nr 37, s. 55-73.
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Dobór próby składającej się ze wszystkich studentów dziennikarstwa
i komunikacji społecznej był celowy i miał pełnić funkcje diagnostyczne,
ewaluacyjne – sprawdzić, jak działa zdalne nauczanie na kierunku praktycznym,
gdzie szczególnie ważny jest kontakt z drugim człowiekiem, zajęcia terenowe
i korzystanie z zaplecza medialnego (studia radiowego, telewizyjnego, pracowni
multimedialnej). Aby nadać nieco bardziej uniwersalny wymiar działaniom,
poproszono kontrolnie 20 studentów kierunku: zarządzanie instytucjami
artystycznymi o wypełnienie ankiety. W niniejszym artykule nie omówiono jej,
zaznaczę jedynie, że potwierdziła opinie wystawiane przez studentów
dziennikarstwa.
Na potrzeby syntetycznego ujęcia i posiłkując się metodą stosowaną
w medioznawstwie budowania klucza kategoryzacyjnego11, a w socjologii teorii
ugruntowanej i kategoryzowania12, najpierw dokonano bardzo szczegółowej analizy
jakościowej (treści) tego, co napisali studenci. Następnie pogrupowano odpowiedzi
w ramach kategorii tematyczno-problemowych zalet i wad zdalnego nauczania
oraz przeprowadzono analizę ilościową, zliczając wszystkie odpowiedzi
z danej kategorii. Na końcu przygotowano stosowne wykresy prezentujące efekt.
Jedynie pięć ze studenckich odpowiedzi, ze względu na ich niejasność lub
unikalność13, nie udało się nigdzie przyporządkować. Nazwy sześciu kategorii
odpowiadały najczęściej udzielanym odpowiedziom w danej kategorii14.

Analiza danych
Na wstępie trzeba zaznaczyć, że studenci dostrzegli więcej wad niż zalet
nauczania zdalnego, choć ich przewaga nie była znaczna. Może to prowadzić do
wniosku ogólnego, że taka forma kształcenia ma jednak więcej stron negatywnych
niż pozytywnych. W 70 przypadkach ankietowani nie byli w stanie wpisać zalet
kształcenia na odległość, natomiast nie potrafiono wskazać wad jedynie w 36
odpowiedziach. Co warte odnotowania, sporadycznie zdarzały się odpowiedzi
nacechowane negatywnie emocjonalnie.

11

M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004,
s. 54-94.
12 E. Zakrzewska-Manterys, Odteoretycznianie świata społecznego. Podstawowe Pojęcia Teorii Ugruntowanej,
„Studia Socjologiczne”, 1996, nr 1 (140), s. 21-24.
13
Trzy odpowiedzi sformułowano błędnie, ucięto, jedna była niezrozumiała, a kolejna dotyczyła płacenia większych
rachunków za prąd w związku z domowym nauczaniem.
14 Chodzi tu w przypadku zalet o: oszczędność czasu, komfort i wygodę oraz oszczędność pieniędzy, w przypadku
wad o brak bezpośredniego kontaktu, problemy techniczne, słabszą motywację i skupienie.
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Badanie pokazało też, że o ile na dwa pierwsze pytania o zalety i wady studenci
odpowiadali szybko i bez problemu, to przy trzecim znacząco rosła liczba braku
odpowiedzi – odpowiednio 7,19, 44 oraz 1, 10, 25.

Zalety nauczania zdalnego
Ostatecznie wypowiedzi studentów zostały pogrupowane w 6 głównych
kategorii tematyczno-problemowych.
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Pierwsza, największa grupa zalet dotyczyła procesu kształcenia. Można
zastanowić się, czy nie określić jej inaczej – lepszy proces, lepsza organizacja
procesu, efektywniejszy proces etc. Aby to stwierdzić, konieczne są jednak
dalsze badania na temat skutków zdalnej edukacji. Świadomie więc zostało
w tym przypadku użyte słowo „łatwiejszy”, gdyż powtarzało się w odpowiedziach
ankietowanych. Było ono jednak użyte w dwóch znaczeniach. Pierwsze
dotyczyło organizacji nauki. Doceniono większą „elastyczność i mobilność” czy
„ucyfrowienie”, a w szczególności aplikację MS Teams, oprogramowanie Office,
dzięki którym ciągłość, a w zasadzie forma nauki jest zachowana, studenci mają
wszystko w jednym miejscu (pliki od wykładowców i swoje prace). Ponadto
mogą się połączyć z dowolnego miejsca na świecie, łatwo im przyjść i wyjść
z zajęć, efektywnie wykorzystać przerwy i tzw. okienka (w sumie 36 odpowiedzi).
Niektórym lepiej się notuje cyfrowo i udziela w trakcie zajęć, czy uzupełnia wiedzę
na bieżąco w Internecie (7 odpowiedzi). Trzy osoby stwierdziły, że przynajmniej dla
części przedmiotów taka forma zajęć powinna pozostać na stałe. Podkreślono
wysiłek, jaki wkładają wykładowcy (aż 17 odpowiedzi)15 i pracownicy kierunku
w „sprawne przeprowadzenie zajęć”, a w szczególności dobry plan, punktualność,
adaptacje do panujących warunków (7 odpowiedzi), co według niektórych jest
wyróżnikiem kierunku w porównaniu do innych uczelni (3 odpowiedzi). Dzięki temu
wszystkiemu łatwiej (lepiej, przyjemniej) się po prostu studiuje, ale też i organizuje
życie prywatne.
Drugie rozumienie słowa dotyczyło łatwiejszych możliwości zdania kolokwiów
czy egzaminów (6 odpowiedzi) oraz traktowania ulgowo zajęć mniej przydatnych
z punktu widzenia studenta (1 odpowiedź). Na szczęście takie „łatwiejsze”
chodzenie na skróty okazało się być sprawą marginalną.
Jeśli chodzi o kategorię „oszczędność czasu”, to w połowie przypadków studenci
po prostu tak pisali, a w drugiej łączyli to z brakiem konieczności jeżdżenia na
i z uczelni, stania w korkach. Cztery odpowiedzi dotyczyły możliwości dłuższego
spania i wstania tuż przed zajęciami, a pięć większej ilości wolnego czasu i jego
lepszej organizacji. Jedynie w kilku przypadkach łączono oszczędność czasu
i pieniędzy. Świadomie więc rozdzielono obie kwestie. W pierwszej zdecydowanie
chodziło o wymiar czasowy, a w przypadku pieniędzy mowa była po prostu
o korzyściach finansowych. W połowie przypadków wskazywano na brak kosztów
dojazdu, wynajmu mieszkania, utrzymania w innym mieście.
Trzecia w kolejności największa kategoria wśród zalet dotyczyła komfortu
i wygód zdalnego nauczania. Oprócz żartobliwych odpowiedzi o głaskaniu kotów
w trakcie wykładu (potwierdzam, że liczba tych zwierząt na wykładach jest spora)
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W odpowiedziach wskazywano, że radzą sobie technicznie, są bardziej wyrozumiali, życzliwi, wspierają,
zamieszczają swoje materiały dla studentów, prowadzą zajęcia w ciekawy i urozmaicony sposób, jest z nimi dobry
kontakt. Jedynie dwie osoby zaznaczyły, że wykładowcy mniej wymagają, uznając to jednak za zaletę. I choć to
słowo nigdzie nie padło, określiłbym podejście nauczycieli akademickich po prostu empatycznym.
30

Wady i zalety zdalnego kształcenia studentów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna…

czy uczestniczeniu w zajęciach w wannie, mowa była przede wszystkim
o możliwości domowej edukacji bez konieczności jechania na uczelnię, w miłej,
swobodnej atmosferze, bliskości rodziny i komfortowych warunkach własnego
pokoju, biurka, komputera czy kanapy (37 odpowiedzi), dłuższym śnie (12),
spędzaniu zajęć w łóżku (7), w piżamie lub nieformalnym stroju (3), równoległym
jedzeniu (5).
Czwartą kategorię zalet określono możliwością równoległego działania. Okazuje
się bowiem, że zdalne nauczanie umożliwia robienie wielu rzeczy jednocześnie.
Widać to często na przykładzie studentów, którzy udostępniają swoje ekrany i mają
otwartych po kilkanaście okienek w przeglądarkach internetowych – znaczy
w trakcie wykładu „uprawiają multitasking”. Sporo ankietowanych doceniło
możliwość równoległej pracy (często zdalnej), albo pracowania większej liczby
godzin (15 odpowiedzi). Druga grupa odpowiedzi dotyczyła wykonywania różnych
zadań w czasie zajęć (6) lub zdecydowanie łatwiejszych możliwości studiowania
drugiego kierunku (4). Na koniec warto wspomnieć, że tylko pięcioro studentów
jako zaletę nauczania zdalnego wymieniło bezpieczeństwo i ochronę przed COVID19 w okresie pandemii.
Nieco inne wnioski można wysnuć, kiedy przyjrzymy się bliżej kolejności
udzielania odpowiedzi. W pierwszym pytaniu do najważniejszej zalety studenci
zaliczali oszczędność czasu (51 wskazań na 132). W drugim i trzecim pytaniu na
pierwszym miejscu znalazł się łatwiejszy proces kształcenia (odpowiednio 44 i 36
wskazań na 132). Komfort i wygoda są jakby tłem dla tych dwóch kategorii i mają
25, 29 i 22 wskazań w ankietach. Generalnie, jak już wcześniej napisano, w trzecim
pytaniu liczba zalet znacząco spada i pojawia się brak odpowiedzi aż w 70 miejscach.

Wady nauczania zdalnego
Podobnie jak wyżej, tak i w tym przypadku skategoryzowano wypowiedzi
ankietowanych. Wyodrębniono pięć głównych grup tematyczno-problemowych.
Najwięcej odpowiedzi studentów na temat wad dotyczyło przebiegu procesu
kształcenia. Najczęściej wskazywano na problem/niemożność realizowania
odpowiednio zajęć praktycznych w formie zdalnej, tym bardziej dotkliwy, że
dotyczy studiowania na kierunku praktycznym, jakim jest dziennikarstwo
i komunikacja społeczna (23 odpowiedzi). Kolejna grupa ankietowanych pisała
o gorszej jakości/poziomie nauczania (17). Niestety z reguły nie wyjaśniała, co się
pod tym kryło. Czasem pisano o spadku jakości, gorszych warunkach do nauki albo
że są one jednak „gorsze tylko odrobinkę”.

31

Konrad Knoch

Wykres 3. Kategorie wad

Liczba odpowiedzi

120

40%

126

35%

116

35%
32%

30%

100

25%

80

20%

54

60

47

15%

15%

13%

40

10%
15

20

4%

0

Procent odpowiedzi

140

5%

0%
Problemy w
kształceniu

Brak bezpośredniego Słabsza motywacja i Problemy techniczne Problemy zdrowotne
kontaktu
skupienie

Zawartość tematyczna ankiet
Liczba odpowiedzi

Procent odpowiedzi

Źródło: Badania własne.

Problemem byli też wykładowcy, którzy nie radzili sobie ze zdalnym nauczaniem,
nie mają wystarczających kompetencji informatycznych czy komputerowych,
problemy techniczne, ich zajęcia nie były urozmaicone, ciekawe, angażujące
(16 odpowiedzi). Generalnie największym wyzwaniem analitycznym tej kategorii
jest bardzo duża różnorodność odpowiedzi oraz ich unikalność nie dająca się
poddać syntetycznej obróbce. Przykładowo mamy więc do czynienia z narzekaniem
na ciągłe siedzenie przed komputerem (2), złą organizację pracy administracji (2),
przedłużanie zajęć (2), zbyt duże obciążenie zadaniami (2), problemem przekazania
tego, co miałoby się pojawić na tablicy (1) i wiele innych.
Mimo że brak bezpośredniego kontaktu zajął ilościowo w ankiecie drugie
miejsce, to pod względem wagi problemu pierwsze. W pytaniu nr 1, o najważniejszą
wadę nauczania zdalnego, aż 57 osób wskazało właśnie na to zagadnienie, co
stanowi blisko dwukrotnie więcej odpowiedzi od tych związanych z deficytami
kształcenia (35). Również w pytaniu nr 2 na problem ten wskazało więcej studentów
(odpowiednio 39 do 37). Ankietowani generalnie się powtarzali, narzekając
na brak możliwości poznania studentów, wykładowców (zwłaszcza na I roku),
bezpośredniego kontaktu („na żywo”) z kolegami i koleżankami, rówieśnikami,
wykładowcami, słabszą komunikację, integrację oraz relacje międzyludzkie, zanik
życia studenckiego.
W badaniu widać też, jak cała ta pandemiczna sytuacja wpływa na studentów.
W trzeciej grupie odpowiedzi mamy szereg problemów natury psychologicznej.
Ankietowani wskazywali na niemożność skupienia, koncentracji często związaną
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z „rozpraszaczami” (27 odpowiedzi), słabszą motywację, mobilizację do
wstania, nauki, realizacji zadań (16). Niektórzy pisali o braku samodyscypliny (3),
umiejętności uczenia się w domu (1), a nawet „totalnym rozleniwieniu” (4).
Sporym wyzwaniem dla wszystkich są problemy techniczne (12). Głównym jest
oczywiście słaby, zacinający czy przerywający Internet (19), wadliwie funkcjonująca
aplikacja MS Teams (8) czy popsuty/uszkodzony sprzęt komputerowy (7). Utrudnia,
czy wręcz uniemożliwia to zdaniem respondentów komunikację, aktywność
i uczestnictwo w zajęciach.
Na końcu zestawienia zamieszczono problemy zdrowotne – negatywny wpływ,
jaki ma siedzenie cały dzień przed komputerem (problemy z oczami, kręgosłupem),
brak aktywności fizycznej i ruchu oraz zamknięcie w domu. Jest ich jednak niewiele
(15 odpowiedzi). Można się zastanawiać dlaczego? Być może studenci są już
tak „zrośnięci” z nowoczesnymi technologiami, że nie jest dla nich problemem
przebywanie dość długo przed komputerem, zwłaszcza w komfortowych,
domowych warunkach, o których była mowa wyżej. Być może wraz z upływającym
czasem i wzrostem świadomości zagrożeń oraz pojawiającymi się dolegliwościami
odpowiedzi zaczną się pojawiać częściej? A może studenci zaoszczędzony czas
wykorzystują lub będą wykorzystywać na aktywność fizyczną zapobiegając
przyszłym problemom zdrowotnym. Trudno wyrokować. Rzecz wymagałaby
dalszych badań.

Wnioski
Po pierwsze, z powyższego badania wyłaniają się trzy silne grupy zalet (łatwiejszy
proces kształcenia, oszczędność czasu, komfort i wygoda zdalnego nauczania) i wad
(problemy w kształceniu, brak bezpośredniego kontaktu, słabsza motywacja
i skupienie). Mają one wyraźną przewagę we wskazaniach i są dla studentów
kluczowymi zagadnieniami w zdalnym nauczaniu. Trzeba też zaznaczyć, że nie ma
specjalnych różnic w odpowiedziach ze względu na wiek, płeć, stopień i rok studiów.
Po drugie, ankietowani wyraźnie oznaczyli najważniejszą zaletę i wadę –
odpowiednio oszczędność czasu związaną z dojazdami oraz brak bezpośredniego
kontaktu z kolegami/koleżankami i wykładowcami. Jedna z osób ubolewała, że
zdalne studia przypominają raczej jakiś kurs czy szkolenie, kilka, że cała ta
pandemiczna sytuacja odbiera czar studenckiego życia, powoduje zanik „idei
studiowania”. W wypowiedziach o tej wadzie wyraźnie czuć nutkę nostalgii
i utratę sensu tego, czym są studia. Widać też, co dla młodych ludzi jest wciąż
w studiowaniu kluczowe – budowanie i podtrzymywanie relacji, kontakt z drugim
człowiekiem, poznanie znajomych, przyjaciół, zakochanie się, przepływ wzajemnej
energii, możliwość nawiązania rozmowy. Sama nauka to nie wszystko16.
16

Problemy też potwierdzają badania, o których mowa była w przypisie 4.
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Pomimo że staramy się, aby na kierunku wszystkie zajęcia praktyczne odbywały
się (warsztaty i laboratoria), to jednak czasem coś w planie się poprzesuwa.
Poza tym studenci na co dzień nie mogą obcować ze studiem radiowym,
telewizyjnym, fotograficznym, spotykać się na dziennikarskie/medialne dyskusje
ze sobą, z kadrą. Bycie pracownikiem mediów polega na nieustannej rozmowie,
byciu na informacyjnym „stand by”. Tego deficytu z wiadomych względów nie udało
się w pełni zaspokoić.
I tu pewien paradoks. Zdalne nauczanie odwraca logikę funkcjonowania.
Studenckie odpowiedzi tworzą wykluczające pary, co pokazuje, że kij ma dwa
końce. Mamy jedno, ale nie mamy drugiego. Albo coś jednocześnie mamy i nie
mamy. Z jednej strony łatwiej się uczy ankietowanym, z drugiej jest sporo
problemów z kształceniem na odległość. Z jednej strony oszczędzają mnóstwo
czasu, ale brakuje im bezpośredniego kontaktu, na który przecież ten czas trzeba
przeznaczać. Uczą się w komfortowych, wygodnych domowych warunkach, ale ta
formalna demobilizacja – brak konieczności wstania, ubrania się, a więc przejścia
z jednego świata do drugiego, powoduje ogólne rozprężenie, brak motywacji do
nauki. A do tego jeszcze uprawiają „multitasking”. Wiele razy na zajęciach mamy
studentów w piżamach, w łóżkach, pokątnie jedzących śniadanie, zdalnie
pracujących, czasem się na to świadomie godzimy, ale ten klimat zupełnie nie
sprzyja profesjonalnej edukacji.
Z wyników badań wyłania się również pewien problem. Widać tych, którzy sobie
w tej całej sytuacji radzą, mają dobry Internet, sprzęt, nie czują dyskomfortu. Ale
słychać też tych, którzy mają słabe, przerywające się łącza, są zdemobilizowani
i gdzieś zagubieni w przestrzeni swoich czterech ścian, przepełnieni deficytem
bezpośredniego kontaktu17. Dla jednych sytuacja jest szansą na optymalizację czasu
studiów, a więc i możliwości podjęcia dodatkowej pracy czy rozwoju. Niektórym
czas przelatuje przez palce, skupienie na zadaniach jest trudne, jedni się stresują
i boją wypowiadać zdalnie, inni taką formę preferują itd. Co z tego wynika? Chyba
ostatecznie na tym etapie nie można jednoznacznie stwierdzić na podstawie
wypowiedzi studentów, że zdalne nauczanie jest gorsze od normalnego albo ma
więcej zalet czy wad, jest po prostu inne. Coraz więcej zresztą słyszę głosów, „że mi
to pasuje” (choć nie są to głosy liczne). Czyżby jednak przyzwyczajenie było drugą
naturą człowieka?
Przedstawione powyżej wyniki badań mogą prowokować do stawiania hipotez,
dalszych wniosków, a chyba przede wszystkim zastanowienia, analizy nad tym, co
dzieje się obecnie na uczelniach, próbowania stawiania diagnozy po to, by
w przyszłości szukać jakichś rozwiązań, monitorowania, czy sytuacja uległa
polepszeniu lub pogorszeniu, a jeśli tak, to w jakich sprawach i dlaczego. Można też
17

O problemie por. szerzej: Debata WYKLUCZENIE CYFROWE, Klub Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza
Mazowieckiego, zapis debaty: https://www.youtube.com/watch?v=5yj6ne2RhXI (16.02.2021).
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poszczególne badania porównywać, weryfikować. Myślę, że jedna rzecz jest
fundamentalna. W każdej sytuacji trzeba odnajdować pozytywy i skupić się na tym,
co jest dobre i wartościowe. Zadaniem nas wszystkich – uczelni jest wzmacniać te
zagadnienia i pracować nad nimi. Poniżej przykład.
Od początku pandemii pracowaliśmy na różnych platformach zdalnych,
a obecnie wszyscy na MS Teams. Po roku czasu nauczyliśmy się bardzo dużo,
zdobyliśmy moc doświadczeń. Studenci doceniają pewien porządek, spójność
w porównaniu z zeszłym rokiem akademickim, gdzie każdy próbował różnych
rozwiązań. Mamy jedno centralne miejsce, wielkie archiwum, którego wcześniej nie
było – zamieszczamy zadania, pliki, prowadzimy zajęcia, egzaminy, sprawdzamy
obecność, możemy prowadzić zajęcia w bardzo interaktywny sposób, widzimy się
i w jakiś sposób próbujemy budować relacje i mieć ze sobą ‘bezpośredni kontakt’.
Tam można już prawie wszystko, a sam program nieustannie się rozwija. Posiadając
tablet graficzny i dobre łącze internetowe w zasadzie zajęcia można prowadzić tak
samo albo i nawet lepiej. Wszyscy, zarówno pracownicy, jak i studenci, zaczęli
używać konta Office z całym oprogramowaniem, posługiwać się służbowymi
mailami (studenci też takie posiadają). Nie wyobrażam sobie, że po pandemii to
wszystko zniknie i zatrzymamy rewolucję medialną w nauce. Ale to nie znaczy, że
MS Teams ma nam wszystko zastąpić. Powinien być jednak znakomitym
uzupełnieniem dotychczasowej oferty studiów i jak mawiał Marshall McLuhan
poszerzeniem czy przedłużeniem naszych możliwości18. Wydaje się, że nie będziemy
już w tym samym miejscu, co wcześniej i nie wiadomo jeszcze, czy będzie gorzej czy
lepiej, ale na pewno będzie inaczej.
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The Advantages and Disadvantages of Distance Learning in the Opinions of Students of Journalism
and Social Communication at the University of Gdańsk
The text presents the results of a survey conducted among students of Journalism and Social
Communication at the University of Gdańsk at the turn of the year 2020/2021 on the advantages and
disadvantages of distance learning. As a result, 132 questionnaires were obtained from all students
included in the study, consisting of 792 responses, which were subjected to a detailed qualitative and
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quantitative analysis. The individual responses were categorized and tabulated. As a result, it turned
out that the most important advantages of distance learning in quantitative terms, i.e. in terms of the
number of answers, are: easier learning process; saving time; comfort and convenience of distance
learning. The identified disadvantages, on the other hand, were as follows: problems in education,
lack of direct contact, weaker motivation and concentration. The respondents while providing an
answer to the question about the most important advantage and disadvantage of distance education
indicated, respectively, the time savings associated with commuting and the lack of direct contact
with colleagues and lecturers, thus marking them as the most important effects of the current
situation.
Keywords: distance learning, COVID-19, University of Gdańsk, student education, journalism studies
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Czarny łabędź SARS-CoV-2 impulsem wirtualizacji
procesów zarządczo-dydaktycznych uczelni w Polsce

ABSTRAKT
Zdarzenie nieprzewidziane, jakim jest pojawienie się SARS-CoV-2, dla uczelni w Polsce, jak i na świecie
stało się ogromnym wyzwaniem zwłaszcza w sferze zarządzania. Pierwsze miesiące przejścia na
nauczanie zdalne były dla uczelni sprawdzianem możliwości organizacyjnych i dydaktycznych, a także
wskazały nowe kierunki zmian w szkolnictwie. Celem artykułu jest identyfikacja możliwości
zastosowania e-learningu w szkolnictwie wyższym w przyszłości. W badaniach posłużono się
metodami studium przypadku oraz sondażu diagnostycznego. Autorki chciały wykazać, że
doświadczenia zdobyte w pandemii można zastosować w przyszłości w realizacji studiów przy
wykorzystaniu nauczania zdalnego (e-learningu). Na podstawie przeprowadzonych badań zarówno
wśród pracowników uczelni, jak i wśród studentów, podjęto próbę do określenia wytycznych do
budowy scenariusza win-win dla zastosowania e-learningu.
SŁOWA KLUCZOWE: wirtualizacja procesów zarządczych, zdarzenie nieprzewidziane, zarządzanie
kryzysowe, zarządzanie uczelniami, nauczanie zdalne

Wstęp
Kultura akademicka kształtowała się na przestrzeni wieków w oparciu
o osoby nauczycieli akademickich i ich relacje ze studentami. Za wartość
przekazu odpowiedzialny był i jest nadal wykładowca. Natomiast instytucja
1
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uczelni/uniwersytetu budowała się wokół nauczycieli i studentów. Ze względu na
rozwój organizacyjny oraz zwiększenie dostępności do nauki ewoluowała również
funkcja i organizacja dydaktyki na uniwersytetach. Dotychczas pomimo powolnie
postępującej ewolucji rzeczywistość akademicka postrzegana była jako najbardziej
spokojna i odporna na zawirowania świata społeczno-gospodarczego. Jednakże
pojawienie się zdarzenia nieprzewidzianego, jakim jest pojawienie się wirusa SARSCoV-2, okazało się ogromnym wyzwaniem. Ze względu na konieczność ochrony
zdrowia i życia uczelnie musiały sprostać wymaganiom dystansu społecznego.
Dlatego zostały zarządzone zmiany w funkcjonowaniu administracji uczelni oraz
sposobach powadzenia zajęć dydaktycznych. Zmiany te okazały się wyzwaniem, ale
również sprawdzianem możliwości organizacyjnych i dydaktycznych oraz wskazały
kierunki zmian w szkolnictwie wyższym.
Celem artykułu jest identyfikacja możliwości zastosowania e-learningu
w szkolnictwie wyższym w przyszłości. Realizacja tak postawionego celu
wymagała zdobycia materiału badawczego zarówno ze źródeł wtórnych, jak
i pierwotnych. Wyszukiwanie i przeszukiwania niezbędnego materiału w postaci
publikacji zwartych, publicystycznych, aktów prawnych oraz informacji zwartych
na stronach internetowych pozwoliło na przeprowadzenie analizy testów
wydrukowanych w aspekcie treści oraz netografii w obszarze cyfrowym. W obszarze
źródeł pierwotnych, którymi byli pracownicy wybranych uczelni w Polsce oraz
ich studenci, posłużono się metodami studium przypadku oraz sondażu
diagnostycznego na bazie metody CAWI.
Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują na możliwości wykorzystania
doświadczenia zdobytego w czasie pandemii do budowania programów studiów
z uwzględnieniem specyficznych metodyk nauczania zdalnego (e-learningu).
Na podstawie badań, zarówno wśród pracowników uczelni wyższych, jak i wśród
studentów, podjęto próbę znalezienia wytycznych do budowy scenariusza win-win
dla zastosowania e-learningu.

Funkcjonowanie uczelni przed SARS-CoV-2
Przez lata uniwersytety zmieniały charakter działalności, cały czas oscylując
wokół podstawowego zadania, jakim jest propagowanie wiedzy. Główne zmiany
wynikały przede wszystkim z uwarunkowań demograficznych2. Można wyróżnić
trzy fazy rozwoju uniwersytetów: prehumboldtowski (przeszły), humboldtowski
(obecny, współczesny) i posthumboldtowski (przyszły). Różnice są zarysowane
przede wszystkim w strukturach założycielskich (przejście od instytucji
2

Ł. Sułkowski, Metamorfozy uczelni wyższych w dobie presji demograficznej, [w:] E. Gołębiowska (red.),
„Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zarządzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych”, Tom XV,
Zeszyt 11, Część I, Łódź – Warszawa 2014, s. 21-32.
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państwowych do uniwersytetów prywatnych), roli studentów (od członków
społeczności akademickiej, przez kluczowego interesariusza, do klienta, nabywcy
usług), rynku edukacji wyższej (od całkowitego braku konkurencji do wolnego
rynku)3.
Natomiast działalność naukowa uniwersytetów nadal postrzegana jest jako
klucz do rozwoju gospodarczego i społecznego. Wizja nauczyciela akademickiego
nadal opiera się na przywództwie i wyznaczaniu kierunku zmian oraz możliwości
rozwoju4. Jednakże pod względem zarządczym i organizacyjnym przejście do
orientacji na organizacje usługodawcze wymaga od środowiska akademickiego
zmiany w podejściu do zarządzania uczelniami na bardziej menedżerskie5.
Funkcjonowanie uniwersytetów jako organizacji odpowiadających na potrzeby
rynku wydaje się być niezmiernie istotnym czynnikiem kreującym przyszłość
i możliwości rozwoju społeczeństwa oraz gospodarki. Należy tutaj wspomnieć
o elementarnym znaczeniu edukacji w kształtowaniu dobrostanu społeczeństwa.
Ze względu na organizacyjne uwarunkowania działalność uczelni skupiona jest
przede wszystkim na dwóch filarach. Z jednej strony istotne jest prowadzenie badań
naukowych i poszukiwanie nowych rozwiązań w różnorodnych dyscyplinach, które
przyczynią się do przełomów w nauce. Z drugiej – zadaniem jest kształcenie
kolejnych pokoleń. Jak już wcześniej wspomniano, to właśnie rola studenta
w funkcjonowaniu uczelni wyższych zmienia się na przestrzeni wieków.
W pierwszym kroku student był członkiem społeczności akademickiej. Dyskusje
akademickie prowadzone pomiędzy nauczycielami a studentami dawały możliwości
rozwoju i powstawania nowych myśli ideologicznych, filozoficznych czy etycznych.
Jednakże z czasem, wraz z rozwojem różnorodnych dyscyplin naukowych, również
rola studenta zmieniła się. Tym samym zmieniły się też funkcje i zadania nauki.
Nauka stała się dobrem utylitarnym. Ma służyć rozwojowi nowych technologii,
koncepcji, metod, narzędzi, które będą wykorzystywane w określonych dziedzinach
gospodarki i życia. Stąd też nauka musi korelować z bieżącymi trendami
funkcjonowania społeczeństwa, przemysłu i polityki. Musi też nadawać kierunek
zmianom. Pomimo tych oczekiwań nauka nadal pełni funkcję instrumentalną6,
3

Ł. Sułkowski, Który model uniwersytetu? Głosy w dyskusji, [w:] M. Czyżewski, (red.), „Przegląd Socjologiczny”,
Tom 63 (LXIII), Wydanie 2/2014, Wydawnictwo Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie, Łódź 2014,
s. 67-70.
4 M. Brundrett, N. Burton, R. Smith, Leadership in education, Sage, London 2003, Thousand Oaks, CA.
5 P. McCaffery, The Higher Education Manager's Handbook, London 2019, Routledge. H. Kazeroony, The Strategic
Management Of Higher Education Institutions: Serving Students As Customers For Institutional Growth, USA, New
York 2018, Business Expert Press. J. Hemsley‐Brown, I. Oplatka, Market orientation in universities, “International
Journal of Educational Management”, Vol. 24, No. 3, 2010, s. 204-220. R. Deem, K. J. Brehony, Management
as ideology: The case of 'new managerialism' in higher education, “Oxford Review of Education”, 31 (2), 2005,
s. 217-235, K. S. Hoff, Leaders and managers: Essential skills required with in higher education, “Higher
Education”, 38 (3), 1999, s. 311-331.
6 W. Strawiński, Funkcja i cele nauki – zarys problematyki metodologicznej, „Zagadnienia Naukoznawstwa”,
3 (189), 2011, s. 323-335.
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chociaż spełnienie funkcji pragmatyczności przyświecało wprowadzeniu zmian
formalno-prawnych w ustawie o szkolnictwie wyższym.
Formalno-prawne aspekty funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce
wynikają z ustawy i towarzyszących aktów wykonawczych. Stabilność
rzeczywistości akademickiej została zakłócona ostatnią zmianą ustawy
o szkolnictwie wyższym, nazywanej Konstytucją dla Nauki7. Ustawa weszła w życie
1 października 2018 roku8. Główne zmiany dotyczą: interdyscyplinarnych programów
kształcenia, budowania programów studiów dualnych i o profilu praktycznym,
przewodów doktorskich oraz ewaluacji badań naukowych i publikacji. W przypadku
programów studiów dualnych i o profilu praktycznym kluczowe znaczenie w ich
budowaniu ma otoczenie społeczno-gospodarcze. Ponadto zmieniono podejście do
ewaluacji badań naukowych, stawiając na rozbudowane projekty badawcze, które
mają odzwierciedlenie w publikacjach. Ważną kwestią stała się aplikacyjność
prowadzonych badań, czyli możliwość ich zastosowania w życiu społecznogospodarczym. Wynika to właśnie z trendu utylitarności nauki. Ponadto zwraca
się uwagę na to, aby szeroko rozumiane środowisko akademickie nadawało kierunek
zmianom zachodzącym w społeczeństwie.
Ze względu na ten fakt, w odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na
mobilność i elastyczność w kształceniu, częściej dostępna jest możliwość
wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość. W przypadku szkolnictwa
wyższego e-learning dotychczas nie był kojarzony z prowadzeniem studiów,
a jedynie z możliwością poszerzenia tradycyjnej oferty przedmiotów o dodatkowe
wykłady. Jednakże ustawa o szkolnictwie wyższym i rozporządzenia dotyczące
prowadzenia studiów, wskazują na możliwość zastosowania metod i technik
kształcenia na odległość. W ostatniej nowelizacji rozporządzenia z 14 sierpnia
2020 r. liczba punktów ECTS uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość nie może być większa niż 50% liczby
punktów ECTS uzyskiwanych w całym toku studiów w przypadku studiów o profilu
praktycznym, a aż 75% dla studiów o profilu ogólnoakademickim9. W związku
z tym coraz częściej w portfolio kierunków studiów w różnorodnych uczelniach
pojawiają się programy studiów częściowo realizowane za pomocą metod
i technik kształcenia na odległość. Oczywiście wymogiem staje się zastosowanie
odpowiedniej technologii i nowoczesnych metod nauczania, które pozwolą w pełni
wykorzystać potencjał nauczania na odległość w innowacyjnej formie.
Połączenie dwóch form studiowania, czyli tradycyjnego podejścia do nauczania
w siedzibie uczelni z możliwością zastosowania e-learningu, zostało w literaturze
nazwane blended learning10. Natomiast okazało się, że wcześniejsze doświadczenia
7

https://konstytucjadlanauki.gov.pl (20.12.2020)
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).
9 Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów.
10 K. Thorne, Blended learning, How to integrate online & traditional learning, Kogan Page, London & Sterling, VA
8
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uczelni wyższych w zakresie stosowania blended learningu czy e-learningu mogły
się przydać, choćby pod względem infrastrukturalnym. Sytuacja, jaka zaistniała
w 2020 roku, a związana z pandemią SARS-CoV-2, udowodniła, że uczelnie muszą
wykazywać się dużą zdolnością adaptacji i elastycznie podchodzić do otaczającej je
rzeczywistości. Stąd też doświadczenia e-learningowe pozwoliły szybko dostosować
się do zaistniałych obostrzeń i zachować ciągłość działań edukacyjnych. Dlatego
e-learning i blended learning stały się języczkiem uwagi również naukowców11.
Tym bardziej, że w obecnej sytuacji zaistniała możliwość zastosowania e-learningu
jako elementu zarządzania kryzysowego dla uczelni wyższych.

Zdarzenia nieprzewidziane – SARS-CoV-2 – zarządzanie sytuacją
kryzysową
Kryzys w przypadku życia społeczno-gospodarczego może oznaczać wiele
sytuacji. W 2001 roku atak terrorystyczny na World Trade Centre i Pentagon
wywołał ogólnoświatowy kryzys w branży lotniczej. Ze względu na konieczność
wprowadzenia dodatkowych obostrzeń związanych z lotami i ich bezpieczeństwem
firmy zajmujące się transportem lotniczym poniosły ogromne koszty12. Były one
również związane ze strachem przed kolejnymi atakami. W latach 2007–2009 świat
zmagał się z kryzysem gospodarczym wywołanym amerykańską bańką na rynku
hipotecznym oraz upadkiem banku Lehman Brothers13. Taka sytuacja uświadomiła
wszystkim, jak działa globalizacja i jak bardzo gospodarki poszczególnych państw
wpływają na międzynarodowe przepływy finansowe. Tym samym zarządzanie
kryzysowe zyskało na popularności.
Działania w ramach zarządzania kryzysowego są rozpatrywane w dwóch
kategoriach: unikania lub zwalczania sytuacji kryzysowych poprzez podejmowanie
działań kompensacyjnych14. Jednakże reakcje obronne najczęściej są reakcjami
opóźnionymi. Dlatego też rozwiązaniem może być zarządzanie antykryzysowe15.
2003, s. 55. D. R. Garrison, N. D. Vaughan, Blended learning in higher education, Framework, principles and
guidelines, Jossey-Bass A Wiley Imprint, 2008. K. F. Hew, W. S. Cheung, Using blended learning, Evidence-based
practices, Springer, 2014. C. J. Bonk, C. R. Graham, The handbook of blended learning, Global perspectives, local
designs, Pfeiffer A Wiley Imprint, 2006.
11 S. K. S. Cheung i in. (red.), Blended learning, Education in a Smart Learning Environment, 13th International
Conference, ICBL 2020, Bangkok, Thailand, August 24-27, 2020, Proceedings.
12
J. Rodzinka, J. Hady, Konsekwencje katastrof i aktów terroru dla gospodarek i przedsiębiorstw z branży lotniczej,
E-finanse, Nr 2, 2009.
13 K. Dąbek, Przyczyny i skutki kryzysu finansowego lat 2008-2009,  „Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne
wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów”, Nr 9, 2010, s. 259-268.
14 A. Stabryła (red.), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Mfiles.pl Encyklopedia Zarządzania,
Kraków 2010, s. 203. W. R. Crandall, J. A. Parnell, J. E. Spillan, Crisis management in the new strategy landscape,
SAGE, 2010.
15
P. Cabała, Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem strategicznym przedsiębiorstwa,
Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 88-89.
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Planowanie antykryzysowe dzieli się na dwie fazy. Pierwsza z nich to przygotowania
do kryzysu, kiedy to należy zaplanować działania, ustanowić odpowiednie systemy
reagowania, dokonać symulacji działań i przeszkolić personel, aby miał świadomość
istnienia procedur i protokołów w czasie kryzysu. Druga faza to już zapobieganie
kryzysom. W tym celu należy wykorzystywać systemy ostrzegania wykorzystujące
analizę danych. Następnie należy kontrolować wszystkie systemy i działalność
organizacji, po czym można zarządzać ryzykiem i reagować awaryjnie,
przeciwdziałając niepożądanym wydarzeniom.
Jednakże co zrobić w sytuacji, gdy pojawia się zdarzenie niemożliwe do
przewidzenia? Gdy wszystkie analizy danych i systemy ostrzegania nie wskazują na
nadciągające ryzyko? W literaturze można znaleźć określenie na takie sytuacje
nieprzewidziane – są to „czarne łabędzie” (ang. black swan). W odniesieniu do
zagadnień rynkowych „czarny łabędź” to nagłe przesunięcia w zmienności
wpływające na giełdy, branże, a nawet całe gospodarki16. Wielu analityków uważa,
że pojawienie się pandemii wirusa SARS-CoV-2 może być traktowane jako właśnie
czarny łabędź, który spowodował niewyobrażalne zmiany w gospodarce światowej.
Tacy giganci jak Chiny, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Niemcy zmagali się
ze skutkami konieczności zamknięcia części działalności gospodarczych. Nadal,
po prawie roku wprowadzenia obostrzeń sanitarnych i epidemiologicznych,
w tym dystansu społecznego, istnieje konieczność ich utrzymywania. Lecz czy
rzeczywiście SARS-CoV-2 był „czarnym łabędziem”? Czy rzeczywiście była to
sytuacja niemożliwa do przewidzenia? Kryzysy ekonomiczne wywołane różnymi
sytuacjami – politycznymi, epidemicznymi, katastrofami naturalnymi są częścią
gospodarki światowej.
Jedną z osób, która twierdzi, że kryzys 2020 i tak miał nadejść, jest prof. Nouriel
Roubini. Przewidział on załamanie finansowe w 2008. Jego prognozy opublikowane
wraz z włoskim ekonomistą Brunellą Rosa na łamach Project Syndicate wskazały na
nadejście recesji ekonomicznej w 2020 roku17. Ekonomiści nie przewidzieli, że
wystąpi pandemia koronawirusa, jednakże przewidywali, że i tak pojawi się kryzys
finansowy, który sprawi, że gospodarka światowa znowu będzie musiała
spowolnić. Podobne predykcje, ale już związane bezpośrednio z pandemią, szerzył
Bill Gates powołując się na badania symulacyjne Instytutu Modelowania
Chorób oraz badania Vaclava Smila18. Znamienne były wskazania zarówno Gatesa,
jak Smila, że rządy państw najbogatszych nie są przygotowane na nadejście takich
wirusowych pandemii o szybkim modelu rozprzestrzeniania się. Stąd też możliwa
16

K. A. Posner, Stalking the Black Swan: Research and Decision Making in a World of Extreme Volatility, Columbia
University Press, 2010, s. 11-12.
17 https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/prof-nouriel-roubini-ostrzega-przed-kryzysem/
7eevrbq (20.12.2020).
18 https://www.businessinsider.com/people-who-seemingly-predicted-the-coronavirus-pandemic-2020-3?IR=T#
bill-gates-has-been-warning-of-a-pandemic-for-years-1 (20.12.2020).
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jest konstatacja, że nie używane są w pełni mechanizmy zarządzania
antykryzysowego. Postawiono ewidentnie na zarządzanie kryzysowe, czyli
w momencie wystąpienia zagrożenia zaczęto wprowadzać kolejne działania
zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa – zamiast stosować prewencję.

Case study – przejście na nauczanie zdalne w organizacji
sieciowej
Od momentu „0”, czyli pojawienia się rozporządzenia MNiSW Jarosława Gowina
do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się
SARS-CoV-2 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2),
uczelnie w Polsce całkowicie zmieniły swój tryb działania. Drogą rozporządzeń
została wprowadzona na wszystkich kierunkach oraz trybach we wszystkich
jednostkach organizacyjnych obligatoryjna zasada korzystania z systemów
i narzędzi elektronicznych w procesach komunikacyjno-dydaktycznych.
Po chwilowym szoku dezorientującym środowisko akademickie można było
odczuć ruchy stabilizujące i logistycznie nakierowane na porządkowanie
działalności uczelni. Przykładem wprowadzenia w tym trudnym czasie zarządzania
kryzysowego w zakresie organizacyjno-funkcjonalnym w szkolnictwie wyższym
w Polsce może być jedna z uczelni niepublicznych, nazwijmy ją X19, która może być
potraktowana jako reprezentacja działań podejmowanych przez zarządzających
uczelniami.

19

Ze względu na omawianą tematykę artykułu nie jest istotna nazwa Uczelni, lecz procedura zarządzania
kryzysowego, którą ta jednostka wdrożyła, by zachować ciągłość procesu edukacyjnego.
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Rysunek 1. Organizacja funkcyjna Uczelni X przed pandemią SARS-CoV-2
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Źródło: Opracowanie na podstawie dokumentacji Uczelni X.

Uczelnia X funkcjonuje na rynku edukacyjnym już od ponad 25 lat. W tym czasie
z niewielkiej szkoły wyższej rozrosła się do dużej i liczącej się na polskim rynku
edukacyjnym sieciowej Akademii uczącej słuchaczy na studiach I, II oraz III stopnia,
jak również studiach podyplomowych oraz MBA. Ponad 16 tys. studentów kształci
się w 11 miastach na 23 kierunkach uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez
ponad 400 nauczycieli akademickich. Zajęcia dydaktyczne przed pandemią
prowadzone były głównie w analogowej rzeczywistości w budynkach spełniających
wymagania do prowadzenia dydaktyki.
W strukturze organizacyjnej Uczelni (Rysunek 1.) od 2008 roku działa również
międzyorganizacyjna jednostka e-learningu, której zadania oscylują wokół
przygotowania zaplecza technicznego oraz szkoleń pracowników w zakresie
zastosowania nowoczesnych metod i technik nauczania na bazie oprogramowania
Moodle.
Jednostka ta stanowi wsparcie pomocnicze, będąc umiejscowioną w pionie
pełnomocnika Rektora ds. Organizacji Dydaktyki w ramach lokacji jednostki
macierzystej – centralnej. Każdy opiekun kierunku mógł przed pandemią zgłosić
przedmioty i nauczycieli, którzy wyrażali chęć poprowadzenia zajęć ze wsparciem
e-learningu. Jednakże tych przedmiotów i nauczycieli było niewiele. Wszystko
zmieniło się w momencie nastania pandemii SARS-CoV-2.
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Rysunek 2. Dzień „0” – reorganizacja Uczelni X ze względu na pandemię SARS-CoV-2

Powołanie Rady Zarządzania Kryzysowego

Powołanie jednostek wykonawczych

Zmiana priorytetyzacji funkcjonalniej jednostki e-learningu
Źródło: Opracowanie na podstawie dokumentacji Uczelni X.

Dzień „0” 10 marca 2020. Nastąpił lockdown gospodarki i wstrząs dotychczas
ustabilizowanego życia uczelni. Szybkość i trafność decyzji zarządzających
uczelniami miały zadecydować o zachowaniu ciągu świadczenia usługi edukacyjnej.
W Uczelni X powołano Radę Zarządzania Kryzysowego (Rysunek 2.), w skład której
weszli: rektor, prorektorzy, pełnomocnicy ds. organizacji dydaktyki oraz jakości
kształcenia, główny informatyk, dyrektor ds. promocji oraz kierownik jednostki
e-learningu.
Liczne spotkania trwające w pierwszym tygodniu doprowadziły do ustalenia
struktury funkcjonowania Uczelni na czas zarządzania w sytuacji kryzysowej oraz
przyjęcia listy zadań i ich priorytetyzacji. Centralną jednostką organizacyjnokoordynacyjną (Rysunek 3.) działania w czasie kryzysu, ściśle podlegającą
Rektorowi, stała się jednostka e-learningu. Zadania zostały podzielone na
techniczne, za które odpowiedzialny był główny informatyk, organizacyjnodydaktyczne, za które odpowiedzialny był pełnomocnik Rektora ds. Organizacji
Dydaktyki, komunikacyjne przypisane do Dyrektora ds. Promocji oraz
koordynacyjne, za które odpowiadał Kierownik Jednostki E-learningowej. Rada
Zarządzania pod kierownictwem Rektora przyjęła zrównoleglenie procesu
technicznej pracy zaplecza z naciskiem na 14-dniowy termin realizacji przeniesienia
całości procesu edukacyjnego ze świata realnego do cyfrowego z procesem
komunikacyjnym, którego celem było bieżące informowanie pracowników
i studentów o postępie prac nad przestawieniem Uczelni na zdalne nauczanie.
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Rysunek 3. Reorganizacja funkcyjna Uczelni X wraz z nastaniem pandemii SARS-CoV-2
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Źródło: Opracowanie na podstawie dokumentacji Uczelni X.

Projekt zwinnego zarządzania w dobie kryzysu został przyjęty do realizacji na
okres 2 tygodni, czyli od 15 marca 2020 do 28 marca 2020. Przyjęto sekwencyjną
procedurę realizacji zadań przejścia na nauczanie zdalne w Uczelni (Rysunek 4.).
Do zadań działu IT należało założenie kont użytkownikom w platformach oraz
wsparcie techniczne w razie problemów. Pełnomocnik ds. Organizacji Dydaktyki
nadzorował obszar zgodności implementacji planów zajęć przedmiotowych
w środowisko cyfrowe, komunikację dyrektywną wobec pracowników dotyczącą
prowadzenia zajęć, procedur obron i weryfikacji praktyk studenckich. Dział
Promocji przejął obsługę informacyjną studentów i nauczycieli akademickich.
Do bezpośrednich zadań jednostki e-learningu należało:
─ kwalifikowanie kursów, które miały być synchronizowane z planem zajęć,
─ przeszkolenie wszystkich pracowników oraz studentów z funkcjonalności
platformy Moodle oraz komunikatora Microsoft Teams,
─ oraz stworzenie pomocniczych materiałów instruktażowych,
─ jak również synchronizacja zadań z pozostałymi jednostkami wykonawczymi
i raportowanie postępów prac Rektorowi Uczelni.
W czasie reorganizacji pracy Uczelni przeszkolono ponad 400 nauczycieli
akademickich (początkowo z Platformy Moodle przeszkolonych było zaledwie
30 nauczycieli) z platform Moodle i Teams (tu nikt nie był wcześniej przeszkolony)
oraz 16000 studentów (dotychczas szkolenia przeszło zaledwie 500 studentów).
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W zawartościach kursów na asynchronicznej Platformie Moodle dodano materiały
dydaktyczne, wskazano wirtualne podręczniki korzystając z wirtualnych bibliotek,
zasoby dostępnych ebooków z www.ibuk.pl oraz materiały przygotowane przez
dydaktyków. Platforma komunikacyjna Microsoft Teams pozwoliła na przeniesienie
1:1 zajęć kontaktowych w świat wirtualny.
Rysunek 4. Procedura przejścia na nauczanie zdalne w Uczelni X
Zalecenie utrzymania kontaktu ze studentami drogą mailową
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Źródło: Opracowanie na podstawie dokumentacji Uczelni X.

W dwa tygodnie sytuacja została opanowana i proces dydaktyczny
ustabilizowany. Dobra współpraca pomiędzy działami, sprawna komunikacja oraz
ogromne zaangażowanie pracowników Uczelni pozwoliło na przejście ze świata
realnego do wirtualnego. Edukacja analogowa została w pełni zastąpiona cyfrową.
Oczywiście sama akcja ratunkowa, tzn. przezbrojenie organizacyjnofunkcjonalne w sytuacji kryzysowej z perspektywy czasu było udanym
przedsięwzięciem. Oczywiście w tym czasie nie obyło się bez drobnych wpadek.
Kwestie kompetencji cyfrowych pracowników, możliwości techniczne (jakość
połączenia internetowego) oraz różnice w sytuacji materialnej (dostęp do narzędzi,
wydzielenie pomieszczenia do pracy zdalnej w domach) zarówno pracowników, jak
i studentów powodowały powstanie sytuacji trudnych i stresujących. Można to
uznać za koszty przejścia. Cel zasadniczy został osiągnięty. Uczelnia X zachowała
możliwość ciągłości działania. Wykładowcy mogli prowadzić zajęcia i studenci mogli
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mieć kontakt ze swoimi nauczycielami. Uczelnia przetrwała I etap pandemii.
Sytuacja kryzysowa została opanowana.

Wirtualizacja życia uczelni wyższych
Interwencja kryzysowa w przykładowej Uczelni X, jak i w innych w Polsce
oraz na świecie20 wymusiła konieczność przedefiniowania modeli działania.
Tradycyjne kształcenie zostało wyparte przez kształcenie cyfrowe. Jednak trzeba
być świadomym, że infrastruktura i podłączenie do sieci nie wystarczyło i nie
wystarczy w przyszłości. Cyfrowy świat niesie ze sobą odmienne wymagania
samego procesu edukacyjnego. Tu ważna jest już posiadana wiedza i umiejętności
studenta, jak również motywacja, samodyscyplina i współdzielenie.
Istotne w procesie analizy i oceny przezbrojenia formuły nauczania
z analogowego na cyfrowy na skutek sytuacji kryzysowej wywołanej przez czarnego
łabędzia COVID-19 jest również poznanie opinii uczestników procesu transformacji
cyfrowej. Zwłaszcza w zakresie dalszego postępowania w odniesieniu do metodyk
nauczania w przyszłości. W tym celu zaraz na początku pandemii przeprowadzono
badania zarówno wśród studentów21, jak i nauczycieli akademickich22 wybranych
uczelni działających w Polsce, wśród nich byli również studenci i pracownicy
omawianej powyżej Uczelni X.
Wraz z nastaniem sytuacji kryzysowej badani studenci wybranych uczelni
działających w Polsce w sposób zdecydowany (59,3%) wyrazili opinie, że wobec
nastania pandemii wywołanej przez COVID-19 ich Uczelnia powinna wykorzystać
wirtualną platformę edukacyjną do nauki i nie prowadzić zajęć w bezpośrednim
kontakcie. W opinii studentów bardzo ważna w wykorzystaniu e-learningu była
możliwość zachowania ciągłości kształcenia w momencie zagrożenia (56,4%),
niezależność miejsca uczenia się od siedziby uczelni (53,4%), swoboda czasu
w uczeniu się (42,7%) oraz interaktywny kontakt z wykładowcą (32,4%). Niestety,
w najmniejszym stopniu zdaniem studentów wykorzystanie zdalnego nauczania
oferowało możliwość interakcji z pozostałymi studentami (23,6%). Oprócz
ważnoście-learningu w procesie pandemicznym studenci obawiali się zagrożeń
20

https://hbr.org/2020/09/the-pandemic-pushed-universities-online-the-change-was-long-overdue
(20.12.2020 r.),
https://www.harvard.edu/coronavirus/learn-remotely (20.12.2020),
https://www.distancelearningportal.com/articles/1308/10-great-european-distance-learning-universities.html
(20.12.2020).
21 Badanie przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2020. Zastosowaną metodą badawczą była ankieta
internetowa CAWI, liczebność badanej próby studentów wybranych uczelni działających w Polsce n= 904, metoda
doboru Uczelni – nielosowa jednostek typowych, zaś studentów dobór metodą kuli śnieżnej do wyznaczonej
liczebności próby. Przyjęto błąd na poziomie 5%.
22 Badanie przeprowadzono na przełomie maja i czerwca 2020. Zastosowaną metodą badawczą była ankieta
internetowa CAWI, liczebność badanej próby n=626, metoda doboru Uczelni – nielosowa jednostek typowych, zaś
studentów dobór metodą kuli śnieżnej do wyznaczonej liczebności próby. Przyjęty błąd był na poziomie 5%.
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związanych z barierami utrudniającymi proces ich dalszego kształcenia. Najczęściej
studenci uczestniczący w badaniu obawiali się o jakość prowadzonych zajęć
(29,4%), brak zasobów informacyjnych (materiały, książki) umożliwiających
skuteczny sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych (17,7%), brak umiejętności
posługiwania się platformami edukacyjnymi przez nauczycieli (16,5%) oraz słabą
dostępność do Internetu (przepustowość łączy) (16,3%).
Z kolei nauczyciele akademiccy uważają, że wykorzystanie zdalnych form
nauczania zdecydowanie oferuje usprawnienia w zakresie przepływu informacji
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi (40,1%), zapewnia swobodę dostępu
do materiałów przez studenta (35,5%), pozwala poszerzyć zasoby wiedzy (materiał)
(26,7%), pozwala na elastyczne dostosowanie materiałów względem poziomu
wiedzy (26,7%) oraz pozwala na integratywny kontakt nauczyciela akademickiego
ze studentem (23,7%). Oprócz atutów e-learningu w procesie pandemicznym
nauczyciele akademiccy dostrzegali również hamulce utrudniające realizację
procesu kształcenia. Zdaniem badanych brak infrastruktury (komputer) oraz
łącza umożliwiającego uczestnictwo w zajęciach e-learningowych (41,4%), brak
bezpośredniego kontaktu z pozostałymi członkami grupy – problemy społeczne
(36,8%), brak umiejętności posługiwania się platformami e-learningowymi (33,6%)
oraz brak znajomości tej metody edukacyjnej (28,3%) mogą istotnie przyczynić się
do niechęci w kwestii wykorzystania zdalnych form nauczania.
Zestawiając wyniki otrzymane z tych dwóch badań można zauważyć istniejące
zbieżności w zakresie istotności i atutów e-learningu jako metody nauczania oraz
barier i hamulców, jakie mogą się pojawić, utrudniając proces adaptacji
stechnologizowanego systemu nauczania. Badane zbiorowości cenią sobie
swobodę miejsca i czasu nauki, jaki oferuje cyfrowa rzeczywistość. Jednakże obie
grupy dostrzegają brak możliwości wzajemnych bezpośrednich analogowych
interakcji w ramach społeczności akademickiej. By e-learning został w pełni
zaakceptowany, powinien być położony większy nacisk na szkolenia dydaktyczne,
by została zapewniona jakość kształcenia oraz powinny być dostępne zasoby
informacyjne, by studenci nie mieli problemu z dotarciem do źródeł wiedzy, aby
mogli się uczyć. Istotnym jest również zadbanie o dostępność infrastrukturalną
i techniczny dostęp do Internetu. Na część tych wskazań uczelnie mogą mieć wpływ
i mogą je doskonalić. Na inne niestety nie – jak np. zapewnienie dostępności do
Internetu. I tu pojawia się niezbędność państwa jako inwestora w przyszłość
edukacji. Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz sieć 5G
w przyszłości pozwoli realizować ambitne cele edukacji zdalnej przy zachowaniu
relacyjności społecznej, czyli możliwości bezpośredniego kontaktu nauczycieli
akademickich ze studentami i studentów między sobą.
Zdaniem autorek mogą istnieć dwa scenariusze rozwoju e-learningu
w procesach dydaktycznych szkół wyższych, by zachować status „win-win”, to
znaczy na ile scyfryzować nauczanie, a na ile pozostawić je analogowym, by każdy
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mógł zachować ducha społeczności akademickiej i iść z nurtem technologicznych
zmian. Ze względu na powyższe wskazania natury technologicznej, prawnej,
merytorycznej zawartości przedmiotu studiów, społecznej i komunikacyjnej oba
przewidują na stałe implementację e-learningu w strukturę realizacji studiów na
zasadach hybrydowych. W przypadku pierwszego 100% zajęć wejdzie w kanon zajęć
zdalnych – oczywiście na wybranych kierunkach studiów. W przypadku drugiego
partycypacja zajęć cyfrowych do analogowych przyjmie pewne proporcje 50% do
50% lub 70% do 30%. Który z wariantów predykcji przyszłości okaże się tym
realnym, to pokaże czas.

Podsumowanie – rekomendacje na przyszłość
Reasumując, mimo iż kryzys jest naturalną częścią życia (cały czas doświadczamy
małych i dużych kryzysów), może być na tyle niebezpieczny, że może prowadzić
do sytuacji trudnych i katastrofalnych, zarówno dla studentów i nauczycieli
akademickich, jak i dla uczelni jako instytucji. Pojawienie się czarnego łabędzia
SARS-CoV-2 uzmysławia nam, że niestandardowa sytuacja wymusza sięgnięcie
po nowe formy kształcenia. To, co było dla entuzjastów formułą niemal
hobbystyczną, w sytuacji pandemicznej staje się jedyną formułą ratunku.
Postcovidovy świat postawi przed szkolnictwem nowe wyzwania oraz
wymagania. Nie można zmarnować potencjalnych możliwości. Skoro już
niemal wszyscy zostali poddani hiperszybkiemu procesowi szkolenia w zakresie
wykorzystania cyfrowych platform edukacyjnych oraz komunikatorów
internetowych, to warto by było kontynuować w większym bądź mniejszym
zakresie ich wykorzystanie. Wszak żyjemy w cyfrowym, złotym wieku, gdzie
obcowanie z technologią wspiera kreowanie indywidualnych ścieżek rozwoju,
oswaja z przyszłością i realiami pracy zawodowej oraz wspiera w tworzeniu
kapitału społecznego społeczeństw. Przed stechnologizowaną edukacją nie da się
uciec. Tego procesu nie można już zatrzymać. To, jaką on przybierze formę:
włączającą – hybrydową (wsparcie kształcenia tradycyjnego, edukacja mieszana
łącząca wykorzystanie edukacji cyfrowej i kształcenia tradycyjnego oraz edukacja
cyfrowa wspierana kształceniem tradycyjnym) bądź czystą (wyłącznie cyfrową)
zależy od stopnia adaptacji technologii ze względu na specyfikę przedmiotu
nauczania (nauki humanistyczne, informatyczne oraz medyczne).
Zdaniem autorek formuła hybrydowa wydaje się być jednak bardziej atrakcyjną
ze względu na fakt łączenia technologii z nauczaniem tradycyjnym, pozwalając tym
samym korzystać z atrybutów cyfrowości, zachowując możliwość bezpośredniego
kontaktu nauczycieli akademickich z ich podopiecznymi. „Czarny łabędź” SARS-CoV2 mimo zniszczeń, jakie przyniósł w postaci śmierci wielu ludzi i destabilizacji, może
wnieść również coś pozytywnego. Może stać się impulsem wirtualizacji procesów
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zarządczo-dydaktycznych w uczelniach, niosąc nową jakość edukacyjnoorganizacyjną. Będzie to na pewno zgodne z oczekiwaniami rynku pracy, który też
się zmienia ze względu na zaistniałą sytuację. Przedsiębiorstwa także rozważają
możliwość wprowadzania organizacji pracy w sposób hybrydowy. Tym samym też
pojawiają się już propozycje zmian w prawie pracy, uwzględniające pracę zdalną
jako jedną z możliwych opcji zatrudnienia.
Poza tym trzeba mieć na uwadze, że takie sytuacje mogą się powtarzać
w przyszłości. Dlatego też przygotowanie się do odpowiedniego zarządzania
antykryzysowego pozwoli na uniknięcie problemów organizacyjnych czy
formalnych w kształceniu. Wszakże bezpieczeństwo rozumiane jako zachowanie
ciągłości działań powinno być również uwzględniane w strategii rozwoju uczelni.
Takie rozwiązania na pewno będą korzystne zarówno dla uczelni, studentów, jak
i nauczycieli akademickich.
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Black Swan SARS-CoV-2 as an Impulse for the Virtualization of Management and Didactic
Processes in Polish Universities
Summary
The unforeseen event of SARS-CoV-2 appearance has become a huge challenge for the universities
in Poland and all around the world, especially in the area of management. The first months
of transition to distance learning allowed the universities to test their organizational and didactic
potentials; what is more, it also indicated new directions of changes in education. The article aims
to identify the possibilities of using e-learning in higher education in future. In the research, the case
study and diagnostic survey methods were employed. The authors wanted to prove that the
experiences gained in the pandemic period can be effectively used in future during the
implementation of remote learning courses (e-learning). Based on the research conducted among
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both university employees and students, an attempt was made to specify the guidelines for building
a win-win scenario for the future use of e-learning.
Keywords: virtualization of management processes, unforeseen event, crisis management, university
management, remote learning
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Funkcjonowanie szkoły
w dobie pandemii COVID-19 – wstęp do badań

ABSTRAKT
W niniejszym artykule o charakterze empirycznym podjęto problem wpływu zastosowania ograniczeń
wynikających z pandemii COVID-19 na funkcjonowanie jednostek szkolnych. Celem pracy jest
uzasadnienie tezy, iż wprowadzenie obostrzeń w systemie szkolnictwa polegających na
włączeniu nauczania hybrydowego bądź całkowicie zdalnego spowodowało pogorszenie relacji
społecznych w środowisku szkolnym. Wstęp do głębszej analizy zostanie poprzedzony ustaleniami
terminologicznymi, przeglądem literatury oraz wynikami przeprowadzonych badań empirycznych.
SŁOWA KLUCZOWE: pandemia, uczeń, nauczyciel, szkoła, życie społeczne

Wstęp
Wraz z pojawieniem się pandemii COVID-19 zmieniło się życie i funkcjonowanie
człowieka. Zmianie uległy stosunki społeczne, polityczne, gospodarcze oraz
ekonomiczne. Implikowanie zmian nastąpiło również w szkolnictwie –
przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach, technikach oraz na uczelniach
wyższych, stawiając przed nauczycielami, uczniami oraz rodzicami ogromne
wyzwania wynikające z zastosowania ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek
szkolnych. Jednostki szkolne rozumiane nie tylko jako miejsce przekazywania
informacji, są również miejscem szeroko rozumianych relacji społecznych –
koleżeńskich oraz zawodowych. W tym momencie nasuwają się zatem pytania:
─ Jak wyżej wymienione zmiany wpłynęły na funkcjonowanie dziecka
w środowisku szkolnym?
─ Jak wyżej wymienione zmiany wpłynęły na relacje rodzinne?
1
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─ Jak wyżej wymienione zmiany wpłynęły na relacje uczniów i rodziców
z nauczycielami?
Jak pisze Andrzej Karolczuk, kontakt z drugim człowiekiem rozpoczyna się
z dniem narodzin. Dziecko od urodzenia jest istotą społeczną, chociaż nie od razu
może zostać nazwane partnerem społecznym2. W toku rozwoju kształtuje się
zdolność nawiązywania kontaktów, a jakość tego kontaktu ma decydujące
znaczenie dla rozwoju młodego człowieka. Relacje z drugim człowiekiem dają
możliwość kształtowania opinii, ocen oraz oczekiwań wobec siebie i innych3.
Nie podlega dyskusji fakt, że grupa rówieśnicza dla dziecka jest szczególnym
miejscem, ponieważ tam właśnie rozwijają się określone wartości i postawy.
W zależności od wieku dziecka grupa rówieśnicza zaspokaja różnorodne potrzeby.
Początkowo są one związane ze znalezieniem określonych partnerów do zabawy,
potem pragnieniem przeżyć w zbiorowym działaniu, a niekiedy dołącza do tego
potrzeba bezpieczeństwa, którą daje przynależność do grupy. Wynika z tego, że im
ważniejsze potrzeby dziecka zostają zaspokojone przez grupę rówieśniczą, tym
silniej wpływa ona na kształtowanie jego psychiki. Grupa rówieśnicza odgrywa
szczególną rolę w procesie uspołeczniania, dlatego też brak systematycznego
kontaktu z nią może utrudniać zarówno prawidłowe funkcjonowanie, jak i rozwój
dziecka4. W niniejszym artykule zostanie podjęta próba uzasadnienia tezy,
iż nauczanie hybrydowe i zdalne spowodowało pogorszenie szeroko rozumianych
stosunków społecznych – relacji na płaszczyźnie koleżeńskiej, relacji ucznia
i nauczyciela, dziecka oraz rodzica, jak również dyrektora i pracownika. Niniejsze
rozważania mogą stanowić wstęp do dalszych badań nad poziomem edukacyjnym,
jaki osiągną uczniowie szkół podstawowych albo ponadpodstawowych po
zakończeniu nauczania zdalnego.

Rozważania teoretyczne
Podejmując próbę analizy powyższego zagadnienia, należy przede wszystkim
wskazać, w jaki sposób w literaturze przedmiotu rozumiana jest relacja społeczna.
Relacja społeczna, najściślej rzecz ujmując, to kontakt z innymi ludźmi o charakterze
poznawczo – emocjonalnym. Kontakty społeczne są szczególnym obszarem,
w którym jednostka realizuje swoje potrzeby z uwzględnieniem tych najbardziej
podstawowych – dotyczących kształtowania relacji międzyludzkich5. W zależności
od dyscypliny naukowej pojęcie „relacje społeczne” będzie definiowane w sposób
2
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Warszawa 1976, s. 523-526.
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odmienny. Z punktu widzenia filozofii moment nawiązania relacji z innym
człowiekiem jest konstruktywny dla powstania podmiotowości. Jak pisze Karol
Chrobak
„podmiot bowiem odkrywa własne Ja dopiero w obliczu innego, który z jednej strony jest do
niego podobny, z drugiej zaś od niego różny, uświadamia mu jego odrębność. W filozoficznosocjologicznej teorii Georg Herbert Mead stwierdza, że osobowość jednostki rozwija się tylko
w interakcji z innymi”6.

Z kolei w badaniach socjologicznych jednostka zostaje ujęta jako członek
określonej zbiorowości – rodziny, grupy koleżeńskiej, klasy szkolnej. Dlatego też
zachowania człowieka, jego postawa, podjęte działania zostają postrzegane jako
elementy szerszego układu, który wyznacza pełnione przez niego role społeczne oraz
współtworzy poglądy oraz opinie. Można w tym miejscu mówić zatem o tzw.
osobowości społecznej. Jan Szczepański opisuje w koncepcji osobowości
społecznej - osobowość jako wytwór społeczeństwa i jego kultury. Autor dostrzega
jednak wrodzone uwarunkowania natury biologicznej i psychicznej, które zostają
modyfikowane w procesie socjalizacji jednostki, który do pewnego etapu przebiega
w środowisku rodzinnym7. Z kolei w ujęciu Anny Karwińskiej proces socjalizacji
obejmuje całokształt wpływów wywieranych na jednostkę przez rozmaite elementy
środowiska, w którym człowiek żyje, należące do poziomu mikro-, mezoi makrospołecznego8, a środowisko rodzinne stanowi podstawowe środowisko
socjalizacji dla wychowujących się w nim dzieci. Zdaniem Jadwigi Raczkowskiej
dobra rodzina jest najcenniejszym środowiskiem człowieka, który kształtuje jego
rozwój9. Jak pisze Anna Kwak, rodzina jest formalnie ustanowiona, funkcjonuje
według określonych norm społecznych, realizuje funkcje niezbędne dla rozwoju
społeczeństwa. W każdym społeczeństwie rodzina ma właściwą sobie strukturę,
czyli układ wszystkich elementów i zasad ich wzajemnego podporządkowania
umożliwiający jej funkcjonowanie10. Ponadto, jak podkreśla Maria Ziemińska,
w rodzinie dokonuje się proces socjalizacji najmłodszego pokolenia, czyli proces,
dzięki któremu dziecko staje się osobą w pełni przygotowaną do uczestnictwa
w społeczeństwie. Podsumowując, rodzina jest zatem środowiskiem, które
oddziałuje na jednostkę najdłużej, pełniąc funkcje wychowawcze, kształtując
postawy prospołeczne, jak również kształtuje osobowość11.
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Wraz z wiekiem poszerza się jednak przestrzeń socjalizacji. Do najważniejszych
przestrzeni, w których zachodzi proces socjalizacji, oprócz środowiska rodzinnego
należy środowisko szkolne. Jak pisał Florian Znaniecki „instytucja szkoły powstała
częściowo w dopełnieniu, częściowo w przeciwieństwie do zwykłego środowiska,
w którym obracają się przyszli członkowie społeczeństwa”12. Z kolei Stanisław
Kowalski stwierdził, że „pojęcie szkoła stopniowo wzbogacało się i różnicowało,
jak również wzbogaca się i różnicuje nadal, w miarę historycznego rozwoju systemu
szkolnictwa”13. Środowisko szkolne jest zupełnie odmienne od środowiska
rodzinnego pod wieloma względami, głównie ze względu na strukturę oraz
atmosferę. Jak pisze Paweł Pindera, zmiana otoczenia dla dziecka ze znanego
mu dotąd środowiska do środowiska szkolnego powoduje, że dziecko
napotyka swego rodzaju próg trudności, z którym musi się zmierzyć. Z dniem
rozpoczęcia nauki szkolnej zmienia się środowisko wychowawcze dziecka14.
Szkoła staje się nowym terenem jego aktywności, który ogarnia swoim
zasięgiem całokształt czynności psychicznych. Dziecko w środowisku szkolnym
nawiązuje przyjaźnie, rozwiązuje problemy, a to przygotowuje je do udziału
w dorosłym życiu.
Oddziaływanie szkoły, zdaniem Jerzego Materne, sprowadza się do trzech
najistotniejszych funkcji: dydaktycznej, opiekuńczej oraz wychowawczej.
Wypełnianie funkcji wychowawczo-opiekuńczej oraz dydaktycznej oprócz
kształcenia umożliwia również uczniom ich prawidłowy rozwój15. Jak stwierdza
Maria Dudzikowa, szkoła to miejsce, gdzie gromadzą się nie tylko uczniowie jako
przedstawiciele grup społecznych i kultur, ale także przestrzeń, gdzie tworzą się
rozmowy o znaczeniach i wartościach życia społecznego. Podkreślić tutaj należy,
że podstawą socjalizacji w szkole są instytucje społeczne, a także aktywna, sprawcza
rola jednostki16. Tadeusz Lewowicki pisze, że szkoła jest bardzo ważnym miejscem
dla dzieci i młodzieży. Uczniowie są w niej oceniani, osiągają spore doświadczenia
w zakresie własnych możliwości intelektualnych i innych, doznają sukcesów
i niepowodzeń, a także poddawani są wpływom rówieśników i nauczycieli17. Z kolei
zdaniem Pauliny Formy szkoła jako instytucja edukacyjno-wychowawcza realizuje
zadane jej przez społeczeństwo cele kształcenia i wychowania, dlatego też jest ona
obok rodziny głównym czynnikiem socjalizacji dziecka. Jest następną po rodzinie
społecznością, z którą się ono styka18. Uzupełniając, należy dodać, że szkoła oprócz
12

F. Znaniecki, Socjologia wychowania, T. 1, PWN, Warszawa, 1973, s. 176.
S. Kowalski, Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa, 1974, s. 107.
14 P. Pindera, Wpływ rodziny i szkoły na postawy społeczno-moralne uczniów szkoły podstawowej, „Nauczyciel
i Szkoła”, 2006, nr 3, s. 158-160.
15 J. Materne, Opiekuńcza funkcja szkoły, PWN, Warszawa, 1988, s. 68-70.
16 M. Dudzikowa, Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju”, Impuls, Kraków 2001, s. 151-153.
17 T. Lewowicki, Aspiracje dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa 1987, s. 36-38.
18 P. Forma, Socjalizacja dziecka z rodziny wielodzietnej. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, 2012, s. 37.
13
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budynku jest miejscem, w którym zachodzą społeczne doświadczenia. Jest
wspólnotą, w której dzieci i młodzież uczą się budować dobre relacje. Jeśli to się
powiedzie, może rozwinąć się duch zespołowy, współpraca i przyjaźń.

Narzędzia, techniki badawcze, dobór próby
Prezentowane w niniejszym artykule badania miały głównie charakter ilościowy
i zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego za pomocą
indywidualnej anonimowej ankiety.
W badaniu „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych
podczas epidemii koronawirusa” przeprowadzonym przez zespół badawczy:
Jacka Pyżalskiego, Grzegorza Ptaszka, Macieja Dębskiego, Magdalenę Bigaj
oraz Grzegorza D. Stunżnę, w celu zgromadzenia danych posłużono się
kwestionariuszami ankiety dla każdej z badanych grup, tj. nauczycieli, rodziców,
uczniów. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli składał się z 38 pytań
w tym 11 metryczkowych, dla uczniów z 36 pytań, w tym dwóch metryczkowych,
dla rodziców z 32 pytań i trzech metryczkowych. Dodatkowo każdy
kwestionariusz zawierał siedem pytań otwartych, zbudowanych na zasadzie
zdań niedokończonych. Pozwoliło to na zgromadzenie dodatkowych danych
o charakterze jakościowym i uzupełnienie wyników badania sondażowego
o interpretacje zbudowane na podstawie treści wpisanych przez osoby badane.
Łącznie w badaniu wzięło udział: 3000 osób, z czego 1284 stanowili uczniowie,
671 nauczyciele, a 979 rodzice. Badania prowadzono od 12 maja do 12 czerwca
w 34 szkołach podstawowych z całej Polski.
Badanie przeprowadzone za pośrednictwem portalu Librus składało się z dwóch
etapów i było kierowane głównie do rodziców. Pierwszy od 1 do 6 kwietnia
oraz drugi od 20 do 23 maja 2020 roku. W pierwszym etapie próba liczyła 20 989,
w drugim 8 346. Pytania ankietowe były związane głównie z tym, na jakich zasadach
jest organizowana nauka online, z jakimi problemami badani jako rodzice musieli
się mierzyć w trackie nauczania zdalnego oraz jak dzieci znoszą te zmiany.
Badanie „Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny” zostało
przeprowadzone od 21.03 do 4.04.2020 roku. Badanie było skierowane głównie do
uczniów szkół średnich na terenie Krakowa na próbie 1768 osób. Próba do badań
miała charakter losowy – dobór ze względu na dostępność badanych. Celem
prowadzonych badań była odpowiedź na pytanie: jak młodzi ludzie funkcjonują
w warunkach kwarantanny?
Badanie przeprowadzone przez Annę Buchner, Martę Majchrzak oraz Marię
Wierzbicką miało miejsce w dn. od 1.04 do 17.04.2020 roku na próbie 984
nauczycieli szkół podstawowych, prywatnych oraz społecznych. W procesie
badawczym zastosowano triangulację metodologiczną: badanie ilościowe – ankieta
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online, analiza materiału ilościowego oraz jakościowego – pytania otwarte oraz
badanie jakościowe – indywidualne wywiady pogłębione. Dobór próby do badań
był celowy na podstawie zidentyfikowanego materiału do pogłębienia po analizie
danych ilościowych. Grupa badana była zróżnicowana pod względem: miejsca
zamieszkania, wielkości i typu szkoły, nauczania (1-8), stażu pracy. Przeprowadzono
łącznie 10 indywidualnych wywiadów pogłębionych trwających ok. 1,5 h.

Kryzys relacji
Celem współczesnej edukacji jest przygotowanie jednostki do pełnego jej
funkcjonowania w życiu społecznym oraz gospodarczym, przy czym konstruktywne
są w tym procesie dobre relacje uczeń-nauczyciel, które nie tylko motywują
jednostkę do nauki, ale również zachęcają ją do współpracy z innymi. Nie podlega
jednak dyskusji fakt, że w klasie szkolnej o jakości tych relacji decyduje głównie
nauczyciel, a podstawą dobrej relacji jest skuteczna komunikacja19. Przyjmując za
Tadeuszem Pilchem można stwierdzić, że komunikacja to „proces porozumiewania
się ludzi, którego celem jest przekazywanie informacji lub zmiana zachowań osoby
bądź grupy osób”20. Jak pisze Dorota Sobczyk, komunikacja jest procesem, który
zachodzi nieustannie. Porozumiewamy się po to, aby zdobywać informacje, uczyć
się oraz budować relacje21.
Podejmując temat funkcjonowania społeczności szkolnej w dobie pandemii
COVID-19 należy szczególnie podkreślić, że z dniem 20 marca 2020 zmienił się
system funkcjonowania placówek oświatowych i wychowawczych na terenie
całego kraju, który spowodował zmiany w systemie szkolnictwa – zmiany
związane zarówno z zarządzaniem placówkami oświatowymi, jak również
z ich wewnętrznym funkcjonowaniem – środowiskiem szkolnym. Ograniczenie
funkcjonowania placówek oświatowych implikowało zmiany w relacjach
nauczyciel-uczeń, które dotąd odbywały się stacjonarnie, w klasie szkolnej. Jak
właściwie w tej niecodziennej sytuacji odnaleźli się nie tylko uczniowie, ale również
nauczyciele oraz rodzice?
Badanie Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych podczas
epidemii koronawirusa realizowane przez J. Pyżalskiego, G. Ptaszka, M. Dębskiego,
M. Bigaja oraz G. D. Stunżnę wykazało, że:
─ badani nauczyciele wskazywali na zaburzenia psychosomatyczne wynikające
z pandemii,

19

E. Musiał, Relacje uczeń – nauczyciel kluczem do udanego nauczania, „Edukacja-Technika-Informatyka”, 2016,
nr 3, s. 222.
20 T. Pilch, Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Żak, Warszawa, 2003, s. 307.
21 D. Sobczyk., Sposoby porozumiewania się w Internecie, [w:] Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym,
M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Toruń 2008, s. 52.
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─ 65,3% nauczycieli twierdziło, że czuje się psychicznie dużo gorzej lub trochę
gorzej w porównaniu do czasu sprzed zamknięciem szkół,
─ jedynie 26% badanych nauczycieli w ciągu ostatniego tygodnia przed
badaniem nie odczuwało trudności w zasypianiu, z kolei zdecydowana
większość deklarowała, że odczuwała brak energii, zdenerwowanie czy zły
nastrój – uczucie smutku i przygnębienia 3-6%,
─ trudności w zasypianiu miało 74% nauczycieli.
Tabela 1. Dobrostan psychiczny
Ilość
nauczycieli

Symptomy

Ilość
uczniów

Symptomy

74%

Trudności w zasypianiu

20%

Poprawa stanu psychicznego

3‐6%

Zły nastrój

55,8%

Samotność , przygnębienie

63%

Gorsze samopoczucie

28,9%

Smutek

13%

Stany depresyjne

10%

Stany depresyjne

16%

Brak energii do działania

18%

Brak energii do działania

Źródło: Zdalne nauczanie – Raport 2020.

Z kolei prawie połowa badanych uczniów przyznała, że: psychicznie i fizycznie
czuło się dużo gorzej lub trochę gorzej, ale na uwagę zasługuję fakt, że niespełna
co piąty ankietowany uczeń przyznał, że w porównaniu do czasu sprzed pandemii
koronawirusa psychicznie i fizycznie czuje się trochę lepiej lub dużo lepiej.
Przeprowadzona analiza danych ukazała również, że prawie jedna trzecia uczniów
biorących udział w badaniu często lub cały czas odczuwała:
─ smutek 28,9%,
─ samotność 27,4%,
─ przygnębienie 28,4%.
Biorąc pod uwagę stan psychiczny oraz fizyczny opiekunów ponad połowa
rodziców twierdziła, że psychicznie czuje się dużo gorzej lub trochę gorzej
w porównaniu do czasu sprzed pandemii, a nieco ponad 45% z nich uważa,
że pogorszeniu uległo również ich zdrowie fizyczne. Potencjalnie modyfikacja
takich relacji może kojarzyć się wyłącznie z ich pogorszeniem – jednak jest tak, że
w niektórych przypadkach część osób może także zauważać zmiany pozytywne.
Warto zauważyć, że ponad połowa badanych uczniów wskazała, że relacje
z rówieśnikami przed pandemią były dużo lub trochę lepsze. Czterech na dziesięciu
uczniów nie zauważyło zmian w tym obszarze. Jednocześnie jest niewielka, ale
znacząca grupa prawie pięciu procent, którzy oceniają, że przed pandemią ich
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relacje z rówieśnikami były gorsze. Ten ostatni wynik może być trudny do
interpretacji, ale dostępne dane jakościowe pozwalają przypuszczać, że są
uczniowie, którzy w zapośredniczonej komunikacji mniej odczuwają nieśmiałość.
W przypadku oceny jakości relacji z wychowawcą/wychowawczynią większość
badanych nie zauważała zmian w relacji do czasu przed pandemią. Jednocześnie:
─ około 23% ocenia, że te relacje przed pandemią były lepsze,
─ jest też nieco ponad 4% takich, którzy uważają, że relacje przed pandemią
były gorsze. Generalnie przeważają uczniowie wskazujący, że zmiany
w dwóch kluczowych obszarach relacji szkolnych są negatywne lub relacje
te pozostają bez zmian w stosunku do czasu przed pandemią22.
Tabela 2. Relacje prywatne i zawodowe w dobie pandemii COVID-19
Relacje społeczne

Ilość
nauczycieli

Relacje społeczne

23%

Pogorszenie relacji z nauczycielem

33%

Pogorszenie relacji/spadek jakości relacji
ze współpracownikami

4%

Poprawa relacji z nauczycielem

1,5%

Poprawa relacji ze współpracownikami

13%

Pogorszenie relacji
z rodzicami/opiekunami

5%

Poprawa relacji z rodzicami/opiekunami

Ilość uczniów

Źródło: Zdalne nauczanie – Raport 2020.

Zbliżone proporcje obserwujemy w odpowiedziach nauczycieli, którzy
oceniali zmiany w swoich relacjach w zespole w pracy oraz relacjach
z rodzinami/opiekunami uczniów. Około jedna trzecia mówiła, że ich relacje
przed pandemią były lepsze, a ponad połowa, że pozostały bez zmian. Tylko
bardzo nieliczni, ok. 1,5%, wskazują, że relacje te są lepsze obecnie.
Główne pytania badań przeprowadzonych dwukrotnie (kwiecień, maj 2020)
za pośrednictwem portalu Librus dotyczyły zasad, na jakich była realizowana
nauka online oraz z jakimi problemami muszą się zmierzyć zarówno dzieci, jak
i rodzice, i jak zdaniem rodziców dzieci znoszą naukę online. Podejmując temat
nauki online:
─ 34% (kwiecień) oraz 28% (maj) badanych wskazywało, że uczniowie
wykazują trudności w samodzielnej nauce, które były związane
z planowaniem pracy, ograniczeniem metod, brakiem bądź ograniczonym
dostępem do sprzętu. Zdaniem rodziców dzieci mierzyły się ze zbyt dużą
liczbą obowiązków, co skutkowało, zdaniem rodziców, przeciążeniem
dzieci,
─ 37% badanych było zdania, że nauki jest raczej dużo,

22

https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/10/ZDALNA-EDUKACJA_FINAL.pdf (03.02.2021).
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─ 39%, że nauki jest zbyt dużo. Wyniki procentowe badań przeprowadzonych
w kwietniu oraz maju były zbliżone.
Wspieranie dzieci przez rodziców w trakcie nauki zdalnej było kolejnym
zagadnieniem, które zostało poruszone w trakcie badań ankietowych. W badaniu
kwietniowym rodzice angażowali się w pomoc dzieciom w trakcie nauczania online:
─ 53% informowało dzieci o zadaniach do wykonania,
─ 51% sprawdzało poprawność wykonanych ćwiczeń,
─ 54% odsyłało wykonane zadania.
Powtórnie przeprowadzone badanie w maju wykazało, że rodzice są mniej
zaangażowani w codzienną pomoc dziecku. Taki stan rzeczy był związany głównie
z usamodzielnianiem się dzieci w edukacji zdalnej:
─ 38% informowało dzieci o zadaniach,
─ 16% rodziców odsyłało zadania,
─ 19% sprawdzało zadania.
Kolejną istotną kwestią były potrzeby uczniów. Rodzice ustalili, czego właściwie
brakuje ich dzieciom w trakcie nauczania online. Wyniki badań przeprowadzonych
w kwietniu i maju były porównywalne:
─ 59% uczniów było zdania, że najbardziej brakowało im kontaktów
z rówieśnikami,
─ 54% z nauczycielami23.
W kwietniowym badaniu 34% wskazywało również na brak umiejętności
samodzielnego uczenia się dzieci, dodatkowo 18% badanych było zdania, że
niewystarczająca ilość sprzętu komputerowego jest znacznym ograniczeniem.
Z kolei powtórne badania wskazują na wzrost procentowy, który jest związany
z brakiem kontaktu z rówieśnikami. W przeciągu miesiąca różnica wyniosła 3%.
Tabela 3. Szkoła w przestrzeni wirtualnej
Liczba Kwiecień

Liczba Maj

Wirtualizacja życia szkolnego

59%

62%

Brak kontaktu z rówieśnikami

54%

48%

Brak kontaktu z nauczycielami

34%

28%

Trudność w samodzielnej nauce

39%

39%

Zbyt duża ilość materiału do zrealizowania

53%

38%

Informowanie dziecka o zadaniach

51%

19%

Sprawdzanie zadań, poprawności wykonanych ćwiczeń

54%

16%

Odsyłanie zadań

Źródło: Librus- Badanie ankietowe – Raport (2020).

23

https://files.librus.pl/articles/00pic/20/05/29/librus/Librus_RAPORT2_nauczanie_zdalne_maj2020.pdf
(03.02.2021).
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Z kolei z badań „Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID-19”,
których problematyka była związana głównie z funkcjonowaniem krakowskiej
młodzieży w warunkach kwarantanny oraz skutków tych działań, wynika, że:
krakowska młodzież posiada ogólną widzę na temat koronawirusa – 53%. Wszyscy
badani nastolatkowie posiadali również wiedzę na temat aktualnego stanu
pandemii – 91% , jak również zdawali sobie sprawę, że COVID-19 stanowi poważne
zagrożenie dla zdrowia – 62%. W odpowiedzi na pytanie związane z kondycją
psychosomatyczną krakowscy nastolatkowie byli zdania, że 66% badanych było
zadowolonych ze swojego życia, jedynie co 5. nie wyraził zadowolenia, 20%
badanych wskazywało na zły nastrój, 40% odczuwało trudności w zasypianiu, 61%
zmagało się z zawrotami głowy, 29% z bólami brzucha oraz 24% z bólami głowy.
Natomiast 20% odczuwało zły nastrój. Krakowska młodzież wskazywała również na
główne strategie radzenia sobie ze stresem wynikającym z kwarantanny, którymi
było odwracanie uwagi od zagrożenia oraz mobilizacja i skuteczne chronienie się
przed infekcją24.
Tabela 4. Kondycja psychosomatyczna krakowskiej młodzieży
Liczba

Kondycja psychiczna i fizyczna

20%

Przygnębienie, zdenerwowanie

40%

Trudności w zasypianiu

61%

Zawroty głowy

29%

Bóle brzucha

24%

Bóle głowy

Źródło: Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny – Raport (2020).

Z kolei badania realizowane przez A. Buchner, M. Majchrzak oraz M. Wierzbicką
dowiodły, że:
─
40% badanych nauczycieli wskazywało na problematyczny kontakt
z rodzicami. Jak wynika z badań, nie chodzi jedynie o uniemożliwiony
kontakt z rodzinami dysfunkcyjnymi, ale z rodzicami, którzy nadużywają
kontaktów z nauczycielami. Jak wskazywali nauczyciele, bardzo często
spotykali się oni ze sprzecznymi informacjami ze strony rodziców –
obciążenie – euforia. Badani wykazali, że doświadczają ogromnego stresu
związanego z wprowadzaniem edukacji zdalnej – prowadzenie lekcji
z wykorzystaniem platform edukacyjnych, jak również przyjmowaniem
frustracji uczniów i rodziców. W ocenie nauczycieli również uczniowie
doświadczyli ogromnego stresu.
24

https: //mlodziez.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Krakowska-m%C5%82odziez-COVID19.pdf (dostęp
03.02.2021).
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Wprowadzenie nauczania zdalnego spowodowało pogorszenie kondycji
psychicznej wśród uczniów – dzieci czuły się osamotnione oraz odczuwały
brak kontaktu z codziennością. Organizowanie uczniom spotkań w formie online,
w trakcie których mogli rozmawiać w grupie, znacznie podnosiło ich
samopoczucie25. Warto w tym miejscu również wskazać na edukację zdalną
w klasach najmłodszych. Jak wskazują autorki przeprowadzonego badania,
najmłodsi uczniowie są w zupełności uzależnieni od pomocy rodziców: w zakresie
obsługi sprzętu, użycia narzędzi przy wykonaniu i odesłaniu zadania domowego.
Zdaniem badanych nauczycieli to dodatkowo pogłębi różnice między dziećmi
z rodzin, którym rodzice poświęcają czas i po lekcji online pomagają dziecku
w nauce, a tymi, którzy nie poświęcają czasu swoim dzieciom.

Zakończenie
„Arystoteles nazwał człowieka <zwierzęciem społecznym> i niewątpliwie miał
rację, gdyż skłonność do działań grupowych jest jedną z najważniejszych ludzkich
cech pod każdą szerokością geograficzną i w każdym czasie”26. Po pierwsze człowiek
odczuwając potrzebę przynależności społecznej odczuwa potrzebę przebywania
z innymi. Po drugie grupa społeczna jest wsparciem, dzięki któremu wzajemnie
sobie pomagają. Przeprowadzone badania wykazują również, że osoby, które
dysponują gęstą siecią kontaktów społecznych, lepiej znoszą stresy. Po trzecie
grupa społeczna umożliwia realizację przedsięwzięć, których jednostka nie byłaby
w stanie samodzielnie zrealizować ze względu na ich rozmiar. Ponadto umiejętności
współżycia w grupie społecznej, nazywane umiejętnościami życiowymi, wyrażają
się poprzez funkcjonowanie w relacji z innymi osobami, wyrażają również
określone potrzeby postaw wobec siebie i innych27. Jak wykazały badania Balesa
(1950), głównym mechanizmem różnicowania statusu w grupie są wzajemne
oddziaływania i komunikacja między jej członkami. Wprowadzenie nauczania
zdalnego zdeformowało w pewien sposób główny mechanizm współpracy oraz
relacji społecznych, wykazując negatywne skutki psychofizyczne związane
z pandemią koronawirusa. Jak pisze Clifford Edwards, wspólnota uczących się jest
organizmem demokratycznym, w którym kładzie się nacisk na pomaganie uczniom
w zaspokojeniu ich osobistych potrzeb poprzez działania i obowiązki społeczne,
a w myśl wyników współczesnych badań istnieje wyraźny związek między
poczuciem bezpieczeństwa emocjonalnego a uczeniem się28. Dlatego też wyniki
przeprowadzonych badań empirycznych są niepokojące, głównie ze względu na
25

https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2020/05/Edukacja_zdalna_w_czasie_pandemii.pptx2.pdf (03.02.2021).
26 B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi, Scholar, Warszawa 2002, s. 376.
27 Ibidem, s. 376.
28 C. H. Edwards, Dyscyplina i kierowanie klasą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 32.
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brak poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego wśród uczniów, a to z kolei może
negatywnie wpłynąć na efektywność nauczania. Konkludując, funkcjonowanie
szkoły w wirtualnej rzeczywistości hamuje rozwój dziecka na wielu płaszczyznach,
w tym na tych najważniejszych, jak umiejętność współżycia w grupie społecznej,
funkcjonowania w relacji z innymi osobami, jak również określania potrzeby oraz
postawy wobec siebie i innych.
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School Functioning in the Age of COVID-19 Pandemic. Introduction to Research
Summary
The following paper deals with the impact of the introduction of restrictions resulting from the COVID19 pandemic on the functioning of school units. The study aims to justify the thesis that the
introduction of restrictions within the educational system comprising the introduction of hybrid or
completely remote teaching resulted in the deterioration of social relations in the school
environment. The introduction to a deeper analysis will be preceded by terminological arrangements,
a review of the literature and the presentation of the results of empirical research.
Keywords: pandemic, student, teacher, school, social life
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Zagrożenia i uwarunkowania korzystania z nowych
mediów w procesie edukacyjnym w dobie pandemii

ABSTRAKT
Artykuł jest próbą zestawienia zagrożeń i uwarunkowań wykorzystania nowych mediów w procesie
edukacyjnym w dobie pandemii. Różnie pojmowane i interpretowane nowe media (środki
komunikowania) generują różnego typu niebezpieczeństwa, a nieprzygotowany odbiorca, nie znający
tego typu aspektów, nie może między innymi bronić się przed manipulowaniem informacjami
zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19. Rozwiązaniem tego problemu może być odpowiednia analiza
pojęciowa nowych mediów oraz wynikający z niej opis zagrożeń i uwarunkowań dotyczący edukacji
medialnej. Metoda badawcza wykorzystana w artykule to analiza literatury przedmiotu.
SŁOWA KLUCZOWE: nowe media, zagrożenia, pandemia, edukacja medialna, komunikowanie

Wstęp
Mamy XXI wiek, tzw. wiek informacji, mówi się, że jesteśmy społeczeństwem
medialnym, w którym dominująca forma kontaktów społecznych jest
zapośredniczona przez media. W czasach pandemii choroby COVID-19 następuje
jeszcze większe nasilenie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
przez społeczeństwo, także w edukacji. Bezsprzecznie rozwój i ekspansja nowych
mediów wywiera ogromne znaczenie na nasze życie. Środki teleinformatyczne
mają wpływ na wszelkie dziedziny życia, oddziałując także na coraz większe
obszary w procesie kształcenia. Nic dziwnego zatem, że dynamiczny postęp
technologiczny wymusza, w pewnym sensie, korzystanie ze wszelkiego rodzaju
nowinek technologicznych w edukacji, które niosą ze sobą pewne zagrożenia
i uwarunkowania.
1
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Warto zauważyć, że współczesna „edukacja to już nie 45-minutowa lekcja, lecz
proces stałego doskonalenia się przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu” 2.
Osoby uczestniczą w procesie edukacyjnym wszędzie i cały czas. Nowe media
wspierają je w tych procesach3.
Tytuł niniejszego artykułu – zagrożenia i uwarunkowania korzystania z nowych
mediów w procesie edukacyjnym w dobie pandemii – jest jednocześnie jego
główną tezą wskazującą na specyfikę technologii informacyjno-komunikacyjnych,
które oprócz korzyści eksponują także niebezpieczeństwa. Szczególnie ważnym
aspektem w tym kontekście wydaje się kwestia zaznajomienia osób z możliwymi
niebezpieczeństwami po to, aby mogły lepiej bronić się przed różnego typu
szkodliwymi czynnikami zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19.
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowej analizy pojęciowej nowych
mediów oraz wynikającego z niej zestawienia zagrożeń i uwarunkowań
odnoszących się do edukacji medialnej w dobie pandemii.
Artykuł podzielono na dwie części. Część pierwsza poświęcona została analizie
pojęciowej nowych mediów; zdefiniowano w niej pojęcia odnoszące się do
pedagogiki medialnej w aspekcie komunikacji oraz podano przykłady nowych
mediów. Część druga porusza natomiast kwestię możliwych zagrożeń
i uwarunkowań odnoszących się do nowych mediów w kontekście procesu
edukacyjnego w dobie pandemii, uzupełniając warstwę pojmowania zakresu
pojęciowego.
Metoda badawcza wykorzystana w artykule to analiza literatury przedmiotu.
W pracy wykorzystano jako źródła publikacje naukowe, które były upublicznione
przed nadejściem pandemii COVID-19, ale także w czasie trwającej pandemii
koronawirusa.
Niniejsza praca jest jedynie wstępem nakreślającym elementarne zagadnienia
w obrębie tematu, inspiracją do podjęcia pogłębionych studiów nad omawianym
problemem.

Nowe media – analiza terminu
Niewątpliwie ważnym pojęciem niniejszego artykułu są nowe media.
W „Popularnej encyklopedii mass mediów” możemy przeczytać, że nowymi
mediami są wszelkiego typu techniki przekazu oraz technologie stosowane od
połowy lat 80. Komunikacja z wykorzystaniem nowych mediów charakteryzuje się
interaktywnością, indywidualizacją, asynchronizmem4. Zdaniem autora definicji
2

M. Plebańska, Cyfrowa edukacja – potencjał, procesy, modele, [w:] Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, J. Pyżalski (red.), EduAkcja, Warszawa 2020, s. 37.
3 Ibidem, s. 37.
4 J. Skrzypczak, Nowe media, [w:] Popularna encyklopedia mass mediów, J. Skrzypczak (red.), Wydawnictwo
Kurpisz, Poznań 1999, s. 375.
69

Wojciech Biel

nowe media są rozumiane także „jako nowe techniki informacyjnokomunikacyjne”5. Tego typu technologie są „wszechstronnym narzędziem
tworzenia przestrzeni edukacyjnej dla uczniów i mogą pełnić w niej różne zadania”6.
Wacław Strykowski i Bolesław Niemierko podkreślają, że media, a w tym nowe
media, „to wszelkiego rodzaju materiały, przedmioty, urządzenia, programy
przekazujące informację od nadawcy do odbiorcy w formie komunikatów
i uruchamiające różne rodzaje aktywności odbiorców: intelektualną, emocjonalną,
werbalną, manualną”7. Do nowych mediów zaliczamy więc między innymi:
komputery, sieć, Internet, programy multimedialne, wytworzone produkty
w postaci cyfrowej (np. obrazy cyfrowe, filmy wideo)8.
Agnieszka Roguska podnosi, że nowe media definiowane są na przykład jako9:
─ urządzenia cyfrowe (podejście technologiczne)10;
─ sposoby przetwarzania informacji (programy, aplikacje, software)11;
─ wytworzone produkty w postaci cyfrowej12.
Mateusz Nieć zauważa, że nowe media w paradygmacie komunikowania
ujmowane są jako każdego rodzaju nośniki przenoszące informacje i komunikaty13.
W procesie kształcenia, o którym wspomina autor książki „Komunikowanie
społeczne i media”, traktowane są jako zasoby edukacyjne (zawartość edukacyjna
nowych mediów). Nowe media w procesach edukacyjnych eksponują zasoby
edukacyjne, niektóre z zasobów nazywane są nawet nowymi mediami II poziomu.
Warto zauważyć, że termin nowe media (środki komunikowania) określany jest
zamiennie w pedagogice z terminami: pomoce dydaktyczne, środki kształcenia14,
środki dydaktyczne15. Agnieszka Roguska zauważa, że termin nowe media „nie jest
jednoznaczny, wciąż ewoluuje ze względu na nieustannie pojawiające się
możliwości tych narzędzi, chociażby w procesie edukacyjnym”16.
Według Lva Manovicha nowe media to „między innymi nowe podejście do
otaczającej nas rzeczywistości, wynikające z możliwości, jakie otwierają przed nami
5

Ibidem, s. 375.
A. Ogonowska, G. Ptaszek, Człowiek – technologia – media, Impuls, Kraków 2015, s. 56.
7 W. Strykowski, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media a edukacja”, „Edukacja Medialna”, 1999, nr 4,
s. 1; B. Niemierko, Jak badać pedagogiczną wartość mediów?, [w:] Media a edukacja, W. Strykowski (red.), eMPi2,
Poznań 1998, s. 82, cyt. za: A. Roguska, Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki
medialnej i edukacji regionalnej, Impuls, Kraków 2012, s. 20.
8 Ibidem, s. 20.
9 A. Roguska, Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej,
Impuls, Kraków 2012, s. 22.
10 G. Penkowska, Komputery w edukacji. Od przedmiotu do metody kształcenia, Wyd. UG, Gdańsk 2009, s. 64; Nowe
media w komunikacji społecznej w XX wieku, M. Hopfinger (red.), Oficyna naukowa, Warszawa 2002, s. 9.
11 A. Ogonowska, Szkolny słownik mediów elektronicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2006, s. 29.
12 L. Manovich, Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 83.
13
M. Nieć, Komunikowanie społeczne i media, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 27-74.
14 S. Juszczyk, Interakcja człowieka z mediami, „Nauczyciel i Szkoła”, 1997, 1(2), s. 20.
15 J. Bednarek, Multimedia w kształceniu, PWN, Warszawa 2012, s. 45.
16 A. Roguska, Media globalne – media lokalne. Zagadnienia…, op. cit., s. 21.
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wszelkie nowe technologie”17.
W sensie ogólnym przyjmuje się, że termin nowe media może także oznaczać:
interaktywne multimedia ekranowe, immersyjne środowiska wirtualne, tudzież
nowe znaczenia nadawane technologiom medialnym18.
Jak można zauważyć, co również podkreśla Hanna Tomaszewska, nowymi
mediami „określa się wiele różnorodnych środków przekazu, które wykorzystują
technologię cyfrową”19, oferują dobrą jakość, dostępność oraz funkcjonalność.
Nowe media cechuje: standaryzacja, miniaturyzacja, ciągłe i szybkie doskonalenie
parametrów, obniżanie kosztów jednostkowych, zmniejszanie kosztów
użytkownika oraz interaktywność. Zdaniem badaczki operując pojęciem nowe
media i jego synonimami, „czyli technologie/techniki informacji i komunikacji lub
w skrócie nowe technologie/techniki, odwołujemy się zarówno do kategorii
urządzeń (telefon, komputer), technologii przekazu (cyfrowa) oraz zawartości
mediów (treści dostępne w internecie)”20.
Tomasz Goban-Klas podkreśla, że w sytuacji stanu epidemicznego komunikacja
zapośredniczona (medialna) zintensyfikowała się przede wszystkim „w formie
telefonowania komórkowego, audio- i wideokomunikowania internetowego
(Messenger, Skype i inne), komunikowania grupowego (spotkania i praca
zespołowa, np. na Microsoft Teams, Google Meets czy Zoomie)”21. Do tego typu
komunikacji potrzebne są właściwe środki techniczne, do których możemy
zaliczyć: łącza telefoniczne, internetowe, smartfony, komputery z peryferiami
(słuchawki, głośniki, webkamery)22.

Zagrożenia i uwarunkowania korzystania z nowych mediów
Wykorzystanie nowych mediów w procesie edukacyjnym oprócz niewątpliwych
korzyści niesie ze sobą również pewne zagrożenia i uwarunkowania. Świadomy
odbiorca używający nowych mediów w edukacji powinien znać i w miarę
możliwości chronić się przed pojawiającymi się niebezpieczeństwami zwłaszcza
w dobie pandemii, kiedy to następuje znaczne zintensyfikowanie stosowania
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Zagrożenia wynikające ze stosowania nowych mediów w edukacji w literaturze
przedmiotu są różnie przedstawiane, przykładowo Marlena Plebańska, Aleksandra
17

L. Manovich, The New Media Reader, MIT Press, Cambridge 2003, cyt. za: A. Kaczmarek, Edukacja medialna
wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia, „Kultura – Media – Teologia”, 2013, nr 13, s. 69.
18 M. Lister i in., Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 21.
19 H. Tomaszewska, Młodzież, Rówieśnicy i Nowe Media. Społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu
nastolatków, Żak, Warszawa 2012, s. 61.
20
Ibidem, s. 61.
21 T. Goban-Klas, Media w płynnej pandemii 2020. Komunikacja w czasie lockdownu: oddzielnie, ale razem, „Studia
medioznawcze”, 2020, t. 21 nr 4 (83), s. 720.
22 Ibidem, s. 720.
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Szyller, Małgorzata Sieńczewska wyodrębniają:
─ cyberprzemoc, kontakty w sieci z niepożądanymi osobami,
─ zbyt długi czas spędzany z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
─ zbyt duże uzależnienie ucznia od komputera i Internetu,
─ zmniejszenie zdolności manualnych,
─ zagrożenia zdrowotne dotyczące choroby oczu i kręgosłupa, szkodliwego
promieniowania, nadmiernej pobudliwość użytkowników nowych
technologii,
─ zaburzenia postaw społecznych,
─ odzwyczajenie od tradycyjnych form nauczania, np. zmniejszenie
zainteresowania typowymi źródłami wiedzy, takim jak papierowe książki,
odręczne pismo,
─ zwiększenie możliwości pracy niesamodzielnej,
─ zaburzenia różnych form komunikacji, szczególnie z osobami w tym samym
wieku, ale także z dorosłymi,
─ uzależnienie od świata cyfrowego,
─ zanik odręcznego pisania,
─ oderwanie od rzeczywistości, zatracanie się w świecie fikcji, czemu sprzyja
między innymi brak kontroli ze strony rodzica,
─ wyciek danych, także tych wrażliwych,
─ zagrożenia ze strony dorosłych,
─ dostęp do niewłaściwych treści, witryn, stron WWW,
─ wykorzystanie technologii cyfrowych w innych celach niż edukacyjne23.
Oczywiście zaprezentowana powyżej lista zagrożeń jest niepełna, ponieważ
osoby sięgając po treści edukacyjne bardzo szybko mogą „trafić na treści innego
typu na innej stronie, korzystając z niesprawdzonego portalu edukacyjnego czy
realizując jakieś zadanie online”24. O wiele bezpieczniejsze jest wykorzystanie
odpowiednio zabezpieczonej sieci w szkole, z której osoby mają dostęp do
wyselekcjonowanych stron WWW i portali edukacyjnych. Warto zauważyć, że
współczesna edukacja „nie ma jednak granic zwłaszcza w środowisku wirtualnym,
toteż szczególną wagę należy przywiązać do bezpieczeństwa uczniów w czasie
realizacji procesów dydaktycznych online oraz realizowanej w formie mieszanej”25.
Różnorakie zagrożenia edukacyjne związane z komunikacją medialną wiążą
się przede wszystkim z nieograniczonym dostępem do informacji i treści
nieodpowiednich, a nawet niebezpiecznych dla młodzieży. Istnieją oczywiście
oprogramowania ograniczające dostęp do zawartości tego typu zasobów, ale nie są
one wystarczające – istnieją sposoby na unieszkodliwienie blokad. Ponadto dostęp
23

M. Plebańska, A. Szyller, M. Sieńczewska, O edukacji cyfrowej, Difin, Warszawa 2020, s. 96.
Ibidem, s. 97.
25 Ibidem, s. 97.
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do treści internetowych mogą reglamentować jedynie nauczyciele podczas zajęć
i rodzice w domu. Nikt nie jest w stanie kontrolować młodzieży w trakcie
indywidualnego uczenia się, zwłaszcza poza domem i szkołą26.
Co więcej, największy udział w komunikacji medialnej mają treści realizujące
standardy kultury popularnej, w której dominuje ikonograficzny sposób
przedstawiania treści, prosty język, niski poziom prezentowanych treści. Młody
człowiek wystawiony na długotrwałe działanie tego typu przekazu jest skazany na
powolny regres intelektualny27.
W projektach badawczych realizowanych w Europie oszacowano cztery
obszary zagrożeń dla domniemanych odbiorców korzystających z nowych
mediów. Pierwszy z tych obszarów jest związany z działalnością gospodarczą
i potencjalnymi nadużyciami. Drugi z nich ma związek z zachowaniami agresywnymi
stymulowanymi przez nowe media. Trzeci obszar dotyczy seksualności. Czwarty
natomiast dotyczy sfer wartości, które mogą się zmieniać w trakcie korzystania
z nowych mediów28. Brak świadomości potencjalnych zagrożeń może sprawić, że
użytkownik stanie się sprawcą działań, które chociaż nie popełnione celowo niosą
za sobą konsekwencje. Do tego typu działań można między innymi zaliczyć
hakerstwo czy nadużycia w zakresie prawa autorskiego. Wykroczenia te byłyby
dużo trudniejsze lub niemożliwe do popełnienia w świecie realnym.
Kolejnym niebezpieczeństwem jest sposób kreowania rzeczywistości w sieci
internetowej, który jest widoczny szczególnie na portalach społecznościowych.
Rozdźwięk wynikający z nieprzystawania rzeczywistości do wykreowanego
obrazu może powodować rozmycie autentycznej tożsamości i jej wirtualne
zwielokrotnienie w cyberprzestrzeni29. Następstwem tego może stać się
funkcjonowanie osób na granicy rzeczywistości i rzeczywistości wirtualnej. Jest to
tzw. „cyberbycie – pomiędzy rzeczywistością realną, autentyczną a wirtualną,
wyimaginowaną”30. Stanisław Juszczyk określa wirtualną rzeczywistość jako
„wszystko to, co wygląda realistycznie, jest odczuwane realistycznie oraz działa lub
zachowuje się realistycznie, aczkolwiek realistyczne w rzeczywistości nie jest”31.
Zdaniem Jacka Serafina najpoważniejszymi zagrożeniami dla młodzieży
wynikającymi z korzystania z nowych mediów są: niewłaściwe treści, negatywny
wpływ gier komputerowych, agresja, uzależnienie od internetu, niebezpieczne
kontakty nawiązywane online32.
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Por. J. Gajda, Media w edukacji, Impuls, Kraków 2003, s. 63.
J. Gajda, Media w edukacji, Impuls, Kraków 2003, s. 63.
28 J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Impuls, Kraków
2012, s. 89.
29
Ibidem, s. 146.
30 Ibidem, s. 146.
31 S. Juszczyk, Komunikacja człowieka z mediami, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice-Warszawa 1998, s. 80.
32 J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying…, op. cit., s. 92.
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Kolejnym zagrożeniem jest przemoc elektroniczna, która ma ogromny wpływ na
stan zdrowia psychicznego ludzi – zarówno sprawców, jak i ofiar. Najczęstszymi
skutkami bullyingu (forma agresywnego zachowania) w sieci według Andrew
Schrocka i Danaha Boyde’a są: depresja, lęk, negatywne postrzeganie siebie, gorsze
wyniki w nauce, opuszczenie zajęć szkolnych, poczucie samotności33.
Badania bullyingu przeprowadzane w Polsce uwidaczniają dwa aspekty:
większość ofiar agresji elektronicznej zawsze doświadcza negatywnych emocji,
często o sporym natężeniu, stopień emocji bywa zależny od sposobu realizacji
agresywnego zachowania przez sprawców34. Szczególnie poważne konsekwencje
dotyczą osób, jak wynika z badań analizowanych przez Jacka Pyżalskiego, które są
jednocześnie ofiarami i sprawcami agresji. U tego typu osób jest najwyższe ryzyko
współwystępowania takich problemów, jak depresja, stosowanie substancji
psychoaktywnych czy obniżone osiągnięcia szkolne35.
Osoby aktywnie korzystające z nowych mediów narażone są na następujące
zagrożenia: obraźliwe i nielegalne treści, złośliwe oprogramowanie (działające
stacjonarnie oraz online), gromadzenie informacji (np. podsłuch), próby
włamań do systemu, włamania do kont internetowych użytkowników,
ograniczenia dostępności zasobów internetowych (np. przez blokowanie
serwerów), nieuprawniony dostęp do informacji, oszustwa komputerowe36.
Marek Kaczmarzyk zauważa, że pewnym zagrożeniem jest sama nowoczesna
„technologia, której działanie na ośrodkowy układ nerwowy nie jest przecież
obojętne. Silne, przesunięte w stronę fal o wysokiej częstotliwości widmo światła
emitowanego przez ekrany komputerów mobilizuje ośrodkowy układ nerwowy,
co sprzyja potencjałowi poznawczemu, ale przedłużająca się ekspozycja na tego
typu bodziec będzie także przeciążać system i sama w sobie sprzyjać występowaniu
reakcji stresowej”37.
Innym istotnym zagrożeniem dla osób jest uzależnienie od mediów, które „może
wywołać zaburzenia procesów poznawczych i uczenia się”38. Z badań zespołu
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wynika, że „objawy uzależnienia od Internetu
przejawia 6% młodych ludzi, a 19% jest zagrożonych uzależnieniem”39. Badania
Roberta Krauta pokazują, że uzależnienie od mediów powoduje rozpad
dotychczasowego życia społecznego jednostki i trudności w nawiązywaniu nowych
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J. Pyżalski, Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
2009, s. 107.
34 Ibidem, s. 109.
35 Ibidem, s. 110, także M. L.Ybarra, K. J.Mitchell, Youth engaging in online harassment: Associations with caregiver
child relationships, Internet use, and personal characteristics, „Journal of Adolescence”, 2004, 27(3), p. 319-336.
36 J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying…, op. cit., s. 89.
37 M. Kaczmarzyk, Neurobiologiczny kontekst edukacji zdalnej, [w:] Edukacja w czasach pandemii…, op. cit., s. 24.
38 T. Huk, Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne, Impuls, Kraków-Katowice 2014, s. 167.
39
J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying…, op. cit., s. 94.
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relacji, co może przyczyniać się do występowania stanów depresyjnych40. Krzysztof
Gurba podkreśla, że szczególnie w dobie pandemii COVID-19 w kontekście
wykorzystania nowych mediów w kształceniu podaje się jako zagrożenie „możliwe
uzależnienie się uczniów od nowych technologii”41.
Na niepokojące dane dotyczące zjawiska uzależnienia, którego symptomy
w dobie pandemii koronawirusa wydają się coraz powszechniejsze, zwraca uwagę
także Aleksandra Przybora. Badaczka zauważa, że konsekwencją długotrwałego
wykorzystywania urządzeń cyfrowych jest tzw. cyfrowe przemęczenie42. Karolina
Pudełko podnosi w tym kontekście, że „po zakończeniu pandemii pojawić się mogą
syndromy odstawienia urządzeń, do których nastolatek podczas izolacji tak bardzo
przywykł”43.
Podstawowe zagrożenia związane z używaniem i wykorzystywaniem nowych
mediów zostały również ujęte przez Komitet Badań Naukowych Ministerstwa
Łączności. W raporcie zostało jasno wyodrębnione niebezpieczeństwo dotyczące
„prawa i przestępstw teleinformatycznych”. Główne przesłanie raportu dotyczyło
ciągłego dostosowania regulacji prawnych do wymagań szybkiego postępu
technicznego i ery społeczeństwa medialnego. Rozrost cyfrowych nośników
informacji i sieci komputerowych (lan, man, wan) niewątpliwie spowodował
pojawienie się nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa odbiorców i nowych rodzajów
przestępstw w nowych mediach. Nowo powstające akty prawne (np. licencje)
powinny być neutralne pod względem technik komunikacji, do których się stosują.
Zapewnienie algorytmiczności prawa ma szczególne znaczenie, gdy dotyczy
dziedzin, w których istnieją już lub są właśnie tworzone systemy informatyczne.
Przetwarzanie danych dotyczących uczniów powinno być możliwe tylko wtedy,
gdy wyrażą oni na to zgodę lub wówczas, gdy zezwala na to prawo. Dane
cyfrowe generowane podczas czynności dydaktycznych powinny być odpowiednio
zabezpieczone przed ich bezprawnym użyciem. W związku z coraz większym
znaczeniem informacji w dzisiejszym społeczeństwie medialnym można oczekiwać
wzrostu liczby przestępstw polegających na zaborze, celowej zmianie lub
niszczeniu informacji zapisanej w formie cyfrowej. Nowe media mogą służyć
do popełnienia szeregu czynów karalnych, jak na przykład stręczycielstwo, szantaż,
dywersja. Odmiennym jakościowo zjawiskiem jest pojawienie się w sieciach
telekomunikacyjnych treści nielegalnych i szkodliwych, w tym pornografii,
materiałów nacjonalistycznych, a także terrorystycznych. Należy zwrócić szczególną
uwagę na mechanizmy kontroli (zabezpieczeń) treści udostępnianych w sieciach
40
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przy zapewnieniu swobodnej wymiany informacji. Odpowiednie rozwiązania
techniczne powinny umożliwić rodzicom blokowanie dostępu do tych treści
realizowane przez operatora zapewniającego dostęp do sieci. Innym zagadnieniem
jest szyfrowanie informacji przesyłanych w sieciach teleinformatycznych. O ile
powszechnie uznaje się zezwolenie na szyfrowanie informacji za konieczne
w działaniach edukacyjnych dla zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa
użytkowników sieci, o tyle stopień skomplikowania klucza (jego długość) oraz
algorytmu szyfrującego, tudzież dostęp różnych instytucji monitorujących treść do
tego klucza pozostaje kwestią sporną. Ogólnie można powiedzieć, że zapisy
licencyjne oraz zabezpieczenia nowych technik informacyjno-komunikacyjnych na
różnych płaszczyznach mogą stanowić poważny problem. W wielu przypadkach
stwierdzenie, w jakim miejscu popełnione zostało przestępstwo, może nastręczać
znacznych trudności. Często miejsce, w którym znajduje się osoba naruszająca
prawo, strefy przechwycenia, nadania, odbioru czy powstania informacji w sieci
mogą być lokowane nawet w innych państwach. Należy te wszystkie zagrożenia
mieć na uwadze, wykorzystując nowe media w przestrzeni szkolnej, jak i poza nią44.
Barbara Jankowiak i Sylwia Jaskulska zauważają, że pewnym
niebezpieczeństwem w kontekście zdalnego kształcenia może być raczej
„pogłębianie różnic między osobami” niż je wyrównanie45. Tego typu opinie
wyrażali nauczyciele w badaniu dotyczącym kształcenia na odległość
prowadzonego w Polsce w czasie pandemii koronawirusa46. Edukacja zdalna
w czasie pandemii generuje także obawy użytkowników o „upublicznianie
wizerunku i hejt”47. Katarzyna Mierzejewska i Michał Chomicki podkreślają,
że długotrwała praca zdalna może negatywnie wpływać na osoby w kwestii
zaangażowania w pracę w trzech obszarach – wigoru, poświęcenia
i zaabsorbowania48.
Waldemar Czechowski przedstawił zagrożenia dotyczące użytkowania nowych
mediów, do których między innymi zaliczył: różnoraką kradzież danych cyfrowych,
utratę prywatności poprzez masowe użytkowanie systemu „Cloud educational”,
możliwość nieupoważnionego pozyskiwania informacji poprzez funkcję „smart”
w telefonach komórkowych, możliwe szpiegowanie informacyjne (aplikacje
w smartfonach), utratę personalnych danych osobowych z późniejszą ich
44

J. Filipiak, J. Goliński, L. W. Zacher, Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Komitet
Badań Naukowych, Warszawa 2000, s. 20-23.
45 B. Jankowiak, S. Jaskulska, Dobrostan nauczycieli i nauczycielek a ich postawy wobec kształcenia na odległość
w czasie pandemii COVID-19, „Przegląd Pedagogiczny”, 2020, nr 1, s. 224.
46 S. Jaskulska, B. Jankowiak, Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19, Raport,
https://drive.google.com/file/d/1lYprhMptB3p6AnMeh8WzfZLNvihfY_HF/view (31.05.2021).
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Centrum cyfrowe, Raport z badań: Edukacja zdalna w czasie pandemii, 2020, https://centrumcyfrowe.pl/wpcontent/uploads/sites/16/2020/05/Edukacja_zdalna_w_czasie_pandemii.pptx-2.pdf (31.05.2021).
48 K. Mierzejewska, M. Chomicki, Psychospołeczne aspekty pracy zdalnej. Wyniki badań przeprowadzonych
w trakcie trwania pandemii COVID-19, „Zeszyty Naukowe UEK”, 2020, 3(987), s. 32.
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sprzedażą, szantaż cyfrowy, zastraszanie (nękanie przez osoby trzecie), wymuszanie
określonego zachowania poprzez wbudowane mechanizmy w aplikacjach49.
Renata Ernst-Milerska zwraca uwagę, że problematyczną kwestią może być także
możliwość powstawania różnego typu problemów technicznych związanych
z obsługą aplikacji50.
Ewa Wysocka podkreśla, że technologie informacyjno-komunikacyjne są
źródłem nowych problemów i zagrożeń. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:
uzależnienia behawioralne oraz przestępczość w sieci, np. fałszerstwo, kradzież
informacji, cyberprzemoc, „hacking”. Duży wpływ niebezpieczeństw ujawnia się
także „w sferze kontaktów interpersonalnych (ich destrukcji, patologizacji)
i efektów socjalizacyjno-edukacyjnych, gdyż jest to przestrzeń tzw. dzikiej,
niekontrolowanej socjalizacji/edukacji, promującej swoiste wybory aksjologiczne,
cele i normy zachowania”51.
Maciej Tanaś przedstawił podział zagrożeń i uwarunkowań odnoszących się do
specyfiki nowych mediów w działaniach edukacyjnych:
─ ze względów poznawczych: brak zdolności logicznego myślenia, dyskomfort
psychiczny,
─ ze względu na ucieczkę do świata cyberprzestrzeni: mylne poczucie
przynależności, patologiczna rywalizacja pozbawiona jakichkolwiek zasad,
─ ze względu na patologie społeczne: agresja, frustracja, pornografia,
─ ze względu na uzależnienia: uzależnienie od mediów – przymus bycia
„online”, poddanie manipulacji reklam oraz gier komputerowych, uciekanie
od rzeczywistego świata,
─ ze względu na zaburzenia neurologiczne: padaczka ekranowa, różne rodzaje
nerwicy52.
Monika Szustkowska zauważa, że szczególnie w przypadku uczniów z zespołem
Aspergera i autyzmem konieczne jest ograniczenie „czasu spędzanego przed
ekranem komputera, gdyż częste korzystanie z komputerów może powodować
np. częstsze napady padaczkowe”53.
Jolanta Kędzior, Jolanta Kowal i Beata Krawiec podkreślają, że w literaturze
przedmiotu oraz w dyskursie publicznym przede wszystkim wskazuje się na
zagrożenia docierające ze świata nowych mediów, do których zaliczyć można:
49

W. Czechowski, The New Media – the age of visual communication. The turn of 20th/21st century,
[w:] New Opportunities for Polish-Japanese Cooperation: Diagnosis and Prospects, J. Młodawska-Bronowska (red.),
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, p. 137-147.
50 R. Ernst-Milerska, Nauczanie na odległość w czasie pandemii jako wyzwanie wobec egalitarnego statusu szkoły
publicznej, „Studia z teorii wychowania”, 2020, tom XI: 2020 nr 4(33), s. 202.
51 E. Wysocka, Nowe media w służbie człowieka czy źródło ułatwiania cyberprzemocy?, „Dydaktyka Informatyki”,
2020, 15, s. 13.
52
M. Tanaś, Medyczne skutki uboczne kształcenia wspomaganego komputerowo, „Toruńskie Studia Dydaktyczne”,
1993, s. 107-109; M. Tanaś, Pedagogika a środki informatyczne i media, Impuls, Kraków 2005, s. 31-44.
53 M. Szustkowska, Zdalne nauczanie uczniów z niepełnosprawnością, „Student niepełnosprawny. Szkice
i rozprawy”, 2020, Zeszyt 20(13), s. 94.
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„lansowanie niewłaściwych stylów życia, sprzyjanie homogenizacji kultury,
zwiększanie centralizacji władzy i kontrola nad jednostką, infomania
i technofobia”54. Niektórzy uczniowie mogą szczególnie obawiać się technologii
(technofobia), ponadto w procesie edukacyjnym opartym na kształceniu zdalnym
może wystąpić tzw. izolacja społeczna55.
Nowe media mogą także, zdaniem Magdy Karkowskiej, „dezintegrować
tożsamość odbiorców” głównie poprzez poszukiwanie przez użytkowników
w dobie pandemii COVID-19 „taniej sensacji, zastępowanie rzeczowego przekazu
promowaniem paniki i strachu, kreowaniem katastrofizmu”56.
M. Jędrzejko i D. Morańska zauważają, że kluczowymi zagrożeniami związanymi
z nadużywaniem nowych mediów „są: dehumanizacja i alienacja; brak umiejętności
odróżniania fikcji od rzeczywistości; czasochłonność; łatwość w dostępie do
nieodpowiednich kontaktów i treści”57.
Zuzanna Polak w artykule „Dorastanie online w czasach koronawirusa” twierdzi,
że osoby wykorzystujące w dobie pandemii nowe media (takie jak: fora, serwisy
społecznościowe, gry) „mogą częściej niż zwykle padać ofiarą uwodzenia w sieci
(czyli groomingu). Sprawcy bardzo dobrze odnajdują się w nowej sytuacji –
wykorzystują wszelkie możliwości kontaktu”58. W tym kontekście należy zauważyć,
że uczniowie korzystający w celach edukacyjnych z serwisów społecznościowych
mogą być narażeni na tzw. niezweryfikowane kontakty, które mogą okazać się
niebezpieczne. Badaczka podkreśla, że w czasie pandemii najbardziej niebezpieczne
wydają się kwestie o potencjalnie natychmiastowych konsekwencjach dla młodych
ludzi, które mogą szczególnie odcisnąć piętno na zdrowiu psychicznym i fizycznym
uczniów, czyli takie jak „patotreści związane ze zdalną edukacją, np. tzw. rajdy na
e-lekcje, czyli akcje dezorganizujące lekcje online, zapraszanie na nie nieznajomych,
wulgarne odzywki, prezentacja treści nielegalnych podczas lekcji”59. Do tego typu
treści można przykładowo zaliczyć dezinformację, „patostreaming”, pornografię60.
Tomasz Goban-Klas oraz Piotr Sienkiewicz zestawili zagrożenia w kontekście
wykorzystania nowych mediów w społeczeństwie medialnym, w oparciu o analizę
J. Trawki, które można przedstawić następująco:
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a. Sabotaż oraz zagrożenia nieumyślne, które charakteryzuje powstanie szkody
bez pośredniego materialnego lub informacyjnego zysku. Do grupy tej
zaliczamy po pierwsze: pożary i klęski żywiołowe, awarie zasilania
energetycznego. Występujące zdarzenia w wyniku tych zagrożeń są z reguły
efektem braku wyobraźni lub po prostu bezmyślności osób odpowiadających
za funkcjonowanie systemów informatycznych, np. dyrektora szkoły,
administratora sieci, lidera teleinformatycznego. Niekiedy uwarunkowania
wiążą się z umyślnym niewypełnianiem lub umyślnym wypełnianiem
w sposób wadliwy nałożonych zadań po to, by wywołać dezorganizację,
straty lub szkody. Po wtóre do grupy tej zaliczamy: dezintegrację lub
„destrukcję informatyczną”. Formą dezintegracji lub destrukcji
informatycznej mogą być szkodliwe programy i podprogramy znajdujące się
w oprogramowaniu urządzeń cyfrowych, tj. wirusy komputerowe, „bomby
logiczne” i tzw. konie trojańskie. Jako trzecie w tej grupie znajdują się:
osobowe czynniki destrukcyjne. Tego typu zagrożenia związane są
z tradycyjnymi czynnikami osobowo-informatycznymi występującymi
w procesach edukacyjnych. Błędnie zaprogramowane aplikacje cyfrowe
powodujące utratę danych możemy przypisać do tego zestawienia. Tego typu
zdarzenia mogą być zaliczane do przestępstw informatycznych, tzn.
wymierzonych przeciw technice komputerowej61.
b. Infiltracja, czyli działania osób nieupoważnionych mające na celu przenikanie
do różnych elementów systemu teleinformatycznego w celu zdobycia danych
za pomocą rozmaitych działań i środków. Infiltrację wyróżnia dążenie do
osiągnięcia przez intruza konkretnego zysku z tytułu dostępu do określonych
informacji czy też danych edukacyjnych, np. danych osobowych. Infiltracja
przybiera najczęściej następujące formy: ingerencja w kody cyfrowe
systemów operacyjnych, podszywanie się pod uprawnionego użytkownika
systemu informatycznego, stosowanie programów, funkcji i procedur
dodatkowych umieszczanych w fazie programowania aplikacji lub podczas
eksploatacji oprogramowania, łamanie zabezpieczeń związanych ze
zjawiskiem hackingu w celu dostępu do dowolnego miejsca w systemie
teleinformatycznym, nieuprawnione analizy programów i oprogramowania
oraz zbiorów danych, wykorzystanie monitorujących programów
narzędziowych. Infiltracja może być stosowana za pomocą następujących
metod:
─ analizowanie i kopiowanie zbiorów cyfrowych,

61

T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo
Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, s. 64-72.
79

Wojciech Biel

─ dołączenie się do transmisji cyfrowej w naziemnych sieciach
komputerowych lub przechwytywanie danych drogą radiową
(bezprzewodową),
─ badanie pozostałości po nośnikach informacji, będące wynikiem
zlekceważenia obowiązku demagnetyzacji nośników danych62.
Bartosz Ulczycki zauważa, że osoby podczas pracy zdalnej głównie narażone są
na zagrożenia związane z cyberprzestępczością. Przykładowo wykorzystywanie
domowych komputerów dla celów służbowych jest szczególnie podatne „na
różnego rodzaju ataki hakerów, takie jak m. in.: phishing, SQL injection, itp.”63.
Ponadto praca zdalna tworzy także niebezpieczeństwo wycieku danych osobowych.
Osoby wysyłające niezabezpieczone pliki, zawierające między innymi dane
personalne, generują swoiste zaproszenie dla hakerów. Często również może
dochodzić do przypadkowych wycieków danych, gdy użytkownik technologii
informacyjno-komunikacyjnych automatycznie uaktywnia potwierdzenie po
wpisaniu kilku liter adresata skrzynki pocztowej, a następnie okazuje się, że
proponowany (wygenerowany) przez system teleinformatyczny adres mailowy
wcale nie był identyfikatorem właściwego adresata64.
Ostatnim zagrożeniem w kontekście stosowania nowych mediów w edukacji jest
„jakość relacji interpersonalnych”, albowiem relacje są bezpośrednio związane
z konkretną komunikacją (także zdalną), której charakter w czasach pandemii
COVID-19 bardzo się zmienił. W największym stopniu wpływa na relacje osobowe
to, w jaki sposób osoby (uczniowie, nauczyciele, edukatorzy) się ze sobą
komunikują65. Izabela Kochan zwraca uwagę, że dla młodych ludzi utrata
bezpośrednich kontaktów interpersonalnych jest negatywnym zjawiskiem,
ponieważ uczestnicy procesu edukacyjnego „przywiązują dużą wartość do
osobistego kontaktu z nauczycielem, jak też innymi uczniami”66.

Podsumowanie
Reasumując, termin nowe media nie jest jednoznaczny, wciąż podlega zmianom
ze względu na nieustannie powstające możliwości tego typu technologii, chociażby
w procesie edukacyjnym. Nowe media mogą być definiowane jako urządzenia
cyfrowe, sposoby przetwarzania informacji (programy, aplikacje), wytworzone
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produkty w postaci cyfrowej. W paradygmacie komunikowania, zdaniem
M. Niecia, ujmowane są jako każdego rodzaju nośniki przenoszące informacje
i komunikaty. Ponadto mogą być określane także „jako nowe techniki informacyjnokomunikacyjne”67.
Wykorzystywanie nowych mediów w edukacji oprócz niewątpliwych zalet może
generować różnego typu niebezpieczeństwa, do których można przykładowo
zaliczyć: próby włamań do systemu, złośliwe oprogramowanie, różnoraką
kradzież danych cyfrowych, możliwe szpiegowanie informacyjne (aplikacje
w smartfonach). Co więcej, do zagrożeń i uwarunkowań można także przypisać
dyskomfort psychiczny, mylne poczucie przynależności, agresje, frustracje,
pornografię, uzależnienie od mediów, uciekanie od rzeczywistego świata. Jak
nietrudno zauważyć, tego typu „ryzyka edukacyjne” można przyporządkować do
różnych kategorii pojęciowych. Odwołując się do człowieka, społeczeństwa, ale
także do urządzeń cyfrowych.
Poznanie i zrozumienie pełnego zestawienia zagrożeń oraz uwarunkowań
stosowania nowych mediów w procesie edukacyjnym może zagwarantować lepszą
ochronę użytkowników, zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19, gdzie następuje
znaczne zintensyfikowanie stosowania technologii teleinformatycznych.
Przykładowo uczeń poznawszy niebezpieczeństwo dotyczące „kradzieży danych
cyfrowych”, będzie częściej wykonywał cyfrowe kopie bezpieczeństwa.
Student będzie częściej robił przerwy w korzystaniu z urządzeń cyfrowych, kiedy
uświadomi sobie, że „technologia może wpływać na ośrodkowy układ nerwowy”
i przy przedłużającej się ekspozycji światła emitowanego przez ekrany monitorów
może doprowadzać do występowania reakcji stresowych.
W związku z powyższym można by było rekomendować stworzenie
przykładowych procedur postępowania dla użytkowników nowych mediów
w czasach pandemii COVID-19 w odwołaniu do wyselekcjonowanych szkodliwych
aspektów. Tego typu zalecenia postępowania mogłyby pozwolić jeszcze
w większym stopniu uchronić się odbiorcom przekazu medialnego przed
niebezpiecznymi czynnikami.
Używając nowych mediów w działaniach edukacyjnych w dobie pandemii
należy mieć na uwadze wszystkie wymienione w niniejszym artykule
zagrożenia i uwarunkowania. W kontekście przedstawionych niebezpieczeństw
najważniejszym zadaniem współczesnej pedagogiki jest wykształcenie świadomego
i krytycznego odbiorcy, który będzie podejmował odpowiedzialne decyzje
w doborze treści.

67

J. Skrzypczak, Nowe media…, op. cit., s. 375.
81

Wojciech Biel

Bibliografia
Bednarek J., Multimedia w kształceniu, PWN, Warszawa 2012.
Czechowski W., The New Media – the age of visual communication. The turn of 20th/21st century,
[w:] New Opportunities for Polish-Japanese Cooperation: Diagnosis and Prospects, red.
J. Młodawska-Bronowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
Ernst-Milerska R., Nauczanie na odległość w czasie pandemii jako wyzwanie wobec egalitarnego
statusu szkoły publicznej, „Studia z teorii wychowania”, 2020, tom XI: 2020 nr 4(33).
Filipiak J., Goliński J., Zacher L. W., Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce,
Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2000.
Gajda J., Media w edukacji, Impuls, Kraków 2003.
Goban-Klas T., Media w płynnej pandemii 2020. Komunikacja w czasie lockdownu: oddzielnie,
ale razem, „Studia medioznawcze”, 2020, t. 21 nr 4 (83).
Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania,
Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
Gurba K., Edukacja na odległość w czasie pandemii w ocenie dyrektorów szkół, [w:] Wyzwania dla
edukacji w sytuacji pandemii COVID-19, red. N. G. Pikuła, K. Jagielska, J. M. Łukasik, Wydawnictwo
«Scriptum», Kraków 2020.
Hopfinger M., Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna naukowa, Warszawa 2002.
Huk T., Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne, Impuls, Kraków-Katowice
2014.
Jankowiak B, Jaskulska S., Dobrostan nauczycieli i nauczycielek a ich postawy wobec kształcenia na
odległość w czasie pandemii COVID-19, „Przegląd Pedagogiczny”, 2020, nr 1.
Jędrzejko M., Morańska D., Pułapki współczesności. Cyfrowi tubylcy socjopedagogiczne aspekty
nowych technologii cyfrowych. Studia-badania-praktyka, Aspra-jr, Warszawa 2013.
Juszczyk S., Interakcja człowieka z mediami, „Nauczyciel i Szkoła”, 1997, 1(2).
Juszczyk S., Komunikacja człowieka z mediami, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice-Warszawa
1998.
Kaczmarek A., Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia, „Kultura
– Media – Teologia”, 2013, nr 13.
Kaczmarzyk M., Neurobiologiczny kontekst edukacji zdalnej, [w:] Edukacja w czasach pandemii wirusa
COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, red. J. Pyżalski, EduAkcja,
Warszawa 2020.
Karkowska M., Medialne konstrukcje tożsamości w dobie pandemii – implikacje rozwojowe
i edukacyjne, „Podstawy Edukacji”, 2020, t. 13.
Kędzior J., Kowal J., Krawiec B., Przestrzenie komunikacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015.
Kochan I., Nauczanie zdalne w opinii uczniów szkół średnich w czasie trwania pandemii COVID-19,
„Studia edukacyjne”, 2020, nr 59.
Lister M., Dovey J., Giddings S., Grant I., Kelly K., Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
Manovich L., The New Media Reader, MIT Press, Cambridge 2003.
Mierzejewska K., Chomicki M., Psychospołeczne aspekty pracy zdalnej. Wyniki badań
przeprowadzonych w trakcie trwania pandemii COVID-19, „Zeszyty Naukowe UEK”, 2020, 3(987).
Nieć M., Komunikowanie społeczne i media, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Niemierko B., Jak badać pedagogiczną wartość mediów?, [w:] Media a edukacja, red. W. Strykowski,
eMPi2, Poznań 1998.
Ogonowska A., Ptaszek G., Człowiek – technologia – media, Impuls, Kraków 2015.
Ogonowska A., Szkolny słownik mediów elektronicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2006.
82

Zagrożenia i uwarunkowania korzystania z nowych mediów w procesie edukacyjnym w dobie pandemii

Penkowska G., Komputery w edukacji. Od przedmiotu do metody kształcenia, Wyd. UG, Gdańsk 2009.
Plebańska M., Szyller A., Sieńczewska M., O edukacji cyfrowej, Difin, Warszawa 2020.
Plebańska M., Cyfrowa edukacja – potencjał, procesy, modele, [w:] Edukacja w czasach pandemii
wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, red. J. Pyżalski, EduAkcja,
Warszawa 2020.
Polak Z., Dorastanie online w czasach koronawirusa, „Świat problemów”, 2020, 6/329.
Poleszak W., Pyżalski J., Relacje przede wszystkim – nawet jeśli obecnie jedynie zapośredniczone,
[w:] Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako
nauczyciele, red. J. Pyżalski, EduAkcja, Warszawa 2020.
Przybora A., E-uzależnienia w kontekście pandemii, „Świat problemów”, 2020, 9/331.
Pudełko K., Uzależniona młodzież w obliczu pandemii, „Remedium”, 2020, nr 7-8 (323).
Pyżalski J., Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Impuls,
Kraków 2012.
Pyżalski J., Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 2009.
Roguska A., Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji
regionalnej, Impuls, Kraków 2012.
Skrzypczak J., Nowe media, [w:] Popularna encyklopedia mass mediów, red. J. Skrzypczak,
Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1999.
Strykowski W., III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media a Edukacja”, „Edukacja Medialna”,
1999, nr 4.
Szustkowska M., Zdalne nauczanie uczniów z niepełnosprawnością, „Student niepełnosprawny. Szkice
i rozprawy”, 2020, Zeszyt 20(13).
Tanaś M., Medyczne skutki uboczne kształcenia wspomaganego komputerowo, „Toruńskie Studia
Dydaktyczne”, 1993.
Tanaś M., Pedagogika a środki informatyczne i media, Impuls, Kraków 2005.
Tomaszewska H., Młodzież, Rówieśnicy i Nowe Media. Społeczne funkcje technologii komunikacyjnych
w życiu nastolatków, Żak, Warszawa 2012.
Turula A., Classroom dynamics of virtual learning environments: a humanistic perspective, „CALL
Review”, 2010, 2.
Ulczycki B., Szanse i zagrożenia pracy zdalnej post-COVID, „Nowa Energia”, 2020, nr 5-6(75-76).
Woźniak J., Staruch M., Jurek M., Wereda W., Zaskórski P., Jak uczyć (się) zdalnie? Podręcznik dla
nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi
elearningu nie tylko na czas pandemii COVID-19, CeDeWu, Warszawa 2020.
Wysocka E., Nowe media w służbie człowieka czy źródło ułatwiania cyberprzemocy?, „Dydaktyka
Informatyki”, 2020, 15.
Ybarra M. L., Mitchell K. J., Youth engaging in online harassment: Associations withcaregiver-child
relationships, Internet use, and personal characteristics, „Journal of Adolescence”, 2004, 27(3).
Źródła internetowe
Jaskulska S., Jankowiak B., Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19, Raport,
https://drive.google.com/file/d/1lYprhMptB3p6AnMeh8WzfZLNvihfY_HF/view (31.05.2021).
Centrum cyfrowe, Raport z badań: Edukacja zdalna w czasie pandemii, 2020, https://
centrumcyfrowe.pl/p-content/uploads/sites/16/2020/05/Edukacja_zdalna_w_czasie_pandemii.
pptx-2.pdf (31.05.2021).

83

Wojciech Biel

Dangers and Determinants Related to the Use of New Media in the Educational Process During
the Pandemic
Summary
The article attempts to juxtapose the dangers and determinants related to the use of new media
in the educational process during the pandemic era. The new media (new means of communication),
which are often understood and interpreted in different ways, generate various types of dangers.
These are especially parlous for unprepared recipients, who are not aware of them, and as a result
cannot defend themselves against information being manipulated, especially in the time of the
COVID-19 pandemic. What can become a solution to this problem is an appropriate conceptual analysis
of new media and the resulting description of the threats and conditions related to media education.
The literature review was chosen as the research method to be applied in this work.
Keywords: new media, dangers, pandemic, media education, communication
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Test Kompetencji Cyfrowych dla osób
z niepełnosprawnością narządu wzroku2

ABSTRAKT
W artykule przedstawiono kwestie związane z kompetencjami cyfrowymi oraz możliwością ich
pomiaru w grupie osób z niepełnosprawnością narządu wzroku wraz z prezentacją rozwiązania
w postaci aplikacji pn. Test Kompetencji Cyfrowych. Tematyka kompetencji cyfrowych i ich
wykorzystania we współczesnym świecie jest bardzo ważna i poruszana w wielu różnorodnych
kontekstach, między innymi właśnie w kontekście osób niepełnosprawnych. W przypadku osób
z niepełnosprawnością narządu wzroku jest to tym bardziej istotne, że decyduje o ich włączeniu
w społeczeństwo, w działania zarówno edukacyjne, jak i aktywizację zawodową. Nowe technologie
i kompetencje cyfrowe nabierają coraz większego znaczenia we wszystkich obszarach ludzkiej
aktywności. Pomagają w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych, są źródłem wiedzy
i informacji, ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Umiejętność efektywnego wykorzystania nowych
technologii staje się więc współcześnie niezbędna do niezależnego funkcjonowania, podejmowania
wielu różnorodnych aktywności oraz własnego rozwoju, a co za tym idzie równie ważna jest ocena
kompetencji cyfrowychu możliwiających korzystanie z nowych technologii w sposób efektywny.
SŁOWA KLUCZOWE: niepełnosprawność narządu wzroku, cyfryzacja, Internet, kompetencje cyfrowe,
nowe technologie, ocena kompetencji cyfrowych
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Wprowadzenie
Według badania stanu zdrowia ludności Polski z 2014 r. ponad 35% grupy osób
niepełnosprawnych stanowią osoby z chorobami i uszkodzeniami narządu wzroku3.
Udział wzroku w odbieraniu informacji przez w pełni sprawnego człowieka wynosi
około 82%, a jedynie około 18% informacji dociera za pośrednictwem pozostałych
zmysłów4.
Niepełnosprawność narządu wzroku powoduje wiele trudności w codziennym
życiu i funkcjonowaniu. Zalicza się do nich problemy z orientacją przestrzenną oraz
poruszaniem się, trudności w poznawaniu zjawisk i rzeczywistości, trudności
w rozumieniu5. Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku mają również
większe trudności ze znalezieniem pracy. Wpływa to na wystąpienie subiektywnego
poczucia niewykorzystania posiadanych zdolności, a także może być źródłem
postrzegania siebie jako osoby bezwartościowej. Wynikający z tej sytuacji niski
status społeczny często powoduje poczucie beznadziejności i całkowitą rezygnację
życiową6.
Współczesny rynek pracy wymaga od pracowników posiadania wielu
różnorodnych kompetencji warunkujących podjęcie oraz utrzymanie pracy
w wybranym zawodzie. Do kompetencji tych należy zaliczyć również tzw.
e-kompetencje (kompetencje cyfrowe), a więc umiejętności posługiwania się
technologiami komunikacyjno-informacyjnymi (komputery, tablety, smartfony).
E-kompetencje w dobie dzisiejszych zmian oraz daleko idącej cyfryzacji
życia stanowią podstawę działania w wielu sferach życia, np. w edukacji,
w aktywności zawodowej czy też sferze nawiązywania oraz utrzymywania relacji
interpersonalnych. Jednakże badania Sealea i innych7 wskazują, że studenci
z niepełnosprawnością wzrokową mogą nie posiadać „właściwego” rodzaju kapitału
cyfrowego, który umożliwi im odniesienie sukcesu w środowiskach szkolnictwa
wyższego.
Celem artykułu jest przedstawienie kwestii związanych z kompetencjami
cyfrowymi oraz możliwością ich pomiaru w grupie osób z niepełnosprawnością
narządu wzroku wraz z prezentacją rozwiązania w postaci aplikacji pn. Test
3

Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016, http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html (16.10.2018).
4 C. Ślusarczyk, Determinanty nowoczesnej edukacji osób niewidomych i słabowidzących, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 703 , Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, 2012, s. 213-220.
5 B. Grzyb, M. Kolmaga, Wzrok – niepełnosprawność – działanie. Współczesne spojrzenie na rozwiązania
techniczne dla osób niewidomych i słabowidzących, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja: kwartalnik Instytutu
Rozwoju Służb Społecznych”, 1642-1981. R. 17, nr 2 (2017), s. 30-39.
6 G. Brzuzy, Uszkodzenie wzroku a poczucie jakości życia, „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
w Bydgoszczy, Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji”, 2008, nr 3, 137-150.
7 J. Sealea, J. Georgeson, C. Mamas, J. Swain, Not the rightkind of ‘digitalcapital’? Anexamination of the complex
relationship between disable dstudents, their technologies and higher education institutions, „Computers&
Education”, Volume 82, March 2015, pp. 118-128.
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Kompetencji Cyfrowych. Opisana została koncepcja tworzenia narzędzia służącego
badaniu podstawowych kompetencji cyfrowych u osób z niepełnosprawnością
narządu wzroku, a także wyniki jego testowania oraz stworzenia końcowej
jego wersji na podstawie uzyskanej informacji zwrotnej. W artykule znajdują się
również informacje na temat budowy aplikacji, wymagań technicznych
umożliwiających pełne jej wykorzystanie oraz wyników, jakie uzyskuje jej
użytkownik. Wskazano również grupy docelowe mogące wykorzystać opracowane
narzędzie, pokazując możliwości jego zastosowania, szczególnie w kontekście
szeroko pojętego aktywizowania osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.
Aby określić poszczególne elementy niezbędne do opracowania narzędzia
zastosowano metodę badań jakościowych polegającą na obserwacji połączonej
z wywiadem bezpośrednim.

Dostępność i użyteczność przestrzeni cyfrowej
Informacja oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) nabierają coraz
większego znaczenia we wszystkich obszarach ludzkiej aktywności. Dzięki
zaawansowaniu TIK możliwe jest wykorzystywanie informacji do produkcji
wyrobów oraz świadczenia usług8.
Internet jest współcześnie środkiem komunikacji, elementem nawiązywania
oraz utrzymywania relacji społecznych, źródłem wiedzy oraz informacji. Staje się on
również nieodłącznym elementem kształcenia i edukacji, aktywności zawodowej
oraz rozrywki, jednocześnie daje możliwość wymiany handlowej i uczestnictwa
w kulturze. Umiejętność efektywnego jego wykorzystania staje się współcześnie
kompetencją niezbędną do niezależnego oraz aktywnego funkcjonowania
i rozwoju. Braki w umiejętnościach pozwalających na obsługę technologii cyfrowych
powiązane są z określonymi cechami społeczno-demograficznymi9.
W przypadku osób z niepełnosprawnością narządu wzroku i potrzeb tej grupy
obok niezbędnych umiejętności należy pamiętać o kwestiach dostępności
informacji cyfrowych zawartych w serwisach internetowych oraz użyteczności
opracowanych rozwiązań.
Dostępność (accessibility) określana jest jako zbiór standardów zawierających
metody oraz wytyczne umożliwiające tworzenie serwisów WWW dostępnych
dla jak najszerszego grona odbiorców10. O braku tej szeroko pojętej dostępności
treści i serwisów internetowych decyduje wiele czynników, do których zalicza się:
8

V. Szymanek (red.), Społeczeństwo informacyjne w liczbach. 2014, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
Warszawa 2014.
9
T. Masłyk, E. Migaczewska, Portret aktywnego, niepełnosprawnego użytkownika sieci internetowej,
„Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, Nr III/2014(12), s. 25-39.
10 A. Dejnaka, Internet bez barier – accessibility oraz usability a potrzeby osób niepełnosprawnych,
„Niepełnosprawność–zagadnienia, problemy, rozwiązania”, Nr II/2012(3), s. 37-51.
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─ nieprawidłowe nagłówki powodujące brak tytułów,
─ brak alternatywnej formy opisu zawartości zamieszczonego zdjęcia czy
grafiki,
─ niemożność obsłużenia serwisu przy użyciu klawiatury,
─ słaba dostępność lub niedostępność plików w formacie PDF11.
Z kolei użyteczność (usability) to zwrócenie uwagi na ergonomię oraz
funkcjonalność urządzeń i aplikacji skupiając się na takich elementach jak:
─ intuicyjna nawigacja,
─ ułatwienie skanowania w poszukiwaniu informacji,
─ zrozumiała dla użytkownika komunikacja,
─ ułatwienie pozyskania informacji12.
W związku z powyższym „przyjazny” interfejs człowiek-komputer musi
uwzględniać takie elementy, jak ograniczenia w zakresie percepcji jego
użytkowników, reakcję na sposób przedstawiania komunikatów, możliwości
koncentracji uwagi użytkownika i jej poziom, zmęczenie użytkownika podczas
wykonywania ruchów manipulacyjnych, aspekty ergonomiczne oraz kwestie
kulturowe i zwyczajowe13.

Nowe technologie w życiu osób z niepełnosprawnością narządu
wzroku
Dostęp do komputera oraz Internetu w życiu osób niepełnosprawnych może
spełniać kilka funkcji. Możliwe jest dzięki niemu wykonywanie czynności
codziennych, nawiązywanie i utrzymywanie relacji społecznych, a dzięki
temu niwelowanie społecznego wykluczenia; nabywanie nowych i rozwijanie
już posiadanych umiejętności poprzez edukację czy też aktywizacja zawodowa14.
Badania jednak wykazują, iż 62% osób wśród osób niepełnosprawnych, to osoby
niekorzystające z Internetu15. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy najczęsciej osoby
te wskazują brak umiejętności i potrzeby posługiwania się Internetem oraz
posiadanie niepełnosprawności16. Jednocześnie osoby niepełnosprawne wskazują,
że potrzeby związane z technologiami czy też urządzeniami są jednym z trzech
głównych obszarów potrzeb. Nowoczesne technologie są szczególnie istotne
11

A. Fiedorowicz, M. Różański, Wspieranie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług
zamieszczonych w Internecie, „Niepełnosprawność-zagadnienia, problemy, rozwiązania”, Nr III/2014 (12), s. 7-12.
12 A. Dejnaka, Internet bez barier …, op.cit. ., s. 37-51.
13 E. Mikołajewska, D. Mikołajewski, Komunikacja dla osób niepełnosprawnych w środowisku nowych mediów,
„Lingua ac Communitas”, Vol. 22, 2012, s.89-112.
14 A. Dejnaka, Internet bez barier …, op.cit., s 37-51.
15
P. A. Nowak, Włączenie cyfrowe jako element polityki społecznej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2016, t. 17,
z. 4, cz. 2. Innowacje w zarzadzaniu publicznym i polityce społecznej, s.161-173.
16 M. Orłowska, J. J. Błeszyński, Internet i komputer w całożyciowej edukacji osób niepełnosprawnych w Polsce,
„Człowiek - Niepełnosprawność – Społeczeństwo”, 2016, 4(34), s.65-76.
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z punktu widzenia grupy osób z niepełnosprawnością narządu wzroku i najczęściej
przez tę grupę są wskazywane jako istotne. Umożliwiają one tej grupie
komunikację, pozwalają na dostęp do informacji, edukację oraz zatrudnienie17.
Nowe technologie osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku umożliwiają
również w sposób niezależny zdobywać informacje i korzystać z nich18. Osoby
te według badań Pfeiffera i Pinguarta19 wskazują na większą niż osoby widzące
częstotliwość wykorzystania komputera w celach nauki czy też poszukiwania
informacji. Deklarują pozytywny stosunek do udogodnień technicznych,
podkreślając ich wpływ na ułatwienie życia20. Osoby te wykorzystują Internet do
takich celów, jak przeglądanie stron, sprawdzanie oraz wysyłanie poczty e-mail,
odwiedzanie portali społecznościowych czy też korzystanie z komunikatorów
umożliwiających rozmowy ze znajomymi. Na drugim biegunie tej aktywności
znajduje się tworzenie oraz publikowanie własnej twórczości, np. w postaci
tekstów, grafiki czy też muzyki; tworzenie oraz modyfikacja własnej strony lub bloga
czy też korzystanie z kursów oraz szkoleń dostępnych online21.

Technologie asystujące
Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku to osoby, które w celu korzystania
z dobrodziejstw Internetu oraz zapewnienia możliwości funkcjonowania
w cyfrowym świecie korzystają z tzw. technologii asystujących (AT, assistive
technology). Są to technologie, których celem jest niwelowanie ograniczeń
wynikających z różnego rodzaju niepełnosprawności22.
Technologie wspomagające umożliwiają korzystanie ze wzrokowych źródeł
informacji w sposób pozawzrokowy i zindywidualizowany. Proces ich powstawania
powinien być wskazówką do tworzenia oraz modyfikowania narzędzi, jak również
wskazówką do tworzenia metodyki nauczania korzystania ze sprzętu oraz
oprogramowania. Z punktu widzenia dostępu do informacji najważniejsza jest
multimodalność zarówno oprogramowania, jak i sprzętu, a więc wykorzystanie
wielu kanałów równocześnie w zależności do sytuacji czy też wykonywanych
17

Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych. Raport końcowy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, 2017, https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Badania_i_analizy/Badanie_potrzeb_ON/Raport_
koncowy_badanie_potrzeb_ON.pdf (04.10.2018).
18 M. Dycht, Rehabilitacja i edukacja osób z dysfunkcją wzroku w dobie rozwoju nauk i nowych technologii, „Forum
Pedagogiczne”, 2016/1, s. 115-130.
19 J. P. Pfeiffer, M. Pinquart, Computeruse of adolescents with and without visual impairment, „Technology and
Disability”, vol. 25, no. 2, 2013, pp. 99-106.
20
E. Śmiechowska-Petrovskij, Preferencje osób z dysfunkcją wzroku w zakresie korzystania z informacyjnokomunikacyjnych technologii wspomagających, „Forum Pedagogiczne”, 2017/1, s. 185-196.
21 T. Masłyk,
E. Migaczewska,
Niepełnosprawny
internauta
w
sieci
cyfrowych
nierówności,
http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/maslyk.pdf (22.11.2018), Referat wygłoszony na
sympozjum Człowiek – Media – Edukacja, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
22 A. Dejnaka, Internet bez barier …, op.cit., s. 37-51.
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zadań23. O doborze odpowiednich technologii asystujących decyduje rodzaj
i stopień niepełnosprawności, zakres wykonywanych czynności oraz
wykorzystywanego oprogramowania na komputerze i aspekty ergonomiczne24.
Technologie asystujące wspomagające obsługę komputera to np. oprogramowanie
lektorskie, klawiatury alternatywne, klawiatury brajlowskie czy też lupy
i powiększalniki.

Kompetencje cyfrowe osób z niepełnosprawnością narządu
wzroku
Do efektywnego wykorzystywania nowych technologii niezbędne są
odpowiednie kompetencje. Zdobycie ich możliwe jest z jednej strony dzięki
uczestnictwu w szkoleniach i kursach, z drugiej dzięki samokształceniu w tym
zakresie. Osoby starsze z niepełnosprawnością narządu wzroku częściej wskazują
na to, iż posiadane przez nich umiejętności cyfrowe zdobywają na kursach,
treningach, szkoleniach itp., podczas gdy grupa młodsza wskazuje, iż umiejętności
te najczęściej zdobywa sama25. Osoby młodsze wykorzystują e-maile, czat,
internetowe formularze, poszukują informacji głównie w celach społecznych
(nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów) oraz w celach edukacyjnych. Z kolei
osoby starsze głównie użytkują e-maila oraz poszukują informacji w celach
społecznych (nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów) oraz w celu uczestniczenia
w działaniach danej organizacji/instytucji26.
Badania van der Gesta i innych27 pokazują różnicę pomiędzy samooceną
kompetencji cyfrowych osób z niepełnosprawnością narządu wzroku a ich realnymi
kompetencjami. Grupa osób z niepełnosprawnością narządu wzroku w sposób
pozytywny ocenia swoje kompetencje cyfrowe. Jednakże samoocena kompetencji
nie jest równoznaczna z realnym ich poziomem. Analizując wyniki testu
polegającego na wykonywaniu zadań uwagę zwraca fakt, że osoby młodsze
posiadały umiejętności operacyjne (umiejętności umożliwiające posługiwanie się
sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem), formalne (umiejętności
umożliwiające posługiwanie się Internetem) oraz informacyjne (umożliwiające
wyszukiwanie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji) na poziomie
zadowalającym, z kolei umiejętności strategiczne (umiejętności powiązane
z różnymi celami, z których ludzie korzystają z Internetu, pomagają one w ich
23

E. Śmiechowska-Petrovskij, Preferencje osób z dysfunkcją wzroku…, op.cit, s. 185-196.
E. Mikołajewska, D. Mikołajewski, Komunikacja dla…., op. cit., s. 89-112.
25 C. Van Puffelen, ICT-related skills and needs of blind and visually impaired people, „Accessibility and Computing”,
Issue 93, January 2009, s. 44-48.
26
F. Van der Geest , H. van der Meij, C. van Puffelen , Self – assessed and actual Internet skills of people with visual
impairmenst, „Universal Access in the Information Society”, June 2014, Volume 13, Issue 2, s. 161-174.
27
Ibidem, s. 161-174.
24
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osiąganiu wykorzystując zasoby Internetu – wykorzystanie tzw. cyfrowego kapitału
Internetu) poniżej poziomu zadowalającego. Z kolei osoby starsze wszystkie
wymiary kompetencji cyfrowych miały poniżej poziomu zadowalającego (najlepsze
wyniki uzyskały w zakresie umiejętności operacyjnych), jednakże miały istotnie
wyższe niż w grupie młodszej umiejętności strategiczne.
Pojawia się więc pytanie o to, w jaki sposób mierzyć kompetencje cyfrowe, aby
uzyskać wynik miarodajny i jednoznaczny. W Centralnym Instytucie Ochrony
Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie w latach 2017-2019
podjęto próbę opracowania narzędzia pod nazwą Test Kompetencji Cyfrowych
dedykowanego osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku, które w sposób
obiektywny pozwala na ocenę poziomu e-kompetencji.

Test Kompetencji Cyfrowych
Test Kompetencji Cyfrowych to aplikacja, która pozwala na ocenę kompetencji
cyfrowych na podstawie zadań polegających na wykonywaniu przez użytkowników
czynności obejmujących podstawową obsługę:
─ systemu operacyjnego Microsoft Windows,
─ oprogramowania do przeglądania i tworzenia dokumentów,
─ poczty elektronicznej,
─ przeglądarek internetowych.
Aplikacja Test Kompetencji Cyfrowych powstała w oparciu o platformę .NET
Framework 4.8. Została przygotowana w języku C#, w środowisku
programistycznym Visual Studio 2019. Do koordynacji działań użytkownika
w systemie program używa technologii COM Interop opracowanej przez firmę
Microsoft, zestawu klas Marshal, bibliotek Shell32 oraz wewnętrznych narzędzi
diagnostycznych Systemu Windows, co pozwala na łączenie się bezpośrednio
z każdą aplikacją pakietu Office i sprawdzanie w czasie rzeczywistym, czy
użytkownik wykonuje przewidywane zdania. Dla zapewnienia maksymalnej
wydajności oraz komfortu pracy używana jest technologia wielowątkowości,
co pozwala rozdzielić mechanizmy wewnętrzne od zewnętrznych.
Biorąc pod uwagę zalecenia systemowe aplikacja działa najbardziej optymalnie
przy współpracy z Microsoft Office 2019, Windows 10 oraz .NET Framework 4.8.
W wersji testowej aplikacja składała się z 43 zadań:
1. Utworzenie folderu.
2. Nadanie folderowi nazwy – „Moje kompetencje”.
3. Otwarcie z pulpitu folderu o nazwie „Kompetencje cyfrowe”.
4. Wyszukanie w folderze pliku o nazwie „CIOP-PIB” i otwarcie go.
5. Redakcja tekstu:
─ Ustawienie czcionki w tekście na Arial
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─ Ustawienie rozmiaru czcionki na „12”
─ Ustawienie interlinii na 1,5
─ Wyrównanie tekstu (wyjustowanie)
─ Pogrubienie tytułu tekstu
─ Ustawienie koloru tytułu na „zielony”
─ Zmiana rozmiaru czcionki w tytule na „20”
─ Podkreślenie pierwszego zdania
─ Zamiana punktorów w tekście na kolejne numery
─ Rozpoczęcie ponumerowanych zdań od wielkiej litery
─ Skopiowanie 2 pierwszych zdań.
6. Wklejenie skopiowanych zdań do nowego pliku Word.
7. Zmiana formatu pliku na PDF podczas zapisywania.
8. Nadanie plikowi nazwy „CIOP-PIB_1”.
9. Zapisanie pliku w nowym formacie w folderze „Moje kompetencje”.
10.Otwieranie poczty Outlook.
11.Stworzenie nowej wiadomości mailowej.
12.Załączenie pliku o nazwie „CIOP-PIB_1”.
13.Wpisanie adresu mailowego bdadany2019@gmail.com.
14.Nadanie tytułu wiadomości „Informacje”.
15.Wpisanie treści maila „Witam, przesyłam informacje, o które Pani prosiła.
Pozdrawiam”.
16.Wysłanie przygotowanego maila.
17.Odszukanie maila w skrzynce odbiorczej o nazwie „Kosztorys”.
18.Otworzenie załączonego w tym mailu pliku Excel o tej samej nazwie.
19.Sumowanie kwot znajdujących się na liście zakupów w pliku.
20.Zaznaczenie komórki z sumą na kolor „czerwony”.
21.Utworzenie wykresu z podanych cen.
22.Zapisanie uzupełnionego pliku pod nazwą „Kosztorys” w folderze „Moje
kompetencje”.
23.Otworzenie przeglądarki Chrome.
24.Wpisanie adresu www.ciop.pl.
25.Odnalezienie na stronie zakładki pn. „Zakłady naukowo-badawcze”.
26.Odnalezienie na stronie hiperłącza pn. „Zakład Ergonomii”.
27.Odnalezienie na stronie hiperłącza pn. „Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy”.
28.Kopiowanie opisu działalności Pracowni Fizjologii i Higieny Pracy.
29.Wklejenie skopiowanego opisu do nowego pliku Word.
30.Zamieszczenie pod opisem logo CIOP-PIB (jpg.) znajdującego się w folderze
„Kompetencje cyfrowe”.
31.Zapisanie pliku pn. „logo ciop” w folderze „Moje kompetencje”.
32.Otworzenie nowego pliku Word.
33.Zmiana orientacji strony z pionowej na poziomą.
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34.Wstawienie tabeli w pusty plik (2 kolumny x 8 wierszy).
35.Wpisanie w pierwszy wiersz pierwszej kolumny „liczba porządkowa”.
36.Wpisanie w pierwszy wiersz drugiej kolumny „dni tygodnia”.
37.Wypełnienie tabeli odpowiednio (wpisanie kolejnych liczb porządkowych
i dni tygodnia).
38.Zapisanie pliku z tabelą pod nazwą „dni tygodnia” w folderze „Moje
kompetencje”.
39.Usuwanie pliku „CIOP-PIB” z folderu o nazwie „Moje kompetencje”.
40.Usuwanie usuniętych plików z kosza.
41.Wyszukanie połączenia PKP z Warszawy do Krakowa.
42.Zapisanie strony z wyszukanym połączeniem w folderze „Kompetencje
cyfrowe”, pod nazwą „Warszawa-Kraków” (z myślnikiem).
43.Wypełnienie formularza internetowego.
Wybór zadań podyktowany był z jednej strony rozmowami z osobami
z niepełnosprawnością narządu wzroku, które wskazywały, jakie z elementów
systemu MS Office uważają za przydatne w życiu codziennym. Z drugiej strony
wybrano takie elementy, które jednocześnie wykorzystywane są w pracy
zawodowej wykonywanej przy użyciu komputera oraz są wspólne dla wielu
zawodów.

Testowanie aplikacji
Testowanie pierwszej wersji aplikacji Test Kompetencji Cyfrowych
przeprowadzono w grupie 40 osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, w tym
20 osób słabowidzących i 20 niewidomych, w wieku 18-65 lat. Badani wykonywali
zadania wskazane przez aplikację na wydzielonym do tego stanowisku
w laboratorium Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu
Badawczego w Warszawie (rysunek 1). Wyposażone było ono w słuchawki oraz
głośniki i czytnik ekranu – NVDA. Osoby biorące udział w testowaniu aplikacji
zgłaszały swoje uwagi odnośnie do konstrukcji narzędzia, zrozumiałości
i logiczności zadań w nim zawartych, zmian, jakie w ich ocenie należałoby jeszcze
w narzędziu wprowadzić.
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Rysunek 1. Stanowisko komputerowe do testowania aplikacji Test Kompetencji Cyfrowych

Źródło: Zdjęcie własne.

Podczas testowania osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku zgłosiły
szereg uwag. Ich spostrzeżenia były różne w zależności od rodzaju posiadanej
niepełnosprawności wzrokowej. Tabela 1 przedstawia w sposób syntetyczny
zgłaszane przez osoby testujące aplikację uwagi.
Tabela 1. Uwagi zgłaszane przez osoby testujące aplikację
Osoby słabowidzące
Powiększenie czcionki w opisie zadań

Osoby niewidome
Wrzucenie treści zadań w treści aplikacji w taki sposób, aby
czytana była ona przez program NVDA i nie było
konieczności stosowania dodatkowych plików audio.

Zwiększenie kontrastu pomiędzy poleceniami a tłem. Wyświetlanie tylko jednego zadania w danej chwili.
Przed
zamknięciem
aplikacji
zastosowanie
komunikatu upewniającego się, czy chcemy aplikację Dodanie pod zadaniem przycisków „dalej” oraz „wstecz”.
zamknąć, co zniweluje przypadkowe jej zamknięcie.
Rozróżnienie plików pod nazwą CIOP-PIB znajdujących się
Połączenie zadania 7,8,9 (dotyczącego zapisywania
w folderze „Kompetencje cyfrowe” w taki sposób, aby było
plików w odpowiednim folderze i w zmienionym
wiadomo, który z nich jest Wordem, a który jpg. NVDA nie
formacie) w jedno, bez rozbicia na pojedyncze
czyta rozszerzeń programów, więc w obecnej postaci pliki
czynności.
te są nie do rozróżnienia.
Zweryfikowanie treści niektórych zadań, np. w jednym Połączyć zadanie 7,8,9 (dotyczące zapisywania plików
zadaniu zamiast „opis pracowni” powinien znaleźć się w odpowiednim folderze i w zmienionym formacie)
„profil pracowni”, gdyż pod taką nazwa funkcjonuje to w jedno, bez rozbicia na pojedyncze czynności.
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na stronie wskazanej do wykonania zadania.
Należy połączyć zadanie 1 i 2, tak aby od razu trzeba Należy połączyć zadanie 1 i 2, tak aby od razu trzeba było
było nadać nazwę folderu założonego, a nie rozbijać nadać nazwę folderu założonego, a nie rozbijać tego na
tego na dwa odrębne zadania.
dwa odrębne zadania.
Zbyt mały kontrast między treścią
w formularzu do wypełnienia a tłem.

poleceń Spacja powinna
dźwiękowego.

zatrzymywać

odtwarzanie

pliku

W
zadaniu
dotyczącym
zapisywania
strony
Po skończonym zadaniu program powinien sam
z wyszukanym połączeniem powinno być wskazane, że
przenosić do zadania następnego.
należy zrobić „zrzut” ekranu lub wysłać odnośnik.
Odliczanie czasu widoczne na ekranie aplikacji jest dla Zmienić zadanie dotyczące zmiany orientacji strony na
osób ją wykorzystujących bardzo stresujące.
zadanie wymagające utworzenia spisu treści.
Niektóre z opisów zadań nieczytelne, niezrozumiałe.

Zminimalizować treść zadań wymagającą otwierania
nowego pliku Word.

Adres e-mail niezbędny do wpisania w wysyłanym Zmienić lektora w plikach dźwiękowych aplikacji, gdyż jest
mailu powinien być możliwy do skopiowania.
niezrozumiały.
Przy tworzeniu wykresu w programie Excel powinna
być informacja, że może to być wykres dowolny.

-

Aplikacja powinna mieć możliwość zamiany kontrastu
np. na czarne tło i białe litery.

-

Źródło: Badania własne.

Na podstawie powyżej przedstawionych uwag w aplikacji Test Kompetencji
Cyfrowych wprowadzono następujące zmiany:
─ powiększono czcionkę oraz wprowadzono kontrasty w formularzu, który jest
wypełniany przez osoby użytkujące aplikację;
─ wprowadzono komunikat informujący o zamykaniu aplikacji, w celu
niwelowania przypadkowego przerywania testu;
─ zweryfikowano treści zadań;
─ zlikwidowano odliczanie czasu widoczne podczas wypełniania testu, w celu
niewywoływania stresu podczas użytkowania aplikacji;
─ treść zadań wprowadzono w taki sposób, aby czytane one były przez czytnik
ekranu i nie wymagały dodatkowych plików dźwiękowych,
─ uzupełniono raport wynikowy aplikacji;
─ dodano ikonkę aplikacji.
Zmiany, których nie zastosowano, dotyczyły budowy i wyglądu aplikacji.
W związku z koniecznością całkowitego jej przebudowania w celu uzyskania efektu
wyświetlania jednego zadania w danym momencie pozostawiono na chwilę obecną
wygląd listy. Są to prace, które należałoby wykonać w przyszłości w celu
zapewnienia jeszcze większego komfortu użytkowania aplikacji.
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Końcowa wersja Testu Kompetencji Cyfrowych
Po wprowadzeniu zmian na podstawie uwag osób testujących aplikacja Test
Kompetencji Cyfrowych uzyskała swoją ostateczną formę. W wersji końcowej składa
się ona z 42 zadań, do których zalicza się:
1. Utwórz folder na pulpicie.
2. Zmień nazwę utworzonego wcześniej folderu na „Moje kompetencje”.
3. Otwórz z pulpitu folder o nazwie „Kompetencje cyfrowe”.
4. Znajdź i otwórz plik Word 'CIOP-PIB'.
5. Redakcja tekstu.
5.1. Ustaw czcionkę w całości tekstu na Arial.
5.2. Ustaw rozmiar czcionki w całości tekstu na 12.
5.3. Ustaw interlinię na 1,5.
5.4. Wyrównaj tekst (wyjustuj).
5.5. Pogrub tytuł tekstu.
5.6. Zmień kolor tytułu na czarny.
5.7. Zmień rozmiar czcionki w tytule na 20.
5.8. Podkreśl tytuł.
5.9. Rozpocznij podpunkty z wielkiej litery.
5.10. Skopiuj pierwsze 2 zdania i zamknij program Word.
6. Wklej skopiowane zdania do nowego dokumentu Word.
7. Zapisz plik w folderze „Moje kompetencje” pod nazwą 'CIOPPIB1'.
8. Zapisz ponownie plik w formacie PDF i zamknij program Word.
9. Zmień nazwę pliku PDF z CIOPPIB1 na CIOPPIB2.
10.Otwórz pocztę Outlook.
11.Stwórz nową wiadomość mailową.
12.Załącz plik o nazwie 'CIOPPIB1'.
13.Wpisz adres badany2019@gmail.com.
14.Nadaj tytuł „Informacje”.
15.Wpisz w treści maila: Witam, przesyłam informacje, o które Pani prosiła.
Pozdrawiam.
16.Wyślij przygotowany mail.
17.Odszukaj w folderze „Kompetencje cyfrowe” plik Excel o nazwie: „Kosztorys”.
18.Otwórz plik „Kosztorys”.
19.Zsumuj kwoty znajdujące się na liście zakupów w pliku.
20.Zmień kolor komórki z sumą na czerwony.
21.Utwórz dowolny wykres na podstawie podanych cen.
22.Zapisz uzupełniony plik pod nazwą „Kosztorys” w folderze „Moje
kompetencje” i zamknij program Excel.
23.Otwórz przeglądarkę Chrome.
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24.Przejdź na adres www.ciop.pl.
25.Zaczekaj, aż przeglądarka załaduje stronę.
26.Znajdź i przejdź do hiperłącza „Zakład Ergonomii”.
27.Znajdź i przejdź do hiperłącza „Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy”.
28.Skopiuj profil działalności Pracowni Fizjologii i Higieny Pracy i zamknij
przeglądarkę.
29.Wklej skopiowany profil do nowego pliku Word.
30.Pod opisem zamieść logo CIOP-PIB znajdujące się w folderze „Kompetencje
cyfrowe”.
31.Zapisz plik pod nazwą logo ciop w folderze „Moje kompetencje”.
32.Otwórz nowy plik Word i zmień orientację strony na poziomą.
33.Wstaw tabelę 2 kolumny x 8 wierszy.
34.Wpisz w pierwszy wiersz pierwszej kolumny „liczba porządkowa”.
35.Wpisz w pierwszy wiersz drugiej kolumny „dni tygodnia”.
36.Wpisz kolejne liczby porządkowe i dni tygodnia.
37.Zapisz plik z tabelą pod nazwą „dni tygodnia” w folderze „Moje
kompetencje”.
38.Usuń plik 'plik_testowy' z folderu „Kompetencje cyfrowe”.
39.Opróżnij kosz.
40.Wyszukaj połączenie PKP z Warszawy do Krakowa poprzez www.intercity.pl
w Chrome.
41.Zapisz stronę z wyszukanym połączeniem w folderze „Moje kompetencje”
pod nazwą „Warszawa-Kraków”.
42.Wypełnij formularz internetowy wpisując w przeglądarkę www.formularzciop.pl.
Każde z zadań przyporządkowane jest do jednego z badanych obszarów: MS
Word, Ms Excel, E-mail, Internet, System (działania związane z samym systemem
operacyjnym, np. tworzenie folderu, jego usuwanie, tworzenie i usuwanie plików,
zmiana ich nazwy itp.).
Okno aplikacji po jej uruchomieniu otwiera się na środku ekranu, jednak można
przesuwać je dowolnie. W momencie „schowania się” okna pod inną aplikację
naciskając jej ikonę na pasku wywoływana jest ona z powrotem. Przy pomocy
tabulatora można poruszać się pomiędzy przyciskami. Zanim aplikacja zostanie
zamknięta, pojawia się komunikat, czy na pewno ma być ona zamknięta, a test
przerwany.
Test rozpoczyna się od wciśnięcia przycisku „Rozpocznij test”, a następnie
wybrania jednej z 3 opcji: osoba niewidoma, osoba słabowidząca, inna. Po wybraniu
odpowiedniej kategorii na pulpicie ekranu pojawia się folder „Kompetencje
cyfrowe”, który jest niezbędny do wykonywania poszczególnych zadań zawartych
w aplikacji. Zadania do wykonania wyświetlają się w formie listy, którą można
przesuwać przy pomocy myszki lub tabulatora. Pod każdym zadaniem znajduje się
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komunikat dotyczący jego wykonania bądź nie. Wszystkie zadania należy
wykonywać po kolei tak, aby mieć pewność, że żadne z nich nie zostało opuszczone.
Pod listą zadań znajduje się informacja o tym, aby nacisnąć przycisk „zakończ test”,
jeśli wszystkie one zostały wykonane. Przycisk ten znajduje się u góry okna aplikacji.
Po jego naciśnięciu pojawia się informacja o zakończeniu testu.
Wynikiem aplikacji jest raport wyświetlany w postaci pliku Excel. Plik ten zawiera
informacje o wykonaniu bądź też niewykonaniu poszczególnych zadań z informacją
o czasie wykonania danego zadania od momentu rozpoczęcia działania aplikacji.
Znajduje się w nim również tabela podsumowująca wyniki badań. W tabeli tej
znajduje się informacja o maksymalnej liczbie punktów, jaką można uzyskać
podczas wykonywania testu ogólnie oraz z podziałem na poszczególne obszary,
z ilością punktów, jaką uzyskała dana osoba oraz z procentowym podsumowaniem
uzyskanych przez nią punktów w odniesieniu do maksimum możliwych do zdobycia
punktów. Poniżej przedstawiono przykładową tabelę podsumowującą (tab.2).
Tabela 2. Przykładowa tabela wynikowa stanowiąca część raportu Testu Kompetencji Cyfrowych
Nazwa obszaru

Max pkt.

Ilość zdobytych pkt.

Wartość procentowa zdobytych pkt.
w stosunku do wartości max

Ogółem

57

18

33%

Word

24

24

100%

Excel

5

3

60%

E-mail

8

1

12%

Internet

7

2

29%

System

10

6

60%

Źródło: Badania własne.

Podsumowanie
Nowe technologie są nieodłącznym elementem codziennego życia
współczesnych społeczeństw. Wykorzystywane są w wielu obszarach umożliwiając
i ułatwiając funkcjonowanie. Możliwość ich obsługi staje się więc kompetencją
niezwykle istotną. Rozwiązania takie są szczególnie ważne z punktu widzenia osób
z niepełnosprawnością.
Wykorzystywanie nowych technologii oraz Internetu przez osoby
niepełnosprawne, zwłaszcza przez osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku,
daje szerokie możliwości. Jest to nie tylko sposób na zdobywanie informacji, ale
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również na komunikację z innymi, nawiązywanie relacji, a przez to włączenie
społeczne oraz podejmowanie różnorodnych aktywności. Zwiększa się poczucie
niezależności oraz dostępu do informacji niedostępnych drogą wzrokową. Jedna
z osób testujących aplikację wskazała, że nieposiadanie takich kompetencji we
współczesnej rzeczywistości czyni człowieka podwójnie niepełnosprawnym, obok
niepełnosprawności fizycznej – wzrokowej, pojawia się niepełnosprawność
społeczna – funkcjonalna.
Obiektywna ocena takich kompetencji wydaje się być z jednej strony rzeczą
trudną, z drugiej natomiast niezwykle konieczną. Jak pokazują wyniki badań,
samoocena osób z niepełnosprawnością narządu wzroku nie jest z nią tożsama.
Opracowano więc aplikację umożliwiającą ocenę kompetencji cyfrowych w grupie
osób z niepełnosprawnością narządu wzroku – Test Kompetencji Cyfrowych.
Obecna jej wersja bazuje na doświadczeniach, opiniach oraz potrzebach osób
z niepełnosprawnością narządu wzroku. Badane e-kompetencje z punktu widzenia
tej grupy pozwalają na samodzielne funkcjonowanie w życiu, również
w sytuacji pracy. Ponieważ jednak narzędzie może być wykorzystywane przez
potencjalnych pracodawców w ramach prac wdrożeniowych, należy skonsultować
ewentualne korekty aplikacji podczas wywiadów z pracodawcami, czy też poprzez
przetestowanie narzędzia przez pracodawców.
Wymagania systemowe do aplikacji są kompromisem pomiędzy różnymi
wersjami oprogramowania wykorzystywanego przez osoby z niepełnosprawnością
narządu wzroku. Sformułowane one zostały na podstawie wyników wywiadów
pogłębionych oraz badań praktycznych. Aplikacja wykorzystuje najpowszechniejsze
programy dostępne przy zakupie standardowego pakietu MS Office. Korzystanie
z wersji nowszej niż wersja wykorzystywana przez osoby z niepełnosprawnością
narządu wzroku wynika z faktu, że oprogramowanie jest ciągle aktualizowane i jego
starsze wersje przestają być wykorzystywane w przedsiębiorstwach z uwagi na
bezpieczeństwo cyfrowe użytkownika (np. brak aktualizacji dla systemu
operacyjnego Microsoft Windows 7). Umiejętności osób z niepełnosprawnością
narządu wzroku zdobyte na wcześniejszych wersjach oprogramowania pozwalają
na wykonanie zadań w aplikacji, jednakże wydłuża się czas ich wykonania (osoby
badane muszą odnaleźć odpowiednie miejsce, w którym znajduje się komenda do
wykonania zadania). Jednakże jest to ważny element edukacyjny. Pozwala na naukę
nowego systemu podczas wykonywania zadań w aplikacji. Jest to istotne z punktu
widzenia aktywizacji zawodowej.
Opracowane narzędzie ma być narzędziem służącym do oceny kompetencji
cyfrowych posiadanych przez osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku,
kompetencji niezbędnych z punktu widzenia aktywności zawodowej, ale również
z punktu widzenia codziennego życia. Aplikacja ta może zostać wykorzystana
w różnorodny sposób:
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─ przez same osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku w celu
określenia własnych kompetencji, możliwość zainstalowania aplikacji
w komputerze domowym pozwoli na sprawdzenie siebie eliminujące
dodatkową ocenę zewnętrzną, a tym samym zmniejszając poziom stresu
podczas wykonywania zadań;
─ przez fundacje oraz stowarzyszenia działające na rzecz osób
z niepełnosprawnością narządu wzroku w celu określenia aktualnego
poziomu kompetencji cyfrowych ich podopiecznych, a następnie na tej
podstawie zaplanowania działań rehabilitacyjnych w celu ich dalszego
rozwijania;
─ przez pracodawców w celu sprawdzenia umiejętności potencjalnego
kandydata do pracy;
─ przez doradców zawodowych oraz ośrodki zajmujące się doradztwem
osób niepełnosprawnych, w tym osób z niepełnosprawnością narządu
wzroku jako ocenę jednych z kompetencji stanowiących o możliwości
podjęcia określonej pracy.
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„Digital Competencies Test” for People with Visual Impairment
Summary
The article presents issues related to digital competencies and the possibility of measuring them among
people with visual disabilities along with a presentation of the Digital Competence Test application that
can be of help in measuring such skills. The subject of digital competencies and their use in the modern
world is considered salient and as a result, it is discussed in many different contexts, including the context
of people with disabilities. In the case of people with a visual impairment, this issue is even more
important as it determines their inclusion in society, both in terms of educational activities and in relation
to professional activation. New technologies and digital competencies are gaining importance in all areas
of human activity. They help in establishing and maintaining social relations, are a source of knowledge
and information, and facilitate everyday functioning. Thus, the ability to effectively use new technologies
is indispensable for independent functioning, undertaking many different activities and in relation to one
own’s development. In this context, the necessity to assess digital competencies enabling the use of new
technologies effectively seems equally important.
Keywords: visual impairment, digitization, internet, digital competencies, new technologies,
assessment of digital competences
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Bariery w szkoleniach biznesowych online –
raport z badań

ABSTRAKT
Artykuł podejmuje ważny i praktyczny temat barier utrudniających prowadzenie szkoleń metodą
online. Zwraca on uwagę nie tylko na trudności spowodowane technicznymi aspektami wynikającymi
z tego typu pracy, ale także tymi, które wynikają i z kultury organizacji i braku kompetencji
szkoleniowców w zakresie prowadzenia szkoleń zdalnych. Co więcej, autor zwraca również uwagę na
wsparcie udzielane przez kadrę zarządzającą w kontekście omawianych kwestii Badania pilotażowe
zostały przeprowadzone w trakcie przymusowego procesu przejścia na pracę zdalną, w wyniku
lockdownu związanego z wybuchem pandemii SARS-CoV-2. Zebrane wyniki pozwoliły na przegląd
dotychczasowych metod szkolenia online i zaproponowanie wprowadzenia praktycznych zmian
podnoszących ich efektywność i celowość.
SŁOWA KLUCZOWE: zdalna nauka, uczenie, bariery, zespoły, szkolenia online

The Global Risk Report 2019 opublikowany przez World Economic Forum
z Davos wskazał największe ryzyka, przed jakim może stanąć ludzkość i gospodarka.
Wśród wielu wymienionych zagrożeń pojawiło się rozprzestrzenianie epidemii
choroby zakaźnej2. Jej prawdopodobieństwo wystąpienia oceniono na niskie,
jednocześnie wpływ na ludzkość jako istotny. W lutym 2020 r. media ogłosiły
pojawienie się choroby COVID-19 w chińskim Wuhan. Niestety, prognoza pandemii
się spełniła. Z powodu braku skutecznej terapii oraz szczepionek kolejne rządy
podejmowały decyzje o izolowaniu obywateli, poprzez ustawowy nakaz
kwarantanny. Pandemia wymusiła przemodelowanie prowadzenia biznesu w taki
sposób, aby uniemożliwić lub zredukować transmisję choroby pomiędzy
pracownikami i klientami. Brak możliwości pracy w przestrzeniach „zamkniętych”
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 09.02.2021 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 24.05.2021 r.
The global risk report 2019, Report World Economic Forum 2019, www.weforum.org/reports/the-global-risksreport-2019, s. 7 (20.02.21).
2
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(np. biura) organizacji i przedsiębiorstw spowodował, że tam, gdzie tylko to było
możliwe, kontynuowano pracę z domów (home office z ang.). W Polsce w marcu
2020 ogłoszono w piątek obowiązek pozostania w domach wszystkich ludzi
z wyjątkiem pracowników branż koniecznych do funkcjonowania państwa
i zabezpieczenia podstawowych potrzeb społecznych (RMZ Dz.U. 2020 poz. 433).
Stawiało to kadrę kierowniczą przed wyzwaniem zaadaptowania przez weekend do
pracy w nowej rzeczywistości lockdownu (z ang. zamknięcie).
Studium przypadku, jakim jest praca w warunkach wymuszonej izolacji, jest
doskonałym przykładem pokazującym procesy związane z pracą zespołów
wirtualnych i transformacją organizacji w tryb zdalny. Wyjątkowość tej sytuacji
wynika z jej skali, zasięg całego kraju i zakresu dotyczy praktycznie wszystkich
sektorów gospodarki3. Z naukowego punktu widzenia doszło do bezprecedensowej
transformacji procesów biznesowych, przy zastosowaniu metod cyfrowych
w przestrzeni wirtualnej. Jak każda zmiana „rewolucyjna”, również ta dla wielu
organizacji stała się szansą, dla innych zaś kryzysem. Została nawet określona za
Nassimem Talebem „Black Swan” (czarny łabędź, to zdarzenie o niskim
prawdopodobieństwie i dużym wpływie na gospodarkę). Czarne łabędzie nie muszą
wyrządzać nieodwracalnych szkód, mogą nawet przynosić korzyści4.
Obserwując przedpandemiczne trendy zachodzące w metodach zarządzania
przedsiębiorstwami można było stwierdzić wzrost znaczenia technik komunikacji
w świecie wirtualnym oraz tworzenie na potrzeby projektów wirtualnych zespołów.
Jednak skala tych zmian, jak i ich ilość była bardzo mała i na przykładzie chociażby
szkoleń online obserwujemy, że stanowiły one zaledwie kilka procent w całej liczbie
zajęć „stacjonarnych”. Ten obszar jest szczególnie wart zbadania, ponieważ praca
w zespołach zdalnych wymagała nowych kompetencji, których uzupełnienie
możliwe było tylko dzięki metodzie online. Brak wcześniejszych szerszych
doświadczeń w obszarze pracy zdalnej wymagał przyswojenia całkiem nowych
kompetencji.
Jak słusznie zauważają cytowane autorki (J. Skibska, A. Borzęcka, A. TwarógKanus), ze względu na zmiany zachodzące w przestrzeni edukacyjnej i społecznej
charakter wymagań kompetencyjnych jest zmienny5. Dlatego postanowiono
zbadać bariery w szkoleniach przy pomocy metod online, aby zidentyfikować je
i zaproponować skuteczne rozwiązania. Prezentowane badanie miało charakter
pilotażowy i jest kontynuowane.

S. Pietrzyk, Zarządzanie wiedzą w organizacjach w dobie senioralizacji społeczeństwa, PWE, Warszawa
2020, s. 77.
4 N. Taleb, „Czarny łabędź”, Zysk i -ska, Poznań 2020, s. 108.
5 J. Skibska, A. Borzęcka, A. Twaróg-Kanus, Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne w percepcji nauczycieli
szkół ogólnodostępnych integracyjnych i specjalnych, IMPULS, Kraków 2020, s. 21.
3
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Wyniki badań
Przedmiotem badań były bariery w szkoleniach biznesowych i ich postrzeganie
przez respondentów. Celem badań było poznanie opinii pracowników na temat
barier podczas procesów szkolenia oraz dokonanie przeglądu metod działania
organizacji podczas zmiany modelu pracy i prowadzenia szkoleń w formie zdalnej.
W obrębie badawczych poszukiwań sformułowano problemy badawcze:
1. Jakie bariery występują podczas procesów szkoleniowych?
2. Jaka była skala zmiany w prowadzeniu zajęć ze stacjonarnych na online
w wyniku pandemii?
3. Jakie są najbardziej preferowane formy prowadzenia zajęć metodą online?
W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety.
Ankieta została wykorzystana do rozpoznania wycinka rzeczywistości, jaką były
bariery występujące podczas szkoleń. Podstawą prowadzenia nowoczesnego
biznesu stało się obecnie pozyskiwanie nowych technologii i wiedzy. Wszystkim,
którzy mają aspiracje do prowadzenia innowacyjnego biznesu, z pomocą przychodzi
nauka, która tworzy nowoczesne metody dostosowane do zmieniającej się
gospodarki, a także narzędzia do opracowywania i oferowania najbardziej
pożądanych produktów i usług6. Dlatego niezbędne jest stałe prowadzenie badań,
mających na celu zrozumienie czynników wpływających na skuteczność procesów
biznesowych. Prowadzi to do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej polskich
przedsiębiorstw. Prezentowane wyniki pochodzą ze wstępnej fazy badań
poświęconej wirtualizacji procesów szkoleniowo-rozwojowych w organizacjach.
Projekt badawczy był prowadzony pod opieką prof.dr. hab. J. D. Antoszkiewicza
ze Szkoły Głównej Handlowej, w grudniu 2020 r. Przedstawiane wyniki badań
pilotażowych zostały zebrane w kilkudziesięciu organizacjach.
Pierwsza część badań pilotażowych została przeprowadzona na grupie 104
respondentów pracujących w warunkach home office i biorących udział
w szkoleniach online oraz 35 szkoleniowcach/trenerach prowadzących zajęcia
online. Respondenci reprezentują różne branże i dziedziny gospodarki, w tym
administrację państwową, co pozwala zebrać reprezentatywne wyniki. W naukach
społecznych bardziej niż w przyrodniczych to, co mierzymy, jest równie ważne jak
to, jak mierzymy7. Dlatego wszystkie osoby biorące udział w badaniu miały
zapewnioną anonimowość.
Celem zrozumienia skali wyzwania, przed jakim stanęły przedsiębiorstwa
i organizacje na początku badania został porównany udział w szkoleniach online rok
przed, i 9 miesięcy po wprowadzeniu pracy w warunkach wymuszonej izolacji.
Poniżej zamieszczam wyniki przeprowadzonego badania.
6
7

J. Klimek, Inteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości, Diffin,Warszawa 2019, s. 132.
E. Babbie, Podstawy badań społecznych, PWE, Warszawa 2009, s. 13.
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Wykres 1. Ilość szkoleń online, w których uczestniczyli respondenci (pracownicy) – w 2019 (przed
lockdownem).
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Źródło: Badanie własne.

Można stwierdzić, że 66,7% uczestniczących w badaniu przez cały rok
uczestniczyło w nie więcej niż jednym dniu zajęć metodą online. Pokazuje to, jak
mało była to rozpowszechniona metoda. Szczegółowy rozkład prezentuje się
następująco:
─ 40,4% respondentów uczestniczyło od 0-8 godzin szkoleń online, co
w praktyce stanowi równowartość jednego dnia szkoleniowego,
─ 26,3% nie uczestniczyło w żadnych zajęciach prowadzonych online,
─ zaledwie 16,2% uczestniczyło 9-24 godziny, co jest równowartością 3 dni
zajęć,
─ 7% uczestniczyło od 25 do 48 godzin zajęć online,
─ 10,1% respondentów deklaruje uczestnictwo powyżej 48 godzin.
Wyniki potwierdzają prowadzone w latach 2018-19 badania w obszarze
zarządzania wiedzą w organizacjach, gdzie metody online stanowiły zaledwie 3%
w skali wszystkich prowadzonych szkoleń (badania własne). Porównajmy zatem,
jak duża zmiana w tym obszarze nastąpiła po wprowadzeniu lockdownu w marcu
2020 r.
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Wykres 2. Ilość szkoleń online, w których uczestniczyli respondenci (pracownicy) w okresie
od marca 2020 (wprowadzenie lockdownu) do chwili obecnej.
Ilość szkoleń po lockdownie (wartości w % )
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Źródło: Badanie własne.

Analizując wyniki widzimy, że jedynie 16,2% uczestniczących w badaniu
uczestniczyło w minimum jednym dniu zajęć metodą online. Obserwujemy
odwrócenie tendencji, ponieważ ponad 83,8% pracowników intensywnie szkoliło
się tą nowatorską metodą. W badaniu nie było respondentów nie uczestniczących
w szkoleniach online.
Szczegółowy rozkład prezentuje się następująco:
─ 34,3% uczestniczyło 9-24 godziny, co jest równowartością 3 dni zajęć,
─ 18,2% uczestniczyło od 24 do 48 godzin zajęć online (3 do 6 dni zajęć),
─ 31,3% uczestniczyło w ponad 48 godzinach (6 dni zajęć).
Przedstawione wartości pokazują istotne zmiany w metodzie prowadzenia
szkoleń, wcześniej praktycznie nie występującej. Dlatego tak istotne było zbadanie
barier w zdalnych metodach uczenia. W procesie uczenia się można natrafić na
wiele przeszkód. Jedną z pierwszych jest samo uświadomienie decydentom
konieczności nauki8. Kadra menadżerska, której celem nadrzędnym jest realizacja
celów, dostrzegła w szkoleniach online skuteczne narzędzie wspierające
kontynuowanie ciągłości procesów operacyjnych. Efektywna i skutecznie
zarządzana innowacja może zapewnić sukces firmie czy organizacji, tworzy wartość
dodaną przez skuteczne zastosowanie nowych pomysłów9. W sytuacji tak
8

M. Kowalczyk, Droga Toyoty do doskonałości w usługach, jak rozwijać lean w firmie usługowej, MT Biznes,
Warszawa 2018, s. 17.
9 E. Gross-Gołacka,
Zarządzanie – nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacyjności,
„Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, „Innowacyjność w Polsce-obecna sytuacja i dokumenty strategiczne”, (red.),
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dynamicznej i izolacyjnej zmiany, jak wprowadzenie przez weekend nakazu
pozostania większości pracowników w domach, trudno jest skutecznie przeszkolić
z nowych metod pracy. Dlatego ważne jest kształtowanie postaw pracowników
poprzez działania kierowników oraz kulturę organizacji. Tę zależność jako trend
rozwojowy w przyszłości dostrzega także Y. Harari. Zamiast coraz większej ilości
informacji ludziom potrzebna jest zdolność ich rozumienia, odróżniania tego, co
ważne, od tego co nie, przede wszystkim zaś zdolność łączenia wielu bitów
informacji w szerszy obraz świata10.
Próba przeniesienia dotychczasowych szkoleń z sal szkoleniowych w przestrzeń
wirtualną na zasadzie „przekopiowania” napotkała przeszkody. Jedną z nich była
długość sesji szkoleniowych, które w warunkach tradycyjnych trwają 90 minut.
To założenie okazało się mylne w świetle wyników badania.
Wykres 3. Czas utrzymania uwagi na wysokim poziomie podczas szkolenia metodą online
(wg uczestników zajęć).
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Źródło: Badanie własne.

─ 46,5% respondentów uważa, że maksymalny czas koncentracji podczas
szkoleń online to do 60 minut,
─ 35,4% traci uwagę po 30 minutach,
─ zaledwie 15,2% uważa, że 90 minut to właściwy czas, kiedy są w stanie
utrzymać uwagę,
─ krótszy czas wymienia poniżej 3% badanych.
Badania potwierdzają obserwację, że jedną z barier w szkoleniach online jest
t. XVI, z. 11, cz. 1, Łódź 2015, s. 27.
10 Y. N. Harari, 21 lekcji na 21 wiek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018, s. 334.
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trudność utrzymania koncentracji przez uczestników. Rozwiązaniem może być
zmiana harmonogramu szkoleń odchodząca od akademickiego 90 minut zajęć i 15
minut przerwy. Najbardziej racjonalne są zajęcia 60-70 min i 5-10 min przerwy
koniecznie ruchowej z racji pozycji siedzącej. Ważne jest stosowanie metod
aktywizujących w większej skali niż w przypadku szkoleń stacjonarnych.
Ważną informacją są także preferowane formy szkolenia online z perspektywy
uczestnika, obrazuje je wykres 4.
Wykres 4. Preferowana przez uczestników forma szkolenia online.
Preferowane formy szkolenia online (wartości w % )
Interaktywne zajęcia z użyciem
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Źródło: Badanie własne.

Prezentowane preferencje co do metod szkolenia wskazują na tendencję
w kierunku interaktywnych zajęć z możliwością dyskusji (44,4%) oraz użyciem
aktywnych e-metod 25,3% (np. pokoje wirtualne). Potwierdzają to także inne źródła
z zakresu nauk pedagogicznych. Zadaniem nauczyciela jest stworzenie
przestrzeni nie tylko do nabywania treści dydaktycznych, ale również do rozwijania
treści organizatorskich i innowacyjnych, w zakresie różnorodności myślenia
(wertykalnego, lateralnego), świadomości uczenia się, facylitacji, rezyliencji
ciekawości uczenia się poprzez działanie we współpracy w zespole11. Zaledwie
26,3 % respondentów preferuje wykładowy rodzaj zajęć umożliwiający jedynie
pasywne uczestnictwo. Ta forma szkolenia jest wygodna dla uczestników, co nie
znaczy, że jest skuteczna.
Możliwość kontynuowania procesów biznesowych w warunkach online
jest warunkiem sine qua non utrzymania zatrudnienia, co jest fundamentem
11

A. Twaróg-Kanus, R. Waluś (red.), Nauczyciel i uczeń w przestrzeni społecznej, Impuls, Kraków 2019, s. 18.
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dobrostanu społecznego. Dobrostan uwzględnia pozamaterialne rzeczy, takie jak
np. zdrowie, szczęście, miłość, zaufanie, przynależność do grupy, rolę społeczną12.
Dlatego tak ważne jest przeanalizowanie barier w szkoleniach online, aby podnieść
ich efektywność. Główne bariery w szkoleniach online obrazuje wykres nr 5.
Wykres 5. Główne bariery w szkoleniach online z perspektywy uczestników
Bariery w szkoleniach online z perspektywy uczestników (wartości w % )
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Brak warunków w domu
Oprogramowanie
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Źródło: Badanie własne.

Główną barierą w szkoleniach online z wartością 21,3% jest mało angażujący
sposób prowadzenia. Ten wynik koreluje z poprzednim pytaniem dotyczącym
metod prowadzenia zajęć. Pokazuje, jak ważnym aspektem jest przygotowanie
osoby prowadzącej szkolenia online do nowej formy kształcenia. Nieprzydatność
prezentowanych treści wskazuje 17,2% uczestników, co jest spójne ze statystyką
w przypadku szkoleń na salach. Odpowiada za to zwykle brak przygotowania
prowadzącego oraz nieprzeprowadzanie rzetelnego rozpoznania potrzeb
szkoleniowych. Błędnie ukierunkowane szkolenie, o nieodpowiednio dobranej
tematyce nie spełnia zadań, jakie stawiają przed nim szkoleniowcy, osoby uczące się
i organizacja13. Wyniki potwierdzają negatywny odbiór wcześniejszych prób
„przekopiowania” szkoleń z sali w przestrzeń wirtualną, co jest mało skuteczne.
Przejście na nowe metody szkoleń wymaga nie tylko nauczenia prowadzących
zajęcia nowych narzędzi IT, ale też zmiany sposobu myślenia o uczestnikach.
12

E. Gołębiowska, Zarządzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych, „Przedsiębiorczość
i Zarządzanie”, „Zarządzenie dobrostanem społecznym w dobie zmian demograficznych”, (red.), t. XV, z. 11, cz. 1,
Łódź 2014, s. 39.
13 T. Boydell, M. Leary, Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Wolters Kluwer Polska, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2006, s. 7.
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Słaba przepustowość łącza internetowego lub jego zbyt duże obciążenie przez
domowników jest wymieniane jak0 trzecia bariera – 15,2%. Brak warunków
w mieszkaniu do pracy w warunkach home office wymienia 10,1% uczestników,
co jest efektem funkcjonowania w warunkach „wymuszonej izolacji” oraz zakłóceń
powodowanych przez otoczenie – 3% (np. remont u sąsiada). Mało wydajny sprzęt
do pracy (4%) oraz ograniczenia oprogramowania (5,1%) jest wymieniane łącznie
przez 9,1 % respondentów.
Chcąc poznać występowanie barier w szkoleniach online z innej perspektywy,
to samo pytanie zadano szkoleniowcom (grupa 35 trenerów), ilustruje to wykres
nr 6.
Wykres 6. Główne bariery w szkoleniach online z perspektywy szkoleniowców/trenerów
Bariery w szkoleniach online z perspektywy szkoleniowców (wartości w % )
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Źródło: Badanie własne.

Wyniki znacznie różnią się od tych zebranych od uczestników. Jako największe
ograniczenie prowadzący wymieniają (36,1%) słabą jakość połączenia
internetowego. Na drugim miejscu brak warunków w mieszkaniach pracowników
do uczestnictwa w zajęciach (27,8%) z zakłóceniami otoczenia (wartość 5,6%) daje
sumę 33,4%. Problemy z oprogramowaniem oraz sprzętem IT to 11,1% i trzecia
pozycja.
Prowadzący szkolenia nie widzą problemu, jakim jest mało angażujący sposób
prowadzenia zajęć. Świadczy to o nieuświadomionej niekompetencji. Dlatego
warto, przygotowując szkoleniowców, podkreślić istotność tego czynnika.
Co więcej, wszystkie bariery w prowadzeniu szkoleń są postrzegane jako
„techniczne”. Brak świadomości swojej niekompetencji powstrzymuje rozwój
i pogłębia lukę kompetencyjną. Ważną kwestią utrzymania zaangażowania jest to,
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aby trener przedstawiał uczestnikom szkolenia albo coraz to nowe obszary, albo
coraz trudniejsze wyzwania w ramach jednego obszaru14.
Deklaracje kierownictwa wskazują, że cofnięcie obostrzeń związanych
z lockdownem nie spowoduje masowego powrotu do zajęć tradycyjnych na salach
szkoleniowych. Praca w warunkach home office może znacznie obniżać poziom
zaangażowania pracowników.

Wnioski
Przeprowadzone badanie pozwoliło udzielić odpowiedzi na sformułowane
problemy badawcze.
1. Jakie bariery występują podczas procesów szkoleniowych?
Badanie wskazało na występowanie szeregu barier w prowadzeniu szkoleń
metodą online w warunkach pracy w home office. Można je pogrupować
jako występujące po stronie prowadzących (brak angażowania uczestników),
uczestników (brak warunków w domu do uczestniczenia w zajęciach),
pracodawcy (brak odpowiedniego sprzętu i oprogramowania). Najważniejszą
barierą z perspektywy uczestnika jest brak dopasowania treści szkolenia do
potrzeb uczestników oraz mało angażujący sposób prowadzenia zajęć.
2. Jaka była skala zmiany prowadzenia zajęć ze stacjonarnych na online
w wyniku pandemii?
Wyniki pokazały całkowite odwrócenie trendu. Szkolenia stacjonarne zostały
praktycznie wyeliminowane i zastąpione przez zdalne zajęcia. Pokazuje to
skalę zmiany digitalizacji procesów szkoleniowych. Wymagała ona nie tylko
nowej wiedzy, ale głównie zmian postawy. Może wskazywać na utrwalanie
trendu wpływając na przyszły rynek szkoleń.
3. Jakie są najbardziej preferowane formy prowadzenia zajęć metodą online?
Obserwujemy, że utrzymanie uwagi przez uczestników jest znacznie
trudniejsze przy metodzie online, dlatego zajęcia powinny być krótsze od
stacjonarnych oraz prowadzone dynamicznie. Preferowane są interaktywne
metody dające możliwość dyskusji i dzielenia się swoimi doświadczeniami.
Wykłady z prezentacją, jeżeli dostarczają praktycznych rozwiązań, również są
wysoko oceniane przez uczestników. Co ważne, sesje szkoleniowe nie
powinny być dłuższe niż 60 minut.
Biorąc pod uwagę prezentowane wyniki można sformułować wnioski
praktyczne i zaproponować wprowadzenie list kontrolnych sprawdzających
możliwości pracowników do podjęcia działania w ramach home office. Zadbać
o wyeliminowanie części barier poprzez aktualizacje oprogramowania, wymianę
sprzętu IT wraz z przeszkoleniem zarówno pracowników, jak i szkoleniowców
14

J. J. Czarkowski, E-learning dla dorosłych, Diffin,Warszawa 2012, s. 84.
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w zakresie pracy zdalnej.

Podsumowanie
W trudnych czasach większość firm ogranicza się wyłącznie do badań na rzecz
ulepszania istniejących produktów. To błąd. Trzeba wykorzystywać nadarzające się
okazje, by móc dokonać gigantycznych skoków naprzód, a to możliwe jest tylko
dzięki nowym produktom15. Podobnie rzecz ma się z procesami biznesowymi.
Zmiana zainicjowana poprzez wprowadzenie przymusowej izolacji dała szansę na
całkowite wyeliminowanie zbędnych i kosztotwórczych procesów oraz zastąpienie
ich rozwiązaniami technologicznymi.
E-technologie będą powszechnie wykorzystywane w wielu procesach
biznesowych, począwszy od rekrutacji, we wdrożeniach oraz szkoleniach
rozwojowych. Wiele zajęć szczególnie nastawionych na modelowanie postaw
oraz przeznaczonych dla kluczowych pracowników nadal będzie prowadzonych
w trybie stacjonarnym. Upowszechnienie szkoleń online zmniejszy koszt
zarządzania wiedzą w organizacjach, podnosząc ich konkurencyjność. Wyniki
badania mogą być niepokojące, szczególnie te z perspektywy prowadzących zajęcia.
Pokazują, że nowe narzędzia pracy nie eliminują starych złych nawyków, jak brak
badania potrzeb szkoleniowych lub mało efektywnej współpracy z działami
operacyjnymi. Ponieważ zmiany będą się pojawiać regularnie, ważnym jest, aby
przygotować pracowników do adaptowania się i rozwijania całkowicie odmiennych
umiejętności, wiedzy i zdolności16. Obecnie trwają badania na większej liczbie
respondentów. Temat barier w prowadzeniu szkoleń online jest nowy i wymaga
głębszej analizy.
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Barriers to Online Business Training - Research Report
Summary
The article focuses on an important and practical problem of barriers that inhibit online training courses.
It draws attention not only to the difficulties with technical aspects related to the process of conducting
online courses but also to those resulting from the organization culture and the lack of competence of
instructors in the field of remote training. Moreover, the author highlights the topic of support provided
by the managerial staff concerning the discussed issues. The pilot studies were conducted during the
process of the forced transition from regular to remote work, as a result of the lockdown resulting from
the SARS-CoV-2 pandemic. The collected data allowed the author to investigate the ways in which online
training courses were conducted and as a result of this analysis propose practical activities that can
increase their effectiveness and purposefulness.
Keywords: distant learning, distant teaching barriers, teams, online courses
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„Fajna ta praca zdalna, taka nie za ciężka”.
O obrazie pracy w okresie pandemii
w internetowych memach

ABSTRAKT
Tematem artykułu jest obraz pracy zdalnej w okresie restrykcji związanych z pandemią wyłaniający się
z internetowych memów rozpowszechnianych w mediach społecznościowych. Celem pracy jest
rekonstrukcja owego obrazu, omówienie budujących go elementów, stereotypowych wizerunków
i skojarzeń, do jakich się odwołuje, problemów, jakie ukazuje (praca w obecności dzieci, niemożliwość
dostosowania pracy w niektórych zawodach do trybu zdalnego, problem z samodyscypliną,
zaniedbanie wyglądu i inne), oraz funkcji, jakie spełnia jako tekst kultury obecny w społecznym
dyskursie (terapeutyczną, humorystyczną, polityczną, społeczną). Tezą artykułu jest, że kolportowanie
memów będących przede wszystkim żartobliwymi, ironicznymi obrazami rzeczywistości pozwala na
oswojenie i uczynienie bezpieczniejszą i przewidywalną aktualnej sytuacji – pracy w nowych
okolicznościach zewnętrznych.
SŁOWA KLUCZOWE: Internet, mem, media społecznościowe, praca zdalna, pandemia

Wstęp
Mem internetowy, ta jedna z najbardziej charakterystycznych form
gatunkowych komunikacji w mediach społecznościowych, to wbrew pozorom
wcale nie taka prosta do analizy wypowiedź. Mem jest czymś więcej niż obrazkiem
z tekstem o funkcji humorystycznej – choć tym oczywiście też i owa ludyczność
oraz komiczność są elementami definicyjnymi memów. Jednak patrząc na ich
popularność, różnorodność tematyczną i wszechobecność w różnych typach
dyskursu (nie tylko towarzyskich i rozrywkowych, ale i publicystycznych,
1
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kulturowych, nawet naukowych), a także biorąc pod uwagę fakt, że stały się one
ważną częścią (pop)kultury i elementem sieci intertekstualnych nawiązań, warto
spojrzeć na nie z szerszej perspektywy. Memy w kontekście swojej atrakcyjności     
i powszechności pełnią bowiem dwojaką funkcję poznawczą: po pierwsze, są
skondensowanym obrazem społecznie podzielanych opinii, po drugie, stają się
– lub mogą się stać – ważną częścią kulturowej semiosfery i narzędziem
kreowania społecznych wyobrażeń.
Celem artykułu jest rekonstrukcja obrazu pracy zdalnej w okresie restrykcji
związanych z pandemią COVID-19 zawartego w memach internetowych
rozpowszechnianych w polskich mediach społecznościowych, a także pokazanie ich
funkcji w społecznym dyskursie. Kolejne części rozważań dotyczyć będą: memu jak
gatunku e-folkloru oraz tekstu kultury, w tym wynikających z jego genologiczno
pragmatycznych uwarunkowań właściwości komunikacyjnych i funkcji społecznych,
następnie memu jako językowo-obrazowego obrazu świata i metod jego
rekonstruowania, wreszcie samego obrazu pracy zdalnej w okresie pandemii                
w memach internetowych jako wyrazu społecznych obserwacji oraz semiotycznego
stereotypu. Analizowany materiał stanowią memy powstałe w okresie od marca do
grudnia 2020 roku i kolportowane powszechnie w mediach społecznościowych,    
a metodą analizy będą kategorie rekonstrukcji multisemiotycznego obrazu świata
poszerzone o wybrane narzędzia obrazowania kognitywnego i semiotyki. Wyboru
memów dokonano, uwzględniając ich temat oraz powszechność (duża liczba
upublicznień). Rozważania kończy podsumowanie, w którym odniosę się do funkcji
memów „pandemicznych”, w tym tych dotyczących pracy zdalnej.

Memy jako gatunek e-folkloru i tekst kultury
Mem jako rodzaj ukonstytuowanej formy wypowiedzi można analizować
z perspektywy różnych dziedzin nauki oraz z uwzględnieniem różnych
aspektów – społecznych, psychologicznych, genologicznych, językowych,
medialnych, semiotycznych. Trudno o jego opis uwzględniający charakterystykę
w każdym z tych porządków. Formalnie jest to graficzne połączenie obrazu
z tekstem w obrębie wykonturowanego komunikatu wizualnego, tworzone
najczęściej z wykorzystaniem gotowych skryptów – schematów kompozycyjnych
(to najpowszechniejsza forma memów od początku ich rozwoju2). Magdalena
Kamińska, badaczka kultury i komunikacji nowomedialnej, pisze: „Określenie >mem
internetowy< jest potocznie używane przez internautów na oznaczenie
popularnego semiotycznego kompleksu transmitowanego via ICT [Information
2

Zob. M. Sieńko, Demotywatory. Graficzne makra w komunikacji i kulturze, [w:] Komunikowanie się w mediach
elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, M. Filiciak, G. Ptaszek (red.), Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 128.
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and Communication Technologies], najczęściej w funkcji tak zwanego żartu
internetowego”3. Traktowany jest jako symptomatyczny wręcz dla komunikacji
nowomedialnej – obrazocentrycznej, szybkiej, skrótowej – i socjomedialnej –
tworzącej wirtualne lub hybrydyczne społeczności wokół wspólnych
zainteresowań i/lub contentu, dzielące się treściami łatwo modyfikowalnymi
i rozpowszechnianymi wiralowo. Badacze nowych mediów uważają, że
odpowiedniejszym nawet określeniem niż powszechnie używane „treści/
komunikaty wiralowe” jest „treści/media rozprzestrzenialne”, jako że użytkownicy
sieci sami decydują o ewentualnym dalszym kolportowaniu komunikatu, mogą
jego formę i treść aktywnie modyfikować, nie są więc bezwolnymi zarażonymi
nosicielami wirusa4. Henry Jenkins i współautorzy Rozprzestrzenialnych mediów
zwracają także uwagę, że pojęcie ‘memu’ weszło do powszechnego użytku
w znaczeniu wprowadzonym przez Richarda Dawkinsa jako analogiczna do genu
autonomiczna cząstka danych kulturowych i „jednostka ewolucji kulturowej”5.
Tymczasem „ mem jako jednostka samoreplikującej kultury” jest w „ istocie
oksymoronem, ponieważ kultura stanowi wytwór człowieka i replikuje się dzięki
ludzkiemu pośrednictwu”6 – człowiek jest zawsze współtwórcą treści medialnych,
a nie ich biernym przekaźnikiem.
Rozprzestrzenialne i łatwo modyfikowalne formy gatunkowe funkcjonujące
w mediach społecznościowych – oprócz memu np. challenge, prank, różne typy
żartów i skeczy, łańcuszki, konkursy – wykazują podobieństwo do cech formalnych
i sposobu rozpowszechniania się komunikatów obecnych wcześniej w obiegu
folklorystycznym7. Jan Kajfosz uważa, że folklor musi dziś być definiowany przez
pragmatyczne cechy komunikacyjne, jako że jego tradycyjna forma i tematyka
dawno już uległa wielokrotnemu pomieszaniu z kulturą wysoką, masową,
regionalną i innymi subkulturowymi sferami. Współczesny folklor różni się więc od
tradycyjnie pojmowanego strukturą semiotyczno-medialną, jednak jeśli spojrzeć na
sposób wytwarzania i kolportowania, a także funkcje społeczne, to nie ma
wątpliwości, że memy można traktować jako formę e-folkloru czy netloru8.
Kluczowe dla definicji tekstów folkloru będą takie jego funkcjonalne cechy,
jak samorodność, samoistność i autoteliczność, powszechna akceptowalność,
3

M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań
2011, s. 61.
4 H. Jenkins, S. Ford, J. Green, Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej
kulturze, tłum. M. Wróblewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, s. 55-64.
5 R. Dawkins, Samolubny gen, tłum. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007, s. 244-245.
6 H. Jenkins, S. Ford, J. Green, Rozprzestrzenialne media…, op.cit., s. 59.
7
Wariacyjność, czyli techniczną łatwość tworzenia rozpoznawalnych jako serie czy ciągi, ale odmiennych
w szczegółach, zmodyfikowanych wersji komunikatów uznaje Lev Manovich za cechę definicyjną nowych mediów
(obok cyfrowej postaci, automatyzacji, modularności i transkodowania), zob. L. Manovich, Język nowych mediów,
tłum. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 102-113.
8 M. Kamińska, Niecne memy…, op.cit., s. 62-64; L. Shifman, Memes in Digital Culture, The MIT Press, CambridgeLondon 2014, s. 14-15.
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rozpowszechnianie od jednostki do jednostki, z których każda jest „nosicielem”
folkloru i może dokonywać na tekście modyfikacji, „cenzury prewencyjnej” lub też
sama zainspirowana nim lub wiedziona wewnętrzną potrzebą stworzyć
folklorystyczny tekst. Można więc czasem wskazać autora, ale dalszy obieg
komunikatu jest już niezależny od jego woli. „Ludem” zaś jesteśmy dziś wszyscy –
użytkownicy Internetu9.
Mem jako gatunek e-folkloru cechują dodatkowo dominujące funkcje: ludyczna
(dosyć powszechna w folklorze) i humorystyczna. Jego popularność jest
niewątpliwie efektem atrakcyjności owych pragmatycznych zastosowań, ale bierze
się także z innych cech kompozycyjnych i gatunkowych. Minimalistyczna,
skrótowa forma memu sprawia, że jest on przejrzystym, skondensowanym
i stereotypowym obrazem rzeczywistości, z którym można się szybko utożsamić
i użyć jako wyrazu własnego zdania, bez poświęcenia energii na jego
sformułowanie. Ta użytkowa funkcja memu jako ekspresji i komentarza ma także
walor zachowania bezpiecznego, bo jest wypowiedzią niebezpośrednią,
a z wykorzystaniem kulturowego cytatu. Memy tworzą także wspólnoty śmiechu
i wspólnoty użytkowników – pewne ich rodzaje bawią określone społeczności i nie
tylko o binarne opozycje przeciwników politycznych czy światopoglądowych tu
chodzi, ale i o inne kryteria socjologicznego zróżnicowania społeczeństwa
(wykształcenie, zawód, zainteresowania, miejsce zamieszkania).
Mem – czy to jako gatunek nowomedialny, czy e-folklorystyczny – bez wątpienia
współtworzy kulturę i jest jej ‘tekstem’, przez co semiotycy rozumieją „wszelkie
struktury kodowe właściwe danej kulturze”10. Pojęcie ‘tekstu kultury’ w znaczeniu
wprowadzonym do nauki przez szkołę tartusko-moskiewską zakłada rozumienie
kultury jako zbioru owych tekstów, tj. znaczących wytworów i zachowań,
budowanych z różnych znaków i kodów, z których najważniejszym, bo będącym
umocowaniem wszystkich pozostałych, jest system językowy11. W ujęciu
dynamicznym oznacza to, że teksty kultury w nieustannych naprzemiennych cyklach
interioryzacji i eksterioryzacji z jednej strony obrazują, a z drugiej tworzą
rzeczywistość wyobrażeń społecznych. Memy jako teksty kultury stają się w ten
sposób elementem współczesnej semiosfery i jej łańcuchów intertekstualnych
odwołań. Owa semiotycznie wytwarzana społeczna rzeczywistość jest zawsze
jakąś propozycją poznawczej interpretacji, łatwo ulegającą stereotypizacji
i mityzacji – co pokazać można, rekonstruując obrazy świata ukryte w tekstach
kultury.
9

Zob. P. Grochowski, Folklorysta w sieci. Prolegomena do badań folkloru internetowego, [w:] Netlor. Wiedza
cyfrowych tubylców, P. Grochowski (red.), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, s. 43-45; J. Kajfosz, Elementy
magii w folklorze medialnym, [w:] Folklor w dobie internetu, G. Gańczarczyk, P. Grochowski (red.), Wydawnictwo
Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 42-44.
10 S. Żółkiewski, Teksty kultury. Studia, PAN, Warszawa 1988, s. 23.
11 M. Rygielska, O „tekście kultury”, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2015, z. 1(22), s.30-31.
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Memy jako obraz świata – narzędzia analizy
Memy są poznawczą i ewaluacyjną interpretacją wybranej domeny
rzeczywistości – podejmowanych przez ich użytkowników tematów, obrazowanych
sytuacji, działań, postaci, procesów. Jest to wizja skompresowana i stereotypowa
ze względu na minimalistyczną formę gatunku. Metodologia badania językowego
obrazu świata i obrazu świata oraz sama idea odczytywania wizji świata
zakodowanych w języku i innych typach komunikatów mają długą tradycję,
sięgającą pierwszych uwag o relatywizmie językowym i wzajemnej zależności
języka i kultury, np. Wilhelma von Humboldta12. Na potrzeby dalszych analiz
przyjmę, że ‘obraz świata’ to zawarta w zbiorze multisemiotycznych
tekstów (w przypadku memów: językowo-obrazowych) wizja danej sfery
rzeczywistości. Przydatne dla analizy medialnego obrazu świata są także narzędzia
językoznawstwa kognitywnego, a dokładnie kryteria opisu kognitywnego
obrazowania jako sposobu konceptualizacji rzeczywistości13. Metodologia ta
opracowana została do badań języka, ale założeniem jej jest, iż w języku wyraża się
koncepcja pojęciowa danej sceny czy elementu rzeczywistości, dlatego nadaje się
równie dobrze do analizy komunikatów multisemiotycznych. Z jej wykorzystaniem
wyróżnić można punkt widzenia i perspektywę zawartą w obrazie, figury
profilowane, pierwszo- i drugoplanowe, a także te spychane w tło i ukrywane,
formę zakotwiczenia, tj. prezentowane czas i miejsce, a także wskazać skrypty
(zachowaniowe, kulturowe) czy szersze domeny pojęciowe, do których komunikaty
się odwołują. Cechy rekonstruowanego obrazu mają charakter prototypowy i są
w tym znaczeniu bliskie pojęciu stereotypu w rozumieniu językoznawczym14.
Aby odczytać obraz świata prezentowany w memach, analizie warto poddać nie
tylko ich zawartość treściową, ale i kompozycję, układ elementów i ich hierarchię,
które w dużej mierze wpływają na wywołanie istotnego dla funkcji memów efektu
komicznego.

Rekonstrukcja obrazu pracy zdalnej w memach
Jak wygląda praca zdalna w okresie pandemii w memach internetowych, jakie
elementy doświadczenia i wyobrażenia znajdują w niej odbicie? Zacznijmy od
perspektywy i punktu widzenia. Zilustrowane w memach kadry z życia widzimy
najczęściej z perspektywy pracownika, a dominującym jej aspektem jest ironiczny
12

Zob. na ten temat: R. Zimny, Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych, Trio, Warszawa 2008,
s. 89-110.
13 E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, PAN o. Kraków,
Kraków 1995, s. 56-60.
14 R. Zimny, Kreowanie obrazów świata…, op.cit., s. 102-103.
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i parodystyczny dystans, co oczywiście wiąże się z humorystyczną funkcją memów, ale
służy także autorefleksji (zwłaszcza w przypadku memów opartych na
zestawieniu – zob. dalej). Prezentowana sytuacja jest najczęściej karykaturalnie
przerysowana i stereotypowo wyjaskrawiona. Punkt widzenia często obejmuje
zjawisko obiektywizacji15, tj. umieszczenie samego podmiotu patrzącego („ja”) na
obrazowanej scenie. Ciekawym w tym kontekście typem memów są te z serii Jak mnie
widzą, które konfrontują punkt widzenia samego podmiotu z potencjalnymi
konceptualizacjami innych odbiorców – szefa, żony, rodziny, przyjaciół (il. 1).
Z takim wielogłosem punktów widzenia wiąże się druga z dominujących perspektyw –
autorefleksji. W memach o kompozycji opartej na porównaniu czy zestawieniu taki
ogląd z zewnątrz z jednej strony wskazuje na umiejętność zdystansowanego
spojrzenia na własną sytuację, co jest podstawą autorefleksji, z drugiej, połączony
z powszechnością identyfikowania się użytkowników z takim obrazem („o, mam tak
samo!”), daje poczucie wspólnoty w doświadczaniu rzeczywistości.
Praca zdalna w memach jest prezentowana prototypowo jako praca wykonywana
w domu z wykorzystaniem komputera i z koniecznym dostępem do Internetu,
a polega na czytaniu, pisaniu, wykonywaniu zadań w programach komputerowych,
komunikacji w sieci. Jest przedstawiana statycznie lub procesualnie, z różnym
stopniem zakotwiczenia w czasie i przestrzeni. W konceptualizacjach statycznych
pojawia się scena obejmująca pracownika siedzącego przy biurku z komputerem
(il. 1, 5, 7-9 i in.), która staje się metonimią pracy zdalnej. Podkreślana przy tej
okazji bywa nieoddzielalność przestrzeni prywatnej, rodzinnej od zawodowej
i publicznej, co z jednej strony jest wygodne (il. 7), z drugiej – może utrudniać lub
wręcz uniemożliwiać odpoczynek i życie intymne („Pamiętaj! Zakład pracy Twoim
drugim domem!” [stylizacja na PRL-owską tablicę BHP])16. Konceptualizacje
procesualne są zakotwiczonymi czasowo kompozycyjnymi zestawieniami lub
wyliczeniami faz pracy zdalnej w ujęciu dziennym (np. memy ukazujące
bohaterów w różnych godzinach: „Ja w pracy zdalnej o godz. 8.00” [gotowy do
pracy] i „Ja 15 min później” [śpi z twarzą na laptopie]) lub kilkudniowym czy
dłuższym („Praca zdalna – dzień pierwszy” [zadbany mężczyzna] i „dzień piąty
[mężczyzna o wyglądzie kloszarda z piwem w ręce]) (zob. także il. 9, 11).
Obok obrazów ujmujących pracę zdalną prototypowo, w memach, pojawiają
się sceny ukazujące jej formy nieprototypowe – profesje niedostosowywalne
do pracy na odległość. W tym wypadku efekt humorystyczny tworzony jest
dzięki konfrontacji oficjalnych zaleceń rządu („Pracujcie zdalnie”) z wyobrażonymi

15

R. Langacker, Foundations of Cognitive Grammar, vol. 1: Theoretical Prerequisites, Stanford University Press,
Stanford 1987, s. 129-131.
16 O wielofunkcyjności przestrzeni w rzeczywistości nowomedialnej, w tym w kontekście pracy zdalnej, zob. J. van
Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, tłum. J. Konieczny, PWN, Warszawa 2010,
s. 226-228.
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potencjalnymi skutkami takiej pracy w przypadku niektórych zawodów (kierowców,
pracowników budowlanych, opiekunów zwierząt w ZOO, sprzątaczek i in., il. 2).
Ilustracje 1-2.

Źródło: I1: https://memy.jeja.pl/95737,praca-w-domu.html, I2: https://obrazkowo.pl/main/media/
5fa194aeef3f73f9c0fadd85a8a960f7/Praca-w-domu

Figurą pierwszoplanową największej części memów dotyczących pracy zdalnej
jest pracownik. Najmocniej profilowanym aspektem jego wizerunku jest brak
dbałości o wygląd: zaniedbana fryzura, swobodny i/lub niechlujny ubiór, otyłość,
nieprzystojne pozy i zachowania, u kobiet brak makijażu. Dla uwypuklenia tego
aspektu pracy z domu często stosowanym zabiegiem kompozycyjnym jest
kontrastowe zestawienie wyglądu pracownika w pracy „zwykłej” z pracą zdalną
(il. 3-4). Postać pracownika często jest amalgamatycznym nawiązaniem do
popkultury i semiosfery memów – mogą to być postaci publiczne, bohaterowie
filmów i seriali, memiczne grafiki czy zwierzęta (leniwiec, kot i in.).
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Ilustracje 3-4.

Źródło: I3: https://www.facebook.com/2137-memes-1855712151423181/photos/2511964759131
247, I4: https://memisko.pl/obrazek/2165/zwykla-praca-zdalna-praca

Inne postaci pojawiające się w omawianych memach w roli pierwszo- lub
drugoplanowych figur to pracodawca, dzieci i zwierzęta. Pracodawca pojawia się
jako osoba negatywnie wartościowana przez konceptualizatora, gdyż nieufająca
mu, wymagająca od niego aktywności i przeszkadzająca… w lenistwie powiązanym
z pracą z domu. Dzieci i zwierzęta domowe (głównie psy i koty) występują
w roli bohaterów utrudniających lub uniemożliwiających pracę zdalną, gdyż
wymagających pomocy, zabawy czy zainteresowania (il. 5-6). Specyficzna jest rola
kota, którego memosferyczny wizerunek jest bardzo mocno ugruntowany
i podkreślający jego urokliwość, ale też niezależność, nieposłuszeństwo
i władczość – i taka też głównie jest postać kota pojawiająca się w omawianych
memach.
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Ilustracje 5-6.

Źródło: I5: https://beesty.pl/4043191, I6: https://beesty.pl/4043324

W obrazach miejsca pracy zdalnej pojawiają się także powtarzalne rekwizyty, a do
najbardziej charakterystycznych należą: komputer i biurko, łóżko, alkohol, jedzenie
i różne rzeczy (książki, ubrania, naczynia) w nieładzie. Komputer i biurko są
elementami pracy zdalnej oczywistymi i nieodzownymi, natomiast ciekawym
ujęciem jest pokazanie ich graficznego podobieństwa czy przestrzennej bliskości do
łóżka, co jest zabiegiem służącym podkreśleniu zatarciu się granicy między
przestrzenią prywatną a zawodową (il. 7). Jedzenie pojawia się w memach jako
element swobodnego i nieprofesjonalnego zachowania, podobnie jak „ rzeczy
w nieładzie” w tle, czyli po prostu domowy bałagan. Po raz kolejny – obrazuje to
pomieszanie sfer pracy i prywatności, zwykle oddzielonych od siebie przestrzennie
i/lub czasowo (przerwa na śniadanie w pracy stacjonarnej). Niezwykłe jest
bogactwo memów dotyczących obecności alkoholu w pracy zdalnej, a możliwość jego
prawie nieograniczonego spożywania przedstawiana jest jako zachowanie
powszechne i jedna z głównych zalet tej formy realizacji obowiązków zawodowych
(il. 8).
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Ilustracje 7-8.

Źródło: I7: https://dziennikpolski24.pl/praca-zdalna-to-powod-do-memow-zobacz-jak-internauciumilaja-sobie-home-office-memy-o-pracy-w-domu-na-rozbawienie/ga/c1-15307439/zd/46649043,
Il 8: https://wspolczesna.pl/koronawirus-i-praca-zdalna-memy-internauci-smieja-sie-z-pracy-zdalnejnajlepsze-memy-i-smieszne-obrazki-o-pracy-w-domu-04112020/ga/c11-14878683/zd/42681371

Sceną czy skryptem zachowaniowym najczęściej obrazowanym w memach jest
metonimicznie traktowany pracownik patrzący w ekran laptopa. Pewna grupa
typowych dla pracy zdalnej sytuacji problematycznych także znalazła w nich swoje
odzwierciedlenie, a należą do nich: kłopoty z połączeniem internetowym i inne
problemy techniczne (ukazywane jako problem pracodawcy, korzyść pracownika),
konieczność włączenia kamery (z podkreśloną niechęcią pracownika do tej formy
kontaktu), problemy z sennością i samodyscypliną (il. 9). Duża grupa memów
pokazuje, że atrakcyjność „pracy” wykonywanej w domu polega na możliwości jej
symulowania przed pracodawcą, podczas gdy w czasie na nią przeznaczonym
pracownik zajmuje się rozrywką (gry komputerowe, słuchanie muzyki, picie
alkoholu) lub śpi.
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Ilustracje 9-10.

Źródło: I9: https://kwejk.pl/obrazek/3527065/praca-zdalna.html, Il. 10 https://demotywatory.pl/
4822728/Etapy-pracowania-z-domu

Wartościowanie pracy zdalnej bywa różne i ulega zmianie wraz rozwojem
pandemii. Internauci i twórcy memów dostrzegają zarówno jej pozytywne, jak
i negatywne aspekty. Do wad, oprócz wymienionych wyżej problemów
z realizacją niektórych zadań zawodowych i samodyscypliną, należy brak kontaktu
bezpośredniego z innymi ludźmi (il. 10) – co nie dziwi, bo już w czasach
przedpandemicznych wśród wad tzw. telepracy wymienianych przez badaczy
znajdowały się głównie te dotyczące izolacji społecznej i braku sprawnej
komunikacji17. W zasadzie jednak praca zdalna oceniana jest jako łatwiejsza
i wygodniejsza – ze względu na brak konieczności przygotowywania się do pracy,
ubierania18, dojazdu, a także brak stałej kontroli pracodawcy (il. 11-12).

17

J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów…, op.cit., s. 228.
W wielu memach pojawiają się pracownicy w zwykłych sytuacjach zawodowych (maklerzy, wykładowcy) bez
spodni czy w piżamach, którzy „zapomnieli, że już nie pracują zdalnie” lub „nawyki [po pracy zdalnej] im zostały”.
18
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Ilustracje 11-12.

Źródło: Il11 http://dzienniklodzki.pl/home-office-daje-ci-juz-popalic-nie-tylko-tobie-te-memy-ohome-office-i-pracy-zdalnej-poprawia-humor/ga/c11-14920584/zd/42949900,
Il. 12 http://paczaizm.pl/kot-ludzie-pracujacy-z-domu-w-pizamce-z-kakalkiem-pfizer-wyciaga-kota/

Podsumowanie
Tezą niniejszego artykułu jest, że kolportowanie memów będących
żartobliwymi, ironicznymi, autorefleksyjnymi obrazami rzeczywistości pozwala na
oswojenie i uczynienie bezpieczniejszą i łatwiejszą do zaakceptowania aktualn ej
sytuacji – pracy w nowych okolicznościach zewnętrznych. Memy internetowe
spełniają tę ważną społecznie funkcję dzięki swojej formie i obiegowi – pojawiają się
w wielu typach dyskursów (w postach prywatnych użytkowników w mediach
społecznościowych, ale także w profesjonalnych mediach i wypowiedziach osób
publicznych), są proste, ludyczne, prezentują sprawy czasem kłopotliwe w sposób
zdystansowany i zabawny. Łatwo się z nimi identyfikować, a ich powszechność
i e-folklorystyczna forma kolportowania pozwala poczuć więź z innymi
użytkownikami sieci, wspólnotę odczuwania w obliczu zjawiska niepokojącego,
w sytuacji bez precedensu i nieprzewidywalnej.
Memy towarzyszą każdemu nowemu etapowi i wydarzeniu w pandemicznej
historii, piszą jego humorystyczną, skondensowaną narrację, odzwierciedlają
społeczne odczuwanie tej sytuacji. W zaprezentowanej wyżej rekonstrukcji obrazu
pracy zdalnej uwagę zwraca wysokie wartościowanie możliwości pracy zdalnej
ze względu na takie elementy, jak wygoda, możliwość symulowania pracy i łączenia
jej z rozrywką, spaniem i piciem alkoholu. Odzwierciedla to społeczny brak etosu
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pracy i idei pracy jako wartości autotelicznej19 oraz traktowanie pracy jako zła
koniecznego, przykrego obowiązku, podczas gdy sytuacją pożądaną w jej miejsce jest
wygoda i odpoczynek. Memy stały się także społecznym laboratorium, które
umożliwia spojrzenie antropologa z zewnątrz na zwyczaje i zachowania społeczne,
w tym na codzienność, „zwykłą” pracę i „zwykłe” kontakty społeczne. Nowa
sytuacja pozwala docenić zalety bezpośrednich relacji międzyludzkich oraz
zauważyć „zwykłe” oddzielenie sfery zawodowej od prywatnej. Co ciekawe,
w memach motyw utraty prywatności20, zacieranie granic między różnymi sferami
życia21, pojawia się powszechnie, jednak nie jest prezentowany negatywnie czy
jako zagrożenie – być może jest to przejaw coraz większego społecznego przyzwolenia
na ujawnianie prywatności i eksterioryzację przestrzeni intymnej, które to zjawiska
towarzyszą rozpowszechnianiu się nowych mediów i mediów społecznościowych.
Memy nie tylko odzwierciedlają rzeczywistość, ale także tworzą ją poprzez
zasilanie zbioru kulturowych wyobrażeń w nowe teksty, a semiosfery w nowe znaki
i obrazy. Choć wydaje się nam, że mamy pełną kontrolę nad wpływem mediów na
kreowanie naszych wyobrażeń, to jak pokazały już pionierskie badania George’a
Gerbnera, kultywacja jest procesem powolnym, długotrwałym, niezauważalnym
i dlatego bardzo efektywnym22. W efekcie nasza przyszła pamięć o wydarzeniach
w okresie zagrożenia COVID-19 w wielkiej mierze opierać się będzie na tych
obrazach, które najmocniej zapiszą się w kreowanych przez media – w tym memy
– ich wizerunkach. Pandemia w jakiejś mierze będzie mieć memiczną twarz.
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“Working from home is hard work, you know…”. Remote Work during the Covid-19 Pandemic in
Internet Memes
Summary
This article explores the image of remote work during the restrictions related to the Covid-19 pandemic
which emerges from the internet memes disseminated in social media. The paper aims to reconstruct
this image. We aim to examine its constituent elements, stereotypical images and associations it refers to
along with the problems it shows (working in the presence of children, inability to adapt some jobs to the
remote model, problems with self-discipline, negligence of personal appearance, etc.). Moreover, we
plan to analyze the functions of memes as texts of culture in the social discourse - as therapeutic,
humorous, political and social constructs. The author of the article argues that the act of spreading
memes that are mainly playful and ironic images of reality allows people working under new external
conditions to accustom to the new situation and to make it safer and more predictable.
Keywords: internet, meme, social media, remote work, Covid-19 pandemic
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Celebrity endorsement i influencer marketing
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#RealInfluencers i kampanii marki Żabka2

ABSTRAKT
Niespodziewany wybuch pandemii COVID-19 niewątpliwie przyczynił się do znaczących zmian
w otaczającej nas rzeczywistości. Pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 podyktowało zmianę
dotychczasowych schematów postępowania oraz doprowadziło do przeniesienia większości
aktywności do Internetu. Konieczność adaptacji do nowych warunków rynkowych dotyczyła zarówno
życia prywatnego, jak i szeroko rozumianej komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Marketerzy
na całym świecie stanęli przed zadaniem powtórnej analizy i modyfikacji stosowanych do tej pory
narzędzi marketingu. W okresie pandemii, charakteryzującym się zwiększoną konsumpcją mediów
społecznościowych, na sile zyskały działania z zakresu celebrity endorsement i influencer marketingu,
które ze względu na swoją istotę są ze sobą ściśle powiązane. Celem artykułu jest próba identyfikacji
znaczenia obu tych instrumentów komunikacji marketingowej w dobie pandemii. W artykule podjęto
próbę usystematyzowania pojęć celebrity endorsement i influencer marketing, a także określono rolę
influencerów i celebrytów w promowaniu idei społecznych. Praca opiera się na analizie dwóch
rodzimych przypadków wykorzystania wizerunku osób rozpoznawalnych w tym trudnym dla
społeczeństwa czasie. Przykłady te różnią się od siebie przede wszystkim główną ideą przyświecającą
przekazowi, jak również ostatecznym wydźwiękiem ich odbioru.
SŁOWA KLUCZOWE: celebrity endorsement, influencer marketing, media społecznościowe,
pandemia, COVID-19, komunikacja marketingowa

Wprowadzenie
Żegnając rok 2019 większość społeczeństwa nie spodziewała się, że zaledwie
kilkadziesiąt dni później dyrektor Międzynarodowej Organizacji Zdrowia ogłosi
1
2

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 10.02.2021 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 12.05.2021 r.
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
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globalną pandemię wirusa SARS-CoV-23. Mało kto był świadom tego, jakie
konsekwencje będzie to ze sobą niosło. Gwałtowne rozprzestrzenianie się choroby
COVID-19 wymusiło weryfikację planów oraz udowodniło, że w nowej
rzeczywistości nie można niczego brać za pewne. Społeczeństwo stanęło
przed zadaniem odnalezienia się w natłoku wszelkiego rodzaju informacji
dynamicznie napływających z różnorakich źródeł, co stanowi istotę zjawiska
zdefiniowanego jako „infodemia”4. Zdecydowana większość komunikatów
docierających z mediów, z oficjalnych przekazów rządu czy od naszych bliskich
dotyczyła w głównej mierze jednego tematu. Udowodniono, że około 52%
międzynarodowych nagłówków wiadomości, skupiających się na COVID-19
wywoływało u odbiorców negatywne nastroje, takie jak strach, smutek czy złość.
Zaledwie 30% z nich wiązało się pozytywnymi odczuciami, a 18% miało neutralny
wydźwięk5. Przestrzegana na całym świecie zasada społecznego dystansu
przełożyła się na przeniesienie większości aktywności, zarówno zawodowych,
jak i prywatnych do sfery online6.
Badanie przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia 2020 roku przez Love
Brands Relations, agencję zintegrowanej komunikacji strategicznej, dowiodło,
że podstawowym źródłem informacji w czasie pandemii był internet, a wzmożone
korzystanie z tego medium zadeklarowało 86% Polaków7. W następstwie wydarzeń
związanych z wybuchem pandemii COVID-19 czas społecznej izolacji niósł ze sobą
zwiększoną konsumpcję mediów społecznościowych. Według raportu
opublikowanego w kwietniu 2020 r. przez Hootsuite i We Are Social liczba
aktywnych użytkowników mediów społecznościowych na świecie wynosiła 3,81
miliarda, dając prawie dziewięcioprocentowy wzrost w stosunku do kwietnia
poprzedniego roku8. Dane przedstawione w tabeli 1 świadczą o dynamicznym
przyroście liczby użytkowników mediów społecznościowych, jak i samej sieci
Internet w 2020 roku.

3

World Health Organization, WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19,
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-themediabriefing-on-covid-19---11-march-2020 (08.02.2021).
4
World Health Organization, Managing epidemics. Key facts about major deadly diseases,
https://apps.who.int/iris/handle/10665/272442 (03.02.2021).
5 F. Aslam i in., Sentiments and emotions evoked by news headlines of coronavirus disease (COVID-19) outbreak,
„Humanities & Social Sciences Communications”, 2020, vol. 7, nr 13, s. 5-6.
6 A. Wong i in., The use of social media and online communications in the times of pandemic COVID-19, “Journal
of the Intensive Care Society”, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1751143720966280 (03.02.2021).
7 Love Brand Relations, Potrzeby informacyjne Polaków w dobie koronawirusa, https://lbrelations.pl/pl/
news/ 480, potrzeby-informacyjne-polakow-w-dobie-koronawirusa (08.02.2021).
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Hootsuite & We Are Social, Digital 2020: April Global Statshot, https://datareportal.com/reports/digital-2020april-global-statshot (15.12.2020).
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Tabela 1. Liczba użytkowników mediów społecznościowych i Internetu w 2020 r.
Miesiąc

kwiecień 2020 r.

lipiec 2020 r.

październik 2020 r.

Liczba aktywnych
użytkowników mediów
społecznościowych

3,81 miliarda

3,96 miliarda

4,14 miliarda

Wzrost w stosunku do
odpowiedniego miesiąca z
roku poprzedniego

8,7%

10,5%

12,3%

Liczba wszystkich
użytkowników Internetu

4,57 miliarda

4,57 miliarda

4,66 miliarda

Źródło: https://datareportal.com/reports/digital-2020-april-global-statshot;
https://datareportal.com/reports/digital-2020-july-global-statshot;
https://datareportal.com/reports/digital-2020-october-global-statshot

Zdecydowany wzrost konsumpcji mediów społecznościowych stanowił
przesłankę do zintensyfikowania działań z zakresu influencer marketingu
i celebrity endorsement, które stanowią aktualnie ważne narzędzia komunikacji
marketingowej. Celem artykułu jest próba identyfikacji tych instrumentów, a także
usystematyzowanie pojęć oraz analiza roli influencerów i celebrytów
w promowaniu idei społecznych, szczególnie w kontekście pandemii COVID-19.
Zaprezentowane studia przypadków obrazują wykorzystanie omawianych technik
w czasie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Celebrity endorsement i influencer marketing w komunikacji
marketingowej
Zarówno celebrity endorsement, jak i influencer marketing są traktowane jako
narzędzia komunikacji marketingowej popierające dany produkt, usługę czy ideę
społeczną wizerunkiem osoby rozpoznawalnej9. Można wskazać widoczne
podobieństwa w mechanizmach działania obu instrumentów, jednak do tej pory
nie porównano ich w wyczerpujący sposób10. Istota celebrity endorsement
przejawia się w wykorzystaniu wizerunku celebryty w celu wypromowania danego
dobra. Pomimo faktu, iż zagadnienie celebrity endorsement było w ostatnich
latach szeroko poruszane w literaturze przedmiotu, jasno nie sprecyzowano,
co należy dokładnie rozumieć pod tym pojęciem11. W pozycjach traktujących
o celebrity endorsement można zauważyć, że częstym punktem wyjścia do
9

A. P. Shouten, L. Jansssen, M. Verspaget, Celebrity vs. Influencer endorsements in advertising: the role of
identification, credibility, and Product-Endorser fit, “International Journal of Advertising”, 2020, vol. 39, nr 2, s. 259.
10 Ibidem, s. 259.
11 P. Rocha, J. H. Caldeira de Oliveira, J. Giraldi, Marketing communications via celebrity endorsement: an
integrative review, “Benchmarking: An International Journal”, 2020, vol. 27, nr 7, s. 2234.
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rozważań, a także bazą do prób definiowania tego zjawiska jest zaproponowana
w 1989 r. przez Granta McCrackena definicja celebrity endorser, według której
jest to osoba ciesząca się uznaniem publicznym i wykorzystująca ten fakt
poprzez pozowanie z danym dobrem w przekazach reklamowych12. Objaśnienie
to współcześnie może być jednak traktowane jako niepełne, ze względu na szersze
zastosowanie tej techniki, które obecnie nie ogranicza się wyłącznie do
promowania dóbr konsumpcyjnych za pomocą reklamy. W dzisiejszych czasach
popularną techniką stało się również wykorzystywanie wizerunku celebryty do
podnoszenia świadomości, jak i zbierania funduszy na cele społeczne13. Celebrity
endorsement jest uznawane za skuteczne narzędzie w rękach marketerów na całym
świecie, a zastosowanie tej techniki przekłada się na efektywność reklamy,
rozpoznawalność i świadomość marki, jak również intencje i zachowania
zakupowe14. Na szczeblu krajowym i międzynarodowym celebrytów można
traktować jako liderów opinii ze względu na skupiającą się wokół nich rzeszę fanów
i skalę potencjalnego wpływu na tę grupę15. Na przestrzeni ostatnich lat
kluczową rolę dla celebrity endorsement odegrała obecność gwiazd w mediach
społecznościowych, które dzisiaj nie służą wyłącznie kreowaniu osobistego
wizerunku i dzieleniu się bieżącymi aktywnościami zawodowymi, ale stanowią
także platformę służącą publicznemu głoszeniu opinii, nawiązywaniu interakcji
z odbiorcami, a przede wszystkim są dla znanych osób miejscem pozwalającym
na budowanie relacji ze swoimi fanami16. Uważa się, że gwiazdy wywierają
wpływ na społeczeństwo nie tylko poprzez swoją przynależność do świata
kina, sportu, telewizji, sportu czy muzyki, ale również poprzez obecność
w mediach społecznościowych17. Marketerzy decydują się na współpracę
z celebrytami, zarówno tradycyjnymi, jak i tymi, którzy swoją popularność
zbudowali dzięki obecności w mediach społecznościowych, aby uświadamiać
istnienie produktów w mniej nachalny i budzący większe zaufanie sposób18.
Osoby, których zdobytą rozpoznawalność przypisać można aktywności
w mediach społecznościowych, stanowią rdzeń influencer marketingu, którego
znaczenie w kontekście współczesnego marketingu stale rośnie. Biorąc pod uwagę
12

G. McCracken, Who Is The Celebrity Endorser? Cultural Foundations of the Endorsement Process, “Journal
Of Consumer Research”, 1989, vol. 16, s. 310.
13 S-Y. Park, Celebrity Endorsement for Nonprofit Organizations: The Role of Experience-based fit between Celebrity
and Cause, “International Business Research”, 2017, vol. 10, nr 1, s. 8.
14 A. Spry, R. Pappu, T. B. Cornwell, Celebrity endorsement, brand credibility and brand equity, “European Journal
of Marketing”, 2011, vol. 45, nr 6, s. 882.
15 L. S. Foong, R. Yazdanifard, Celebrity Endorsement as a Marketing Tool, “Global Journal of Management and
Business Research: E-marketing”, vol. 14, nr 1, s. 37.
16 E. Aw, L. Labrecque, Celebrity endorsement in social media contexts: understanding the role of parasocial
interactions and the need to belong, “Journal of Consumer Marketing”, 2020, vol. 37, nr 3, s. 895.
17 Ch. Schimmelpfenning, J. Hunt, Fifty years of celebrity endorser research: Support for comprehensive celebrity
endorsement strategy framework, “Psychology & Marketing”, 2019, vol. 37, nr 3, s. 488.
18 Aw E., Labrecque L., Celebrity endorsement in social media contexts…, op.cit., s. 895.
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szybkość rozprzestrzeniania się Internetu, twórcy treści, którzy przyciągają
masową publiczność, budują grono fanów oraz są uważani za źródło porad dla
swoich obserwatorów, są określani mianem social media influencers19. Media
społecznościowe, będące podstawowym kanałem służącym działaniom z tego
zakresu, są szeroko stosowane w strategiach marketingowych, a osoby za nie
odpowiedzialne przeznaczają coraz większe zasoby, aby zaznaczyć obecność marki
w social mediach20. Rosnąca liczba marek zauważa potencjalne korzyści płynące
ze współpracy z influencerami, którzy dzięki otrzymaniu preferowanej formy
wynagrodzenia wspierają oraz promują produkty i usługi, co stanowi praktykę
zwaną influencer marketingiem21.
Niewątpliwą siłą tego zjawiska jest fakt, iż influencerzy cieszą się większym
zaufaniem odbiorców niż same marki oraz są w stanie zainteresować potencjalnych
konsumentów produktem w nienachalny sposób, który nie przypominana
pierwszy rzut oka reklamy bezpośredniej oraz wzmacnia wiarygodność przekazu22.
Dodatkowo twórcy często dostarczają odbiorcom rzetelne recenzje danych
produktów, o zarówno pozytywnym, jak i negatywnym charakterze23. Według
szacunków branża influencer marketingu była warta około 8 miliardów dolarów
w 2019 roku, a dalsze prognozy zakładają osiągnięcie wartości 15 miliardów
dolarów do 2022 roku24. Ponad 89% marketerów uważa influencer marketing za
efektywne narzędzie, a do jego głównych zalet zalicza m.in.:
─ sposobność tworzenia bardziej indywidualnych i naturalnych reklam;
─ możliwość mianowania influencerów ambasadorami marki;
─ jakość rekomendacji influencerów;
─ liczne możliwości targetowania i segmentacji;
─ zasięg influencerów w ich kanałach społecznościowych;
─ rozpoznawalność postów influencerów25.
Narzędzia komunikacji marketingowej, jakimi są celebrity endorsement
i influencer marketing z pozoru mogą się wydawać do siebie niezwykle podobne,
co często prowadzi do zacierania granic pomiędzy nimi. Jako punkt wspólny obu
zjawisk można niewątpliwie traktować ideę wykorzystania wizerunku osoby
19

D. Vrontisi in., Social media influencer marketing: A systematic review, integrative framework and future research
agenda, ”International Journal of Consumer Studies”, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ijcs.12647
(04.02.2021).
20 P. Torres, M. Augusto, M. Matos, Antecedents and outcomes of digital influencer endorsement: An exploratory
study, “Psychology & Marketing”, 2019, vol. 36, nr 12, s. 1267.
21 D. Vrontisi in., Social media influencer marketing… op.cit.
22 Nadanyiova M. i in., Influencer Marketing And Its Impact on Consumer Lifestyles, “Forum Scientiae Oeconomia”,
2020, vol. 8, nr 2, s. 109.
23 Ibidem, s. 109.
24
Business Insider, Influencer Marketing: Social media influencer market stats and research for 2021,
https://www.businessinsider.com/influencer-marketing-report?IR=T (08.02.2021).
25 Socialpubli, 2020 Influencer Marketing Report: A Marketer’s Perspective, https://socialpubli.com/blog/2020influencer-marketing-report-a-marketers-perspective (07.02.2021).
135

Joanna Sobura

szeroko rozpoznawalnej w danych środowiskach w celu promowania danych
dóbr, usług czy problemów społecznych. Warto jednak pochylić się nad
źródłem postrzegania celebrytów i influencerów za osoby powszechnie znane.
To, co należy poddać szczególnej analizie, to czynniki decydujące o osiągnięciu
popularności tych osób wśród społeczeństwa. W przypadku celebryty
rozpoznawalność najczęściej wynika z jego profesji oraz obecności w tradycyjnych
mediach, podczas gdy influencer definiowany jest jako osoba posiadająca kanał
w mediach społecznościowych, mająca możliwość komunikacji z odbiorcami,
którzy konsumują treści przez niego publikowane26. Założyć można, że tradycyjni
celebryci swoją popularność czerpią z wykonywanej przez siebie profesji,
a prowadzone przez nich kanały w mediach społecznościowych traktują jako
narzędzie wspierające swoją pracę zawodową, w przeciwieństwie do influencerów,
w przypadku których przyczynę ich rozpoznawalności stanowi aktywność
w mediach społecznościowych27. Jednakże, jak wskazuje V. Jin i in., influencerzy
mogą być również traktowani jako mikrocelebryci, ze względu na spełnienie
kryteriów definicji obu terminów, z których wyodrębnić można wspólne
charakterystyki, do których zalicza się dużą liczbę obserwujących, aktywne
zaangażowanie oraz promowanie dóbr28. Różnic pomiędzy celebrity endorsement
i influencer marketingiem dopatrywać się można w przyjętym podejściu
do promowania. P. Wiedmann i W. von Mettenheim sugerują, że celebrity
endorsement w przeciwieństwie do influencer marketingu stanowi stosunkowo
płytką formę poparcia, gdyż gwiazdy nie zapewniają tak dogłębnych prezentacji
produktów, jak influencerzy29.

Rola celebrytów i influencerów w promowaniu idei społecznych
Angażowanie celebrytów do kampanii społecznych nie jest dzisiaj nowością,
a udział osoby rozpoznawalnej w tego typu kreacjach ma na celu podkreślenie
wiarygodności przekazu, zwiększenie siły jego oddziaływania, wywarcie wpływu
na postawy społeczeństwa oraz wzbudzenie uwagi odbiorców, a co za tym idzie
stworzenie możliwości dotarcia do jak najszerszej publiczności30. Zarówno na
szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym gwiazdy od wielu lat wspierają swoim
26

M. Nadanyiovai in., Influencer Marketing … op.cit., s. 109.
V. Jin, A. Muqaddam, E. Ryu, Instafamous and social media marketing, “Marketing Intelligence & Planning”,
2019, vol. 37, nr 5, s. 569.
28 Ibidem, s. 569.
29 K. P. Wiedmann, W. von Meetheim, Attractiveness, trustworthiness and expertise – social influencers’ winning
formula?, “Journal of Product & Brand Management”, https://www.emerald.com/insight/content/doi/
10.1108/JPBM-06-2019-2442/full/html (04.02.2021).
30 A. Winiarska, A. Wojnarowska, J. Wesołowska, Siła przyciągania gwiazd, czyli wykorzystywanie osób publicznych
w marketingu społecznym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania”, 2012, nr 30, s. 250.
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wizerunkiem cele, a także angażują się w rozwiązywanie problemów społecznych.
Jedną z pierwszych organizacji, która zdecydowała się na współpracę z osobami
rozpoznawalnymi w celu wspierania działań na rzecz dzieci, był UNICEF31. Do grona
Ambasadorów Dobrej Woli, wspierających misję organizacji pro bono, należą
osobistości ze świata sportu i kultury, np. David Beckham, Orlando Bloom,
Małgorzata Foremniak, Robert Lewandowski czy Agnieszka Radwańska32.
W rozważaniach o celebrity endorsement i influencer marketingu należy
również skupić się na roli, jaką pełnią celebryci i influencerzy we wspieraniu
idei, jak i pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych. Szczególnym
punktem odniesienia do tego zagadnienia jest niewątpliwie wybuch pandemii
COVID-19 i przyjęte postawy wobec niej, zarówno wśród twórców internetowych,
jak i odbiorców treści publikowanych za pośrednictwem social mediów.
Wydarzenia związane z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
nie tylko spowodowały wzrost konsumpcji mediów społecznościowych, ale
przyczyniły się także do zmiany potrzeb odbiorców w stosunku do preferowanej
tematyki konsumowanych treści, jak i przyszłych oczekiwań wobec marek,
które według konsumentów powinny być źródłem pozytywnych treści,
opowiadać się za większym celem, a także mieć bardziej ‘ludzki’ charakter33.
Co więcej, wyniki badania przeprowadzonego przez Global Web Index
potwierdzają, że influencerzy w tym trudnym dla społeczeństwa czasie byli dla
swojej społeczności źródłem emocjonalnego wsparcia34. Respondenci wskazali,
że influencerzy, których śledzą, pomogli im odwrócić uwagę od bieżącej sytuacji
i zachować pozytywne nastawienie, zapewnili poczucie normalności
i przynależności do wspólnoty oraz oferowali treści odpowiednie do sytuacji,
jaka panowała na świecie35. Launchmetrics, firma zajmująca się analityką, w swoim
raporcie dotyczącym aktualnego stanu influencer marketingu podkreśliła, że
w obliczu wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 marki oraz twórcy
stanęli przed zadaniem wykorzystania swojej kreatywności i umiejętności
tworzenia contentu, aby zapewnić społeczeństwu różnoraką pomoc, a także zostali
zobligowani do skoncentrowania się na dostarczaniu treści, które dodają
faktycznej wartości do życia odbiorców36. Jak wskazują wyniki badania Love Brand
Relations dotyczącego roli influencerów w czasie izolacji, 40% Polaków deklaruje,
że materiały udostępniane przez twórców wywierają wpływ na ich decyzje
31

UNICEF, Ambasadorowie Dobrej Woli UNICEF, https://unicef.pl/co-robimy/unicef-w-polsce/ambasadorowiedobrej-woli-unicef (08.02.2021).
32 Ibidem.
33 Global Web Index, The age of influence. How COVID-19 has propelled brands into the era of influencer marketing,
https://www.globalwebindex.com/-ab-variant-a81145f7-a100-427a-81cd-2704aa879862 (07.02.2021).
34
Ibidem.
35 Ibidem.
36 Launchemetrics, The State of Influencer Marketing 2020, https://www.launchmetrics.com/landing/influencermarketing-report-2020 (07.02.2021).
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zakupowe oraz poszerzanie zainteresowań, a 39% z nich twierdzi, że treści te
stanowią inspirację do podejmowania przez nich działań prospołecznych37.
Rozwój influencer marketingu zdecydowanie umożliwił rozszerzenie
działań z zakresu CSR, a dobór właściwych twórców do tego typu kampanii
może zagwarantować dotarcie do milionów użytkowników i wpłynąć na ich
zaangażowanie w cele prospołeczne38. Jak jednak wskazują autorzy publikacji
Influencer marketing od A do Z, angaż konkretnej osoby do kampanii
powinien być krokiem poprzedzonym dokładną analizą dotychczasowych akcji
wspieranych przez influencera, podejmowanych w przeszłości współprac, jak
również głoszonych poglądów i opinii39. Pominięcie tego etapu może skutkować
negatywnym odbiorem kampanii, jak również zaszkodzić wizerunkowi marki
i zaufaniu do niej40. Rekomenduje się, aby przy planowaniu kampanii influencer
marketingu z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu pierwszym wyborem
byli twórcy, którzy samodzielnie popierają i angażują się w przedsięwzięcia
społeczne41. Przejawem społecznej odpowiedzialności wśród influencerów
w dobie pandemii była z pewnością inicjatywa włoskiej blogerki modowej Chiary
Ferragni i jej męża, muzyka znanego pod pseudonimem Fedez, którzy zorganizowali
zbiórkę pieniędzy na wzmocnienie oddziału intensywnej terapii mediolańskiego
szpitala, przekazując jednocześnie na ten cel kwotę w wysokości 100 000 euro42.
Suma darowizn, przekazywanych za pośrednictwem portalu Go Fund Me, już po
5 godzinach od uruchomienia zbiórki wynosiła ponad milion euro, co sama
Chiara Ferragni określiła jako siłę mediów społecznościowych używanych
w odpowiedni sposób43. Nagłośnienie przez włoską influencerkę akcji na jej profilu
na Instagramie, który w lutym 2021 roku gromadził grono ponad 22 mln
obserwujących, przyczyniło się do zebrania na ten szczytny cel sumy opiewającej na
prawie 4,5 miliona euro44.

37

Love Brand Relations, Influencerzy w dobie pandemii. Czego od internetowych liderów opinii oczekują Polacy?,
https://lbrelations.pl/pl/news/489,influencerzy-w-dobie-pandemii-czego-od-internetowych-liderow-opiniioczekuja-polacy (08.02.2021).
38 P. Górecka-Butora, P. Strykowski, K. Biegun, Influencer marketing od A do Z, White Press, Bielsko-Biała 2019,
s. 210.
39 Ibidem, s. 211.
40 Ibidem.
41 Ibidem.
42 T. Perry, Italian designer Chiara Ferragni helps raise over $4 milion for coronavirus intensive care units,
https://www.upworthy.com/chiara-ferragni-helps-raise-over-4-million-to-help-coronavirus-aid (08.02.2021).
43
Ch. Ferragni, [@chiaraferragni], Over 1 MILLION € and more than 57.000 donations in 5 hours, Instagram,
https://www.instagram.com/p/B9hHFQzJWUz/?utm_source=ig_embed (08.02.2021).
44 GoFundMe, Coronavirus, rafforziamo la terapia intensiva, https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapiaintensiva (08.02.2021).
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Studium przypadku akcji #RealInfluencers
Za jedną z najciekawszych kreacji influencer marketingu w 2020 roku w Polsce
uważana jest akcja #RealInfluencers, będąca inicjatywą serwisu internetowego
Noizz45. Akcja ta została nagrodzona srebrem w konkursie Klubu Twórców
Reklamy KTR w kategorii Best of Facebook46. Istotą przedsięwzięcia było
przekazanie na jeden dzień instagramowych kont najpopularniejszych
influencerów w Polsce osobom nazywanym bohaterami codzienności, a zatem
pracownikom systemu ochrony zdrowia47. Wraz z dostępem do profilów najchętniej
obserwowanych osób w Polsce medycy zyskali milionowe zasięgi umożliwiające
dotarcie do ogromnej rzeszy Polaków48. Pierwsza odsłona tej inicjatywy społecznej
odbyła się w kwietniu 2020 r. we współpracy z Julią Kuczyńską, znaną jako
Maffashion, którą w momencie akcji na Instagramie obserwowało 1,3 mln osób
oraz ratownicą medyczną Aną Piżl, która pokazała kulisy swojej pracy podczas
pandemii, jak i zwróciła uwagę na istotę zawodu ratownika medycznego49.
W czerwcu 2020 roku swój instagramowy profil oddała w ręce Artura Szewczyka,
chirurga wojskowego, Małgorzata Rozenek50, której przypisywać możemy status
zarówno celebryty, jak i influencera. Po wyróżnieniu akcji w konkursie KTR nastąpiła
jej kolejna odsłona, której bohaterem stał się Damian Kowalczyk, ratownik
medyczny, któremu swoje zasięgi udostępnił Dawid Kwiatkowski51.
Opisywany przykład jest świadectwem świadomego wykorzystania ogromnych
zasięgów influencerów w słusznym celu, udowadniającym, że kampanie
społeczne z powodzeniem mogą być przeprowadzane we współpracy z twórcami
internetowymi. Akcja #RealInfluencers, dzięki swojej koncepcji, uwydatniła
niepodważalną istotę pracy wykonywanej przez medyków, nabierającej
szczególnego wymiaru w czasie niespotykanej dotychczas globalnej pandemii,
wpływającej nie tylko na styl życia społeczeństwa, ale również na postrzeganie
spraw uważanych za naprawdę ważne.
45

Nowy Marketing, Influencer marketing na przełomie 2020/2021 (cz.3), http://nowymarketing.pl/a/
30258, influencer-marketing-na-przelomie-2020-2021-cz-3 (08.02.2021).
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Klub Twórców Reklamy, Nagrody Best of Facebook, https://ktr.org.pl/best-of-facebook-2 (08.02.2021).
47
J. Sienkiewicz, Medycy przejęli instagramowe konto Maffashion w ramach akcji portalu Noizz.pl,
https://nowymarketing.pl/a/26322, medycy-przejeli-instagramowe-konto-maffashion-w-ramach-akcjiportalunoizz-pl (08.02.2021).
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49 Ibidem.
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(08.02.2021).
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Studium przypadku kampanii marki Żabka
W okresie wiosennym 2020 roku, gdy w kraju obowiązywał szereg obostrzeń
związanych z ograniczaniem kontaktów międzyludzkich oraz funkcjonowaniem
w przestrzeni publicznej, sieć sklepów spożywczych Żabka zdecydowała się
przeprowadzić kampanię, do której zaangażowała znane polskie influencerki, m.in.
Julię Wieniawę czy Wiktorię Gąsiewską. Głównym celem stojącym za akcją
promocyjną była edukacja w zakresie bezpiecznego dokonywania zakupów oraz
promowanie odpowiedzialnych postaw wśród klientów sklepów Żabka52. Osoby
współpracujące przy kampanii za pośrednictwem funkcji InstaStories, a zatem
krótkich filmików, które są dostępne na instagramowym profilu tylko przez
24 godziny, relacjonowały swoją wizytę w wybranym sklepie sieci53. Uwagę
internautów zwróciła podobna konwencja treści, udostępnionych w ten sam
weekend przez wiele znanych im z portali społecznościowych osób, a także
brak oznaczenia wspomnianej sieci sklepów spożywczych, co w konsekwencji
spowodowało liczne głosy krytyki wobec podjętych w trakcie narodowej
kwarantanny działań promocyjnych54. To właśnie czas przeprowadzenia i formuła
kampanii stały się głównymi zarzutami kierowanymi w stronę organizatorów, którzy
w wydanym przez biuro prasowe Żabki oświadczeniu starali się podkreślić, że
podjęte współprace miały być realizowane przez influencerki jedynie podczas
dokonywania przez nie niezbędnych zakupów w punkcie sieci zlokalizowanym
najbliżej ich miejsca zamieszkania55. Przywołany przykład wykorzystania wizerunku
osób rozpoznawalnych do promowania dóbr konsumpcyjnych może wskazywać, że
obrana przez Żabkę strategia, którą można określić jako nieprzemyślaną oraz
niedostosowaną do aktualnie panujących warunków i nastrojów społecznych,
nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a wręcz postawiła sieć w negatywnym
świetle. Analizowana kampania, a szczególnie jej końcowy wydźwięk, pozwala
domniemywać, że potencjał narzędzia, jakim jest influencer marketing, nie został
w pełni wykorzystany, a przyczyn tego niepowodzenia można upatrywać
w nieprawidłowym podejściu do planowania kampanii oraz niedostosowaniu formy
przekazu do bieżącej sytuacji w kraju.
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(08.02.2021).
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54 Ibidem.
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Podsumowanie
Rozważania przedstawione w niniejszym artykule dotyczą dwóch narzędzi
komunikacji marketingowej, tj. celebrity endorsement i influencer marketingu.
Część teoretyczna pracy opiera się na próbie usystematyzowania wiedzy na
temat tych zjawisk oraz wskazaniu zarówno podobieństw, jak i różnic pomiędzy
nimi. Analizie poddano również rolę celebrytów i influencerów w promowaniu
idei społecznych, szczególnie w kontekście globalnej pandemii COVID-19,
charakteryzującej się zwiększoną konsumpcją mediów społecznościowych,
przyczyniającą się do zintensyfikowania działań z zakresu metod poddanych
interpretacji.
Przedstawione w pracy przykłady zastosowania mechanizmów celebrity
endorsement i influencer marketingu stanowią zobrazowanie wykorzystania tych
technik do promowania zarówno dóbr konsumpcyjnych, jak i spraw będących
przedmiotem zainteresowania społeczeństwa. Przywołane przypadki pozwalają
zatem na wyodrębnienie zróżnicowanych pobudek do stosowania praktyk,
opierających się na wizerunku osób powszechnie znanych. Uwzględniając
pozytywny wydźwięk akcji #RealInfluencers oraz relatywnie negatywny odbiór
kampanii marki Żabka, można pokusić się o stwierdzenie, że zastosowanie celebrity
endorsement i influencer marketingu w praktyce wymaga dokładnej analizy
czynników warunkujących ich skuteczność, jak i potrzeb oraz postaw odbiorców
końcowej kreacji.
Zbliżona charakterystyka celebrity endorsement i influencer marketingu
pozostawia pole do dalszej analizy i interpretacji ich wykorzystania we
współczesnym marketingu. Wybuch pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
uwidocznił zmianę oczekiwań społeczeństwa względem konsumowanych
przez nie treści, co również stanowi potencjalny kierunek przyszłych badań.
Stale rosnąca popularność influencer marketingu potęguje również potrzebę
usystematyzowania wiedzy w tym zakresie oraz dogłębnej analizy wpływu
influencerów na zachowania i postawy konsumentów.
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Celebrity Endorsement and Influencer Marketing in the Pandemic Era.
Case Study of the #RealInfluencers and the Żabka Brand Campaigns
Summary
The unexpected outbreak of the COVID-19 pandemic undoubtedly contributed to significant changes
in the reality that surrounds our society. The appearance of the SARS-COV-2 virus has forced a change
in existing patterns of behavior and led to the transfer of the majority of activities to the Internet.
The necessity to adapt to the new market conditions concerned both people’s private lives and
broadly understood marketing communication of enterprises. Marketers all over the world were
faced with the task of re-analyzing and modifying the marketing tools that had been used so far.
In the times of the pandemic, characterized by an increased social media usage, we can observe
intensification in the activities concerning the fields of celebrity endorsement and influencer
marketing, which due to their nature are closely related. The paper aims to identify the importance
of both of these marketing communication instruments in the pandemic era. The article attempts to
systematize the concepts of celebrity endorsement and influencer marketing. Moreover, we would
like to define the role of influencers and celebrities in promoting social causes. The work is based on
the analysis of two domestic cases of using the image of recognizable people at this difficult time for
society. These examples differ from each other mainly in terms of the main idea behind the message,
as well as the final tone of their reception.
Keywords: celebrity endorsement, influencer marketing, social media, COVID-19, pandemic,
marketing communication
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Przestrzeń społeczna w mediach. Kreowanie wizerunku
bycia fit na przykładzie przeprowadzonego badania
dotyczącego stylu życia polskich internautów

ABSTRAKT
Kreowanie wizerunku bycia fit stanowi szeroki obszar, który od wielu lat intensywnie rozwija się
w nowych mediach – zarówno za sprawą sportowców i autorytetów w tej dziedzinie, jak i coraz
bardziej świadomych odbiorców, dla których istotny jest zdrowy styl życia. W artykule przedstawiono
ważniejsze fragmenty wyników badania, które zostało przeprowadzone we współpracy z Instytutem
Polskie Badania Internetu (PBI) na temat stylu życia polskich internautów, a także funkcjonowania
wizerunku bycia fit w nowych mediach (ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych).
SŁOWA KLUCZOWE: media społecznościowe, wizerunek, fit, sport, badanie naukowe

Wstęp
Obecny kult ciała napędzany przez media oraz kulturę konsumpcyjną w dużej
części jest także zależny od internetowego rynku sprzedaży oraz jego
umiejscowienia w odpowiednim kanale komunikacji. Celem przedstawionego
w niniejszym artykule badania było nakreślenie obecnego statusu aktywności
sportowej Polaków, ich sportowego trybu życia oraz poruszania się w przestrzeni
mediów społecznościowych (w tym budowania wizerunku bycia fit). Istotną
problematykę stanowiła przede wszystkim zmiana sposobu myślenia o ciele, która
następuje wraz ze zmianą świadomości poruszania się w przestrzeni nowych
mediów.

1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 31.02.2021 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 31.05.2021 r.
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Badanie zostało zrealizowane we współpracy z firmą PBI na Ogólnopolskim
Panelu Badawczym Ariadna w postaci ankiet online (web survey) w okresie od 30
kwietnia 2016 roku do 13 maja 2016 roku, pod kierownictwem Anny Miotk.
Zastosowano metodę sondażową techniką CAWI (ang. Computer-Assisted Web
Interview). Metoda ta polega na zbieraniu informacji w ilościowych badaniach
rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety
w formie elektronicznej.
Polskie Badania Internetu to organizacja utrzymująca rzetelne standardy badań
polskiego Internetu. PBI istnieje na rynku od 2000 roku, a jej udziałowcami są
najwięksi wydawcy internetowi w Polsce, tacy jak: Agora SA, Grupa Onet, Ringier     
Axel Springer, WP.pl, GG Network, Grupa ZPR Media, Interia.pl, Polska Press           
Grupa, Redefine. Organizacja PBI kieruje się wytycznymi kodeksu Europejskiego
Stowarzyszenia Badania Rynku i Opinii ESOMAR, który określa dane standardy
prowadzenia przedsięwzięć badawczych2. Z kolei Ariadna to ogólnopolski        
panel badawczy, który zbiera opinie Polaków na różne tematy dotyczące
codziennego życia (http://panelariadna.pl). Panel Ariadna współpracuje                          
z ośrodkami w dziedzinie nauk społecznych. Respondent, który zarejestruje się          
w panelu Ariadna, na podany przez siebie adres e-mail otrzyma zaproszenie do
wypełnienia ankiet internetowych. W zamian otrzymuje wynagrodzenie w postaci
punktów, które może wymieniać na atrakcyjne nagrody rzeczowe w sklepie panelu
Ariadny.

Media społecznościowe i budowanie określonego wizerunku
W jednym z opracowań Bogusław Skowronek zauważa, że „znakiem
współczesnej kultury jest wszechobecność mediów”3. Nie bez znaczenia
pozostaje jednak fakt, że nie zawsze komunikacja w mediach społecznościowych
(w przestrzeni, w której gromadzą się potencjalni odbiorcy-klienci), jest
autentyczna, a wręcz prowadzi do poczucia zmęczenia oraz przebodźcowania.
Mówi o tym znany „Rów rozczarowania”4.

2
3
4

http://www.pbi.org.pl
B. Skowronek, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013, s. 47.
Zob. więcej: A. Miotk, Skuteczne social media, Gliwice 2013, s. 9-10.
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Rys. 1. Rów rozczarowania.

Źródło: Instytut Gartnera, 2012.

Pierwsza faza (1) przedstawia etap powstawania określonych narzędzi danej
technologii. W tej fazie poziom zainteresowania rośnie gwałtowanie, jednak kiedy
mija pierwsze zainteresowanie i satysfakcja, pojawiają się pierwsze oznaki
rozczarowania (2). To właśnie w tym miejscu często następuje upadek marki, która
liczyła na spektakularny rozwój. Jednakże po pierwszych błędach, przemyśleniu
strategii i podjęciu zmian, następuje kolejny wzrost (3), który staje się bardziej
produktywny. Następuje względna stabilność (4 i 5), a konkretna marka powoli
dojrzewa do stałej obecności w mediach społecznościowych. Należy jednak
pamiętać, że pomimo rozczarowań w początkowej fazie rozwoju, marka postawiła
pierwsze kroki w procesie budowania wizerunku.
Pod pojęciem „marki” w nowych mediach współcześnie można rozumieć
nie tylko określone koncerny w postaci korporacji i innych podmiotów, ale
także pojedynczego użytkownika, który buduje własny wizerunek, korzystając
z dostępnych możliwości oraz narzędzi technologicznych. Kult ciała
i zainteresowanie jego rozwojem wciąż budzą ciekawość wielu naukowców.
Na kształt tej dziedziny wpływ mają restrykcyjne kanony piękna, ale również postęp
technologiczny i rozwój naukowy, który zwiększa problematykę cielesności
w społeczeństwie5. Jednym z pionierów w dziedzinie socjologii piszących
o koncepcji ciała w szerszym znaczeniu (także jako budowania „siebie”) był
Michael Foucault. Twierdził on, że „tożsamość każdego człowieka, jego wewnętrzne
<ja>, to efekt władzy wytwarzany w ciele. Sposoby postrzegania i rozumienia ciała
mogą z kolei prowadzić do ukształtowania określonych form definiowania własnej
5

Zob. więcej na ten temat: A. Brytek-Matera, Obraz ciała - obraz siebie: wizerunek własnego ciała w ujęciu
psychospołecznym, Warszawa 2008.
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tożsamości”6. Różnorodne dyskursy w kwestii problematyki ciała często pojawiały
się w XX wieku jako efekt rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego, kształtowania
procesów demograficznych, rozwoju medycyny (szczególnie chirurgia plastyczna)
oraz ogólnych przemian obyczajowych, ściśle związanych z tożsamością.
Wraz z kształtowaniem się nowego sposobu prezentowania poszczególnych treści
kultura przekazu i odbioru nabiera nowego, „cyfrowego” znaczenia. Samo
określenie bycia fit może oznaczać prezentowanie charakterystycznej postawy
określonej grupy społecznej poprzez „fetyszyzację” przedmiotów, urządzeń,
produktów spożywczych, a także samego człowieka, co widać na przykładzie marki
Fit Love Solutions. Firma umieściła ogłoszenie związane z zatrudnieniem osoby
na stanowisku Fit Community Manager. Oprócz tradycyjnych obowiązków istotną
umiejętnością staje się „empatyczna obsługa”, co wiąże się ze wsparciem klienta
w dążeniu do uzyskania zadowalających efektów.
Rys.2. Stanowisko Fit Community Manager

Źródło: http://fitlovebox.pl (FitLove Solutions sp. z o.o).

6

Cyt. za: S. Rudnicki, Ciało i tożsamość w internecie, Warszawa 2013, s. 20.
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Analizując teorię Foucaulta należy zauważyć, że współcześnie o „władzy” można
mówić w kontekście nowych technologii, które wpływają na postawy społeczne.
Przekłada się to również na kreowanie własnego wizerunku bycia fit – gdy odbiorca
porównuje to, co widzi w nieskazitelnym przekazie medialnym z rzeczywistością
własnego ciała. Można wysnuć wniosek, że dzisiejsze kreowanie konkretnego
wizerunku w nowych mediach przez użytkownika nie jest ulotną modą, ale
określonym stylem życia.

Wyniki badania7
Przebadana próba jest reprezentatywna dla internautów pod względem cech
społeczno-demograficznych. Próba została dobrana pod względem płci i wieku oraz
wielkości miejscowości na podstawie danych z badania Net Track SMG/KRC.
Ze względu na to, iż badanie realizowano na próbie internautów, wnioskowanie
należy ograniczać do tej właśnie grupy. Nie należy wyników badania odnosić do
ogółu polskiego społeczeństwa.
W badaniu ankietowym 420 osób wypełniło pełne kwestionariusze. Postawione
pytanie kwalifikujące pozwoliło wyodrębnić tylko tę część grupy, która faktycznie
jest zainteresowana aktywnością fizyczną. Aktywność fizyczna została rozdzielona
na: ćwiczenia, sport i jazdę na rowerze. Ze wszystkich osób, które przystąpiły
do badania, 232 osoby to kobiety, a 188 mężczyźni. Różnica nie jest duża, ale
pokazuje przewagę kobiet pod względem aktywności fizycznej czy szeroko
rozumianego uprawiania sportu. Z kolei wiek, który zadeklarowali badani, jest
również znaczący: 48% mężczyzn w wieku od 15-24 lat i 52% kobiet w wieku
od 25-34 lat potwierdziło swoją aktywność. To może sugerować, że kobiety
w wieku produkcyjnym są bardziej świadome uprawiania sportu pod względem
kształtowania i modelowania własnej sylwetki (dobrego wizerunku). W większości
ankietowani potwierdzili, że mieszkają na wsi. Prawdopodobnie wzmożona
aktywność fizyczna właśnie w tych rejonach wiąże się z możliwościami, których albo
nie ma w mieście, albo są w ograniczonej ilości, np. ścieżki rowerowe, lasy, szlaki
górskie, ścieżki ruchu pieszych (szczególnie dla nordic walking). Uprawianie sportu
to nierzadko także wydatek, który ponosi się regularnie w mieście, np. w przypadku
karnetu na siłownię. Coraz częściej stawia się więc nie tylko na łatwo dostępne, ale
przede wszystkim bezpłatne rozwiązania, które również zapewniają aktywność
fizyczną.
7

Z uwagi na ograniczoną objętość niniejszego artykułu zdecydowałam się przedstawić ważniejsze fragmenty
badania dotyczące tematu przewodniego monografii. Badanie stanowiło główną część pracy dyplomowej
„Fenomen kreowania wizerunku bycia fit. Wybrane aspekty”, która została obroniona w 2016 roku (promotor:
dr Tomasz Bielak, ATH w Bielsku-Białej) i nie była wcześniej publikowana. W pracy zostały przedstawione
(w szerszej perspektywie budowania wizerunku) zagadnienia związane z mediami społecznościowymi,
komunikacją w ramach poszczególnych kanałów (Facebook, Instagram), a także rozwojem technologii.
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W niektórych odpowiedziach sprawdzono, jak poszczególnie odpowiadała grupa
kobiet, a jak grupa mężczyzn. W niniejszym artykule również pojawiły się takie
zestawienia.
W pytaniu o przedmioty i akcesoria, które użytkują badani w związku
z uprawianiem sportu, widać wyraźnie, że większość ankietowanych posiada
tradycyjny sprzęt oraz akcesoria sportowe, jak bidon czy rower. Nie bez
znaczenia pozostają jednak specjalistyczna odzież czy dopasowane obuwie, które
zajęły drugie miejsce z 37%. Wiąże się to przede wszystkim z coraz szerszym
kreowaniem wizerunku fit poprzez personal branding i content marketing, które
w swoim przekazie pokazują przykłady marek, promują wydarzenia sportowe czy
opisują najnowsze trendy z dziedziny aktywności fizycznej.
Rys. 3. Sprzęty

Sprzęty
Specjalistyczna odzież/obuwie
Sprzęt/akcesoria sportowe (rower, rolki, torba, bidon itp.)
Urządzenia elektroniczne – jakie? (Pulsometr, Garmin 620, Gear Fit, "Laptop tv drukarka
smartfon", Licznik rowerowy)
Nie posiadam specjalistycznych produktów związanych z aktywnością fizyczną

10%

7%
37%

46%

Źródło: Opracowanie własne.

Dalej można było zauważyć, że większość badanych szuka dodatkowych
informacji związanych z podejmowanymi ćwiczeniami i uprawianym sportem
w Internecie, w pytaniu o internetowe źródła informacji na temat uprawianego
sportu. Potwierdza to fakt, że sieć stanowi nieograniczone źródło treści oraz
przestrzeń do kreowania sportowego wizerunku.
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Rys.4. Źródła informacji

Źródła
Portale internetowe (np. Onet, WP, itp.)
Strony poświęcone sportom lub zdrowym stylom życia
Platformy społecznościowe (np. Facebook, Twitter, YouTube, blogi, fora, itp.)
Inne – jakie? "forum, różne wyszukane strony"
0%
23%
37%

40%

Źródło: Opracowanie własne.

Najwięcej osób korzysta ze stron poświęconych sportom oraz zdrowym stylom
życia. Nie bez znaczenia pozostają także platformy społecznościowe – 37%
ankietowanych. Wśród respondentów, którzy wskazali właśnie na odpowiedź
3 (Platformy społecznościowe), zostali przekierowani do pytania o rodzaje platform,
które wykorzystują, aby dowiedzieć się więcej o ćwiczeniach/sporcie.

151

Paulina Żmijowska

Rys. 5. Platformy społecznościowe
Platformy społecznościowe: wiedza o ćwiczeniach/sporcie
Blogi
Fora internetowe lub komentarze pod artykułami w portalach internetowych
Serwisy wideo (np. YouTube)
Serwisy społecznościowe (np. Facebook, LinkedIn)
Mikroblogi (np. Twitter)
Mikrowideo (np. Snapchat, Vine, Periscope)
Porównywarki cenowe (np. Skąpiec, Ceneo)
Inne – jakie?
3%

0%

3%
7%

13%
19%

27%

28%

Źródło: Opracowanie własne.

Z powyższego wynika, że serwisy społecznościowe oraz serwisy wideo są
dodatkowym miejscem, gdzie odbiorca szuka konkretnych treści o aktywności
fizycznej. W tym miejscu warto przypomnieć, że to właśnie obraz (wideo, grafika,
infografika) jest jednym z najbardziej efektywnych źródeł przekazu informacji
w przestrzeni mediów społecznościowych (społeczeństwo postpiśmienne8).
W innym miejscu sprawdzono, czy respondenci wolą obserwować znajomych
i ich aktywny tryb życia, czy występować w roli nadawcy tego zagadnienia. Zarówno
badane kobiety, jak i badani mężczyźni przyznali zgodnie, że wolą występować
w roli obserwatorów, a więc odbiorców. Respondenci chętniej czerpią wiedzę, niż
sami się nią dzielą.

8Określenie

to zostało wprowadzone po raz pierwszy w roku 1962 przez Marshalla McLuhana w książce „The
Gutenberg Galaxy”. W tej przestrzeni na znaczeniu zyskuje m.in. przekazywanie informacji poprzez obrazy (zdjęcia,
obrazy, infografiki i inne),
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Rys. 6. Adresat i odbiorca komunikatów

Kobiety
Obserwuję moich znajomych, którzy mają te same zainteresowania związane z aktywnością
fizyczną
Prowadzę specjalistyczny serwis/bloga/profil poświęcony tematyce aktywności fizycznej,
zdrowemu trybowi życia

10%

90%

Mężczyźni
Obserwuję moich znajomych, którzy mają te same zainteresowania związane z aktywnością
fizyczną
Prowadzę specjalistyczny serwis/bloga/profil poświęcony tematyce aktywności fizycznej,
zdrowemu trybowi życia
3%

97%

Źródło: Opracowanie własne.
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Pytanie o powód korzystania z mediów społecznościowych w związku
z podejmowaną aktywnością sportową może obrazować, czym kieruje się obecny
lub potencjalny sportowiec. Odpowiedzi pokazują również, że choć respondenci
chętniej czerpią wiedzę, niż się nią dzielą (Rys. 7.), to ważne jest dla nich zachęcanie
i motywowanie innych do aktywności fizycznej.
Rys. 7. Powód korzystania

Dlaczego korzystasz?
Bo to buduje pozytywny wizerunek
Chcę być podobny do osób, na których się wzoruję, jeśli chodzi o aktywność fizyczną
Bo to zachęca innych do podejmowania aktywności fizycznej
Bo to skłania do rywalizacji
Bo to oznacza bycie w zgodzie z aktualną modą, trendami
Bo lubię dzielić się ze znajomymi aktualnymi informacjami o mnie
Inne – jakie?
0%
16%

17%
8%

18%
12%

29%

Źródło: Opracowanie własne.

Ze wszystkich ankietowanych aż 29% wskazało na zachęcanie innych do
podejmowania aktywności fizycznej. Odbiorca nie tylko szuka przykładów, ale sam
pragnie stać się przykładem i wzorem do naśladowania przez przyszłych
użytkowników.
Z kolei w pytaniu o powód umieszczania przez użytkowników w mediach
społecznościowych statusów dotyczących podejmowanej aktywności fizycznej,
badane kobiety i badani mężczyźni zgodnie wskazali, że budowanie pozytywnego
wizerunku oraz dzielenie się ze znajomymi informacjami o sobie to główne powody,
dla których użytkownicy umieszczają w mediach społecznościowych statusy
dotyczące własnej aktywności fizycznej.

154

Przestrzeń społeczna w mediach. Kreowanie wizerunku bycia fit na przykładzie przeprowadzonego badania…

Rys. 8. Powód umieszczania w mediach społecznościowych statusów o aktywności fizycznej

Kobiety
Uważają, że to buduje ich pozytywny wizerunek
Chcą się utożsamiać z osobami, na których się wzorują, jeśli chodzi o aktywność fizyczną
Chcą zachęcić innych do podejmowania aktywności fizycznej
Chcą skłonić innych do rywalizacji
Chcą być w zgodzie z aktualną modą, trendami
Bo lubią dzielić się ze znajomymi aktualnymi informacjami o sobie
Inne – jakie?...
0%
23%

23%

12%
20%
15%

7%

Mężczyźni
Uważają, że to buduje ich pozytywny wizerunek
Chcą się utożsamiać z osobami, na których się wzorują, jeśli chodzi o aktywność fizyczną
Chcą zachęcić innych do podejmowania aktywności fizycznej
Chcą skłonić innych do rywalizacji
Chcą być w zgodzie z aktualną modą, trendami
Bo lubią dzielić się ze znajomymi aktualnymi informacjami o sobie
Inne – jakie?...

0%
22%

24%

12%

21%
12%

9%

Źródło: Opracowanie własne.
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Ostatnie wyniki, które warto przytoczyć, dotyczą wskazania serwisu
społecznościowego, który według respondentów jest najbardziej efektywny
w kwestii budowania wizerunku osoby aktywnej fizycznie. Poproszono także
o uzasadnienie wyboru. Odpowiedzi przedstawiają się następująco:
Który serwis?
Facebook ("Najwięcej ludzi korzysta", "bo go mam", "bo jest najpopularniejszy ", "Duża liczba
użytkowników")
Instagram ("zdjęcia", "Można umieszczać zdjęcia z aktywności", "jestem modny", "Jest przejrzysty")

YouTube ("Bo widać co robimy", "ma duże horyzonty", "Jest bardziej przemawiający", "Można
pokazywać nagrane filmiki")
Blogi ("ludzie piszą szczere rzeczy", "bo wchodzą na nie osoby zainteresowane, ciekawe i szukające
informacji", "Trafia do zainteresowanych, można odpisać nie mając konta i wchodzić dla samej
wiedzy")

9%
12%
11%
68%

Źródło: Opracowanie własne.

Większość respondentów potwierdziła, że Facebook jest najlepszych miejscem
do budowania i kreowania wizerunku osoby aktywnej fizycznej. Możliwość
wskazania tylko jednej odpowiedzi w tym pytaniu pokazuje skalę zjawiska
i jednocześnie stanowi podsumowanie ankiety. Argumenty takie, jak: „najwięcej
ludzi korzysta”, „duża liczba użytkowników” są celnym potwierdzeniem
popularności serwisu i jego możliwości nie tylko wizerunkowych czy promocyjnych,
ale także sprzedażowych (marketingowych).

Zakończenie
Z powodu przyspieszenia komunikacyjnego wielu naukowców zaczęło nazywać
świat globalną biblioteką, w której dostęp do wiadomości, a także przesyłanie
156

Przestrzeń społeczna w mediach. Kreowanie wizerunku bycia fit na przykładzie przeprowadzonego badania…

danych nigdy nie było tak powszechne i dynamiczne9. Działania, które grupy
podejmują we współczesnej przestrzeni społecznej, prawie zawsze odzwierciedlone
zostają w nowych mediach. Granica między funkcjonowaniem obu światów, offline i on-line, dzięki postępowi technologicznemu, a także aktywnym działaniom
coraz młodszych grup pokoleniowych (pokolenie Alpha, influencerzy), staje się
niewidoczna, trudna do zlokalizowania.
Przestrzeń społeczna dotycząca budowania wizerunku nieustannie rozwija się
w nowych mediach. Obecnie przeżywamy światową pandemię choroby COVID-19,
która sparaliżowała na długi czas wiele sektorów życia społeczno-gospodarczego,
wstrzymując handel, oferowanie usług, turystykę czy zamykając granice. Wiele
firm przeniosło swoją działalność do nowych mediów, ze szczególnym
uwzględnieniem mediów społecznościowych. Obserwujemy10 gwałtowny przyrost
fanów w różnorodnych kanałach społecznościowych, w których pojawiły się
ćwiczenia online (zastępujące uczestnictwo w zajęciach na siłowni), porady
kosmetyczno-fryzjerskie (zastępujące wizytę u fryzjera czy kosmetyczki), szkolenia
biznesowe, edukacja, konsultacje lekarskie i wiele innych. Najbliższe miesiące
stanowią dla marek okres wytężonej pracy. Istotne jest zweryfikowanie przyjętej
strategii działania i budowania wizerunku, a także przygotowanie do podjęcia
nowych wyzwań czy wprowadzenia konkretnych zmian (rebranding). Światowa
pandemia przyczynia się do przewartościowania ustalonych wcześniej założeń
biznesowych, wpływając także na zmiany w odbiorcach (reakcje na przekazy
medialne). Na znaczeniu zyskuje przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, które
marka może zbudować poprzez wartościowy, empatyczny przekaz (zaangażowanie
w walkę z pandemią, np. marka 4F, która wyprodukowała ochronne maseczki czy
firma Pointpack, która przyczyniła się do pomocy wolontariuszom w akcji
#drukujemydlamedykow w ramach darmowej dostawy przyłbic dla służby zdrowia),
dostosowanie komunikatów bezpośrednich (które niekoniecznie muszą
nawiązywać do trudnej sytuacji gospodarczej, o której mówią „wszyscy”), a także
odpowiednio sprofilowaną ofertę (tak, aby klient mógł poczuć, że dostaje coś
wartościowego – szczególnie ten, który zawsze korzystał z oferty stacjonarnie). Aby
dotrzeć z właściwym przekazem do wybranej grupy docelowej, istotne jest
uwzględnienie specyfiki tego obszaru oraz zasad konwergencji. Z dostępnej literatury
badań wynika, że zachowanie zdrowego stylu życia i dobrego samopoczucia jest
wartością najwyżej cenioną przez Polaków11.
9

J. Gleick, Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja. Kraków, 2012, s. 345-346.
W trakcie powstawania artykułu, a więc funkcjonowania w czasie światowej pandemii (2020 r.), opisywane
wydarzenia i fakty są aktualne.
11 R. Boguszewski, Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach, Warszawa 2012,
http: //www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_110_12.PDF (5.09.2017); K. Puchalski, Potoczne myślenie o zdrowiu
i chorobie, „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków, nr 2, 2015.; T. Sasińska-Klas, Zdrowie i opieka zdrowotna w odbiorze
społecznym (w świetle badań opinii publicznej w Polsce w latach 2009–2014), „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków,
nr 2, 2015.
10

157

Paulina Żmijowska

Wyniki przeprowadzonego badania pokazują dobitnie, że respondenci mają
świadomość, że to właśnie media społecznościowe są nośnikiem interakcji między
nimi a ich znajomymi, a także pozostają ważnym źródłem wiedzy. Badanie
potwierdziło również, że to serwisy wideo prześcignęły pozostałe kanały
społecznościowe, zdobywając największą popularność wśród odbiorców
poszukujących informacji na temat zdrowego stylu życia czy budowania
sportowego wizerunku. Ponadto większość uczestników sondażu zgodnie
stwierdziła, że dzielenie się informacjami na temat podejmowanej aktywności
fizycznej z innymi użytkownikami w mediach społecznościowych przyczynia się do
budowania ich pozytywnego wizerunku. W tym względzie świat serwisów
społecznościowych staje się więc powszechną kreacją planów i marzeń, których nie
zawsze dostarcza przestrzeń „poza ekranem”.
W kontekście marki warto pamiętać, że żadna z platform nie gwarantuje zysku
z poniesionych kosztów, a szacowanie zasięgów często jest tylko wróżeniem.
Specjaliści zauważają, że ruch użytkowników z kanałów społecznościowych
powinien być skierowany również na własną witrynę WWW. Jest to jedyne miejsce,
w którym każdy z autorów może bezpośrednio zarządzać i sterować swoimi
treściami, bez narzuconych odgórnie zasad. Właśnie dlatego można zaobserwować
tak gwałtowny wzrost serwisów informacyjnych, personalnych i tematycznych
blogów oraz vlogów. W dobie dzisiejszej technologii i szybkości przekazu informacji
w nowych mediach należy podkreślić, że umiejętność selekcji wartościowych treści
to również umiejętność budowania własnego wizerunku w tej przestrzeni.
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Social Space in the Media. Creating the Image of Being Fit on the Example of a Study
Concerning the Lifestyle of Polish Internet Users
Summary
The act of creating the image of being fit is a social space that has been intensively developing in the
new media for many years –both thanks to athletes and authorities in this field, as well as more and
more aware recipients for whom a healthy lifestyle is important. The article presents the most
important findings of there search carried out in cooperation with the Polish Internet Research
Institute (PBI), concerning the lifestyle of Polish internet users, as well as the ways in which the image
of being fit functions in the new media, with a particular emphasis being put on social media space.
Keywords: social media, image, fit, sport, research
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VOD market in the United States
Rynek VOD w Stanach Zjednoczonych

ABSTRAKT
Rynek VOD (video on demand) rozwija się w Stanach Zjednoczonych bardzo dynamicznie od kilkunastu
już lat. Do wiodących serwisów streamingowych takich jak Netflix, Amazon Prime Video i Hulu
dołączyły w ostatnich kilku latach kolejne platformy VOD. Konkurencja na tym rynku jest więc
ogromna, a walka o każdego widza staje się nadrzędnym celem każdego z serwisów. Jednak duża liczba
serwisów VOD nie jest korzystnym zjawiskiem dla widzów i wiąże się z koniecznością dokonania
wyboru. Artykuł stanowi analizę obecnego rynku VOD w Stanach Zjednoczonych.
SŁOWA KLUCZOWE: VOD, video on demand, telewizja, rynek filmu

The VOD (video on demand) market in the United States has been developing
very dynamically for several years. Over the past few years, more VOD platforms
have joined leading streaming services such as Netflix, Amazon Prime Video, and
Hulu, including CBS All Access, HBO Now, Showtime, as well as Disney+, Apple TV+,
Peacock, and HBO Max. The competition in this market is, therefore, huge, and the
fight for each viewer becomes the overriding goal of each platform. This
is noteworthy because only a large number of viewers, and hence subscribers, can
maintain the service in the business. However, a vast number of VOD services is not
a favorable phenomenon for viewers. Buying multiple subscriptions and having
access to various services at the same time is not profitable, so viewers most often
choose which platforms they use. This, in turn, restricts access to some content.
From a few favorite series, they have to choose only those that are in the library of
the selected platform. Subscriptions purchased, for example, on Netflix and Apple
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 07.08.2021 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 20.08.2021 r.
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TV+ do not allow viewers to watch content to which, for example, HBO has the
rights. Until a few years ago, a popular practice was to grant licenses to selected
content, often appreciated by viewers2. It was a good way to attract viewers to the
new VOD service, and an effective way of additional income for the owner of
property rights. After some time, however, film studios noticed that licensed
content, due to its popularity, constantly maintained viewers' interest in selected
VOD platforms. Thus they also decided to use it by creating their own VOD services.
Hence, the licenses for the renowned series were not extended3. One of the most
important examples of this type of policy was the non-renewal of the license to
broadcast the series Friends, Big Bang Theory and The Office on Netflix. Friends and
Big Bang Theory are available from 2021 on HBO Max, owned by Time Warner Inc.
The Office, on the other hand, found its way to the Peacock service being part of
NBC Universal. The decisions of two media giants caused Netflix to forfeit three
important titles which generated significant profits for the platform and attracted
new viewers4. Naturally, it's not just licensed content that attracts viewers' interest.
It is the so-called „originals”, i.e. original productions of the streaming services.
A popular show like House of cards was the first original Netflix production that
attracted millions of viewers around the world. After the success of House of cards,
Netflix began to develop new proprietary formats, including Orange is the New
Black or Narcos, which aroused the interest of viewers. Other streaming services
have started producing original content as well. VOD services began to expand their
libraries5.
Currently, the American VOD market is fighting for every viewer. Streaming
services compete in creating new and sharing archival content that can attract
subscribers. The largest of them is currently Netflix, which regardless of losing
several iconic productions, has not lost its position as the leader of the VOD market
in the United States. Netflix is followed by Disney+6. However, the competition
between streaming services will reach another level given that the VOD market will
soon be changed by the merger of giants, i.e. Warner Media (owned by AT&T) and
Discovery. The merger will be called Warner Bros. Discovery. The merger of the
companies is expected to allow it to compete more effectively with other media
giants such as Netflix and Disney. The deal is expected to be approved in the first
half of 20227.
2

https://www.streamingmedia.com/Articles/ReadArticle.aspx?ArticleID=125704 (02.08.2021).
https://www.eff.org/pl/deeplinks/2021/04/what-movie-studios-refuse-understand-about-streaming
(02.08.2021).
4 https://www.theverge.com/2019/5/14/18623037/disney-hulu-netflix-warnermedia-att-friends-the-office-thisis-us-streaming (03.08.2021).
5
https://edition.cnn.com/2018/10/18/entertainment/netflix-finales/index.html (03.08.2021).
6 https://www.nytimes.com/2021/04/20/business/media/netflix-subscribers-earnings.html (03.08.2021).
7 https://www.theverge.com/2021/6/1/22448140/warner-bros-discovery-warnermedia-new-name-merger-att
(02.08.2021).
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Currently, the US media market is one of the most developed, mature, and rapidly
changing markets in the world. The main aim of the undertaken research was to
characterize the VOD market in the USA. In this paper, the research method known
as the literature review was used. To analyze the VOD market, press publications
from leading electronic press titles dealing with the audiovisual market were also
reviewed. Moreover, official news published on the websites of particular
streaming platforms were also analyzed.
The performed review of literature on the subject of VOD pointed to several
researchers who deal with this subject in Poland. Firstly, it is worth pointing
out the broadest compendium of knowledge concerning the video on demand topic
in Poland, which was written by Alicja Jaskiernia from the University of Warsaw.
The publication entitled Od telewizji masowej do Netflixa. Telewizja w Stanach
Zjednoczonych w epoce cyfrowej8 from 2016 is the most detailed study of the topic
of video on demand and American television made by a Polish academic.
Małgorzata Bogunia-Borowska's publication Fenomen telewizji. Interpretacje
socjologiczne i kulturowe9 due to its accurate observations on the evolution of
television was also very helpful. Another title that inspired the writing of this
article was the publicationof Manuel Castells entitled Społeczeństwo sieci10 and
Władza komunikacji11. Moreover, Henry Jenkins' publication entitled Kultura
konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów12 provides a basis for analyzing
the changes occurring in the contemporary media. Other publications that proved
to be useful in analyzing the VOD market in the USA were Binge-watching: Video
on demand, quality TV and mainstreaming fandom by Mareika Jenner13, Netflixed:
The Epic Battle for America's Eyeballs by Gina Keating14, and On-Demand culture.
Digital Delivery and the future of movies by Chuck Tryon15.
The article provides a current and in-depth analysis of the VOD market in the
USA, with its main aim to present the positive and negative aspects related to the
phenomenon of the VOD streaming platforms’ development, along with the
changes and the current situation in the American VOD market.
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Netflix is the leader of the global VOD market
Created in 1997 in California, Netflix is a pioneering example of how to create
the world's largest VOD service with millions of subscribers from a rental DVD.
This year marks 13 years since Netflix transformed its business model into a VOD
platform for movies, series and online shows. The strength of Netflix lies in
proprietary productions, „originals ”, and licensed content16. The most popular
original productions of the service in 2021 include the following series: Bridgerton,
Witcher, Stranger Things, Queen's Gambit, Sweet Tooth and films: Bird Box,
Extraction, Murder Mystery, 6 Underground and Spenser Confidential. Among the
original non-Englishlanguage productions, the following series are worth mentioning:
Lupine (French), The Money Heist (Spanish) and The Platform (Portuguese)17.
The American Netflix library has over 3,700 movies and over 2100 tv shows18.
Netflix currently has 74 million subscribers in the United States and Canada, according
to a study published by Statista19. Netflix acquired 4 million new subscribers in the
first quarter of 2021, although it was expected to acquire 6 million during this time20.
For comparison, in the same quarter of 2020, Netflix acquired almost 16 million new
subscribers. Netflix also lost 400,000 subscribers21 in the second quarter of 2021.
Despite losing some audience and having fewer new users, in 2021 the number
of Netflix subscribers worldwide has surpassed 209 million, with around 66 million in
the United States, making it a leader in the VOD market22. Its revenues now amount
to over $ 7 billion23. In addition, Netflix CEO decided to provide a video game business
idea. And with that, Netflix is set to enter the world of mobile gaming in 202124.
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https://www.businessinsider.com/streaming-comparison-netflix-leads-rivals-in-original-tv-shows-2020-6?IR=T
(03.08.2021)
17
https://www.nytimes.com/2019/10/17/business/media/netflix-top-ten-movies-tv-shows.html (04.08.2021)
18 https://blog.reelgood.com/netflixs-us-library-has-shrunk-by-more-than-5000-titles-in-less-than-10-years
(04.08.2021)
19 https://www.statista.com/statistics/250937/quarterly-number-of-netflix-streaming-subscribers-in-the-us
(05.08.2021)
20 https://variety.com/2021/digital/news/netflix-q1-2021-media-earnings-1234955952 (28.07.2021)
21 https://thehill.com/homenews/media/564120-netflix-loses-400k-subscribers-in-us-canada-blames-covid-19for-lumpiness-in (05.08.2021)
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(29.07.2021)
23 https://www.cnbc.com/2021/07/20/netflix-nflx-q2-2021-earnings.html (30.07.2021)
24 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-14/netflix-plans-to-offer-video-games-in-expansionbeyond-films-tv (30.08.2021)
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Amazon Prime Video
Amazon Prime Video service currently has over 175 million25 users. Although
it was created 10 years ago, it has undergone various changes in recent years.
It wasn't until 2016 that it became available in 200 countries outside the United
States. Its library is full of both original productions, so-called Prime Originals,
and licensed content26. Notable titles available include The Boys, Jack Ryan, The
Marvelous Mrs Maisel, Outlander, Hunters, The Man in the High Castle, and
Fleabag. The Downton Abbey historical series was also available on Amazon Prime
until the end of June 2021, because Amazon lost its streaming rights to
NBCUniversal’s service Peacock27. However through an agreement with Viacom,
which controls Comedy Central, MTV and Nickelodeon, Amazon Prime Video has
a variety of comedy items and children's content in its inventory28. From 2015 to
May 2020 Amazon Prime subscribers could have also streamed and downloaded all
of The Sopranos, The Wire, Entourage, Curb Your Enthusiasm, and Sex and
the City29. These shows are available exclusively on the HBO service. A movie
produced by Amazon Studios titled The Sound of metal has also been recognized by
the film industry. It received 12 Academy Award nominations and won two
Oscars30. Amazon is beginning to invest more in international content including
The Stand (Canada), Guerra de Likes (Mexico), The Great Escapists (United
Kingdom), La Templanza (Spain), and We Children from Bahnhof Zoo (Germany)31.
Amazon Prime Video will broadcast exclusively Thursday Night Football
beginning in 202332. The 11-year deal makes Amazon Prime Video the first
streaming service to secure prestigious national broadcast packages from the NFL
(National Football League), after streaming select games, in addition to their
network broadcasts33.
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https://www.indiewire.com/2021/04/amazon-prime-video-subscribers-streaming-more-jeff-bezos1234634323 (02.08.2021).
26 https://observer.com/2020/07/netflix-amazon-disney-plus-hbo-max-apple-tv-hulu-original-licensed-shows
(02.08.2021).
27 https://www.distractify.com/p/what-happened-to-downton-abby-on-prime (03.08.2021).
28 https://www.narcity.com/these-11-throwback-nickelodeon-shows-are-available-right-now-on-amazoncanada-prime-video#toggle-gdpr (03.08.2021).
29 https://decider.com/2020/05/22/hbo-shows-leave-prime-video-the-sopranos-entourage-the-wire
(03.08.2021).
30 https://edition.cnn.com/style/article/sound-of-metal-nicolas-becker-mikkel-nielsen-sound-design-spcintl/index.html (03.08.2021).
31 https://agoodmovietowatch.com/amazon-prime/best-foreign (04.08.2021).
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https://www.cnbc.com/2021/05/03/amazons-thursday-night-football-package-will-begin-in-2022-instead-of2023.html (04.08.2021).
33 https://www.aboutamazon.com/news/entertainment/amazon-prime-video-will-be-home-to-nfls-thursdaynight-football (04.08.2021).
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Hulu
The streaming service Hulu was founded in 2007. It is owned by Walt Disney
Direct to Consumer International (67% share) and Comcast, which owns
NBCUniversal (33% share). Hulu has an estimated total viewership of 99.7 million
viewers, including 39.4 million paying subscribers. Hulu brings in $2.7 billion in
annual advertising revenue and accounts for 15% of SVOD (subscription video on
demand) streaming activity in the US, which makes it the third most popular service
in the country (behind Netflix and Amazon Prime Video)34. Hulu's proposed content
includes ABC, NBC and Fox programming, as well as a library with shows and series
from E!, A&E, PBS, Fox Sports 1 and 2, Big Ten Network, Bravo, Syfy, USA Network,
NFL Network, Oxygen, Sundance TV and NBCSN35.
Hulu'sline up includes both original productions and licensed content36. Some of
the service's most popular series include Castle Rock, Harlots, Shrill, Helstrom, Party
Down, High Fidelity, Woke, PEN15, Little Fires Everywhere, Marvel's Runaways, The
Handmaid's Tale, and Veronica Mars37. Series Ramy and The Act both won Golden
Globe awards38. Hulu also produced some original movies, such as Happiest Season,
Palm Springs (which was nominated for a Golden Globe), and Run39. Hulu's
documentary section features a lot of celebrity biopics: from The Beatles to B.B.
King. Fashion documentaries on the service include The First Monday in May, Dior
and I, Diana Vreeland: The Eye Has to Travel, and McQueen40.
In the third quarter of 2021, The Walt Disney Company revealed that Hulu had
42.8 million paid subscribers, up from 35.5 million in the corresponding quarter of
the previous fiscal year41. Hulu ranks last on the podium of VOD services with the
most subscribers in the United States42.

HBO Max
The HBO Max service was launched in 2020. It is a serious competitor to Netflix,
Disney+ and Hulu due to its library. For its subscribers, HBO Max provides whole
seasons of many popular shows like Friends, The Sopranos, Westworld, Curb Your
34

https://blog.reelgood.com/q4-2020-vod-streaming-report (03.08.2021).
Harchitwan L., Unboxing Hulu: a tale of strategic alliance to survive in the sharing world,
https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/JGBA.2020.111015 (04.08.2021).
36 https://www.hulu.com/content?tab=featured (04.08.2021).
37 https://www.hulu.com/content?tab=tv (04.08.2021).
38 https://www.nbcnews.com/pop-culture/awards/live-blog/golden-globes-2020-winners-speeches-red-carpetmoments-more-n1109986/ncrd1110931#liveBlogHeader (05.08.2021).
39
https://press.hulu.com/guides/hulu-originals (05.08.2021).
40 https://press.hulu.com/show-types/originals/#documentaries (05.08.2021).
41 https://www.statista.com/statistics/258014/number-of-hulus-paying-subscribers/ (05.08.2021).
42 https://observer.com/2021/02/netflix-vs-disney-plus-hulu-esp-plus-subscribers-differences (05.08.2021).
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Enthusiasm and Veep43. HBO channels, including HBO Max, are owned by the media
conglomerate Time Warner Inc. (owned by AT&T as of 2018)44. Time Warner owns
brands such as CW, AOL, New Line, CBS, CNN, TNT, TCM (Turner Classic Movies),
Adult Swim, Rooster Teeth, Looney Tunes, Criterion, Studio Ghibli, Cartoon
Network, DC Comics, Warner Bros, HBO, and many others45. For example, some of
the CW's productions include The Originals, Vampire Diaries, Arrow, Supernatural,
Jane the Virgin, as well as older, popular series such as Smallville, Gossip Girl and
Dawson's Creek series. Additionally, the DC Extended Universe (DCEU), a franchise
that mainly includes superhero movies produced by Warner Bros and based on DC
Comics, is a part of the streaming giant. Some of the DCEU titles include Superman,
The Dark Knight, Batman, Joker, Green Lantern, Aquaman, The Flash, Wonder
Woman, Wonder Woman 1984, Birds of prey, Suicide Squad, The Justice League,
Shazam, and the older but still popular Constantine movie46.
Other superhero movies announced in 2021 to have premieres in the following
years are Aquaman and the Lost kingdom (in 2022), Peacemaker (in 2022), and in
2023 Batgirl, Blue Beetle, Super girl and Green Lantern Corps47.
HBO's Max archive also includes many acclaimed and award-winning films,
including When Harry met Sally, The Aviator, Black Hawk Down, Breaking the
Waves, Good Fellas, The Departed, The Lord of the rings, Dunkirk, as well as such
cinema classics as Singin' in the Rain, Cabaret, Casablanca, Citizen Kane, Rocky, The
Fugitive and Mean Streets. Among the HBO Max series worth noting are Doctor
Who, Rick and Morty, The Big Bang Theory, Sesame Street, and The West Win48.
The show Friends was available on Netflix until the end of 2020. The license for
the show, which is loved by viewers all over the world49, expired and the rights to
the series were purchased for $425 million by Warner Media, even though Netflix
put a lot of effort for the series to remain in its library as Friends continued to attract
new subscribers to the service and remained popular among younger and older
viewers50. It was probably assumed that Friends would also attract viewers to the
new HBO Max service similarly. In addition, one of the highlights of HBO Max in
2021 was the airing of a special episode of Friends, the Friends Reunion with guest
appearances from the stars of the series. HBO Max has not disclosed, for now, the
US audience numbers for the special episode which aired in May 2021. In the UK,
43

https://www.latimes.com/entertainment-arts/business/story/2020-05-21/hbo-max-streaming-marketingcoronavirus-warner-media (05.08.2021).
44 https://www.bbc.com/news/business-57139433 (05.08.2021).
45 https://www.warnermedia.com/us/brands (05.08.2021).
46 https://www.digitalspy.com/movies/a25604201/dceu-timeline-worlds-of-dc-movies-in-order (06.08.2021).
47 https://collider.com/upcoming-dc-movies (06.08.2021).
48 https://www.nytimes.com/2021/04/01/arts/television/best-movies-tv-shows-amazon-hbo-max-hulu.html
(06.08.2021).
49 https://edition.cnn.com/2021/05/29/entertainment/friends-international-fandom-scli-intl/index.html
(06.08.2021).
50 https://www.foxbusiness.com/lifestyle/425-million-hbo-max-spent-friends-working (02.08.2021).
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the episode premiered on the Sky One channel (Comcast owned network) and
only there it did exceed 5 million viewers. In the last two years, Friends was the
mostwatched programme on this channel. It was also second only to the final series
of Game of Thrones for the biggest audience ever across Sky’s portfolio of
entertainment channels51. These figures show how important Friends show is as
a production.
However, Friends is not the only TV production that strengthens interest in the
service. The strength of HBO Max lies in its large library, which not only includes
famous movies and shows but also well-known names of creators to encourage
viewers to watch new productions. Among the most famous names, such directors
as J. J. Abrams, Steven Soderbergh, Zack Snyder, Joss Whedon, Mindy Kaling and
Greg Berlanti can be provided. At the same time, it is worth mentioning that HBO
MAX launched in 2020 with 10000 hours of curated content52. The company has
67.5 million subscribers to HBO and HBO Max, with 47 million in the United States53.
Currently, HBO Max cannot be accessed in Europe. Warner Media announced in
March 2021 that there would be a delay in the launch of HBO Max in Europe, as it
focuses efforts on Latin America54. Additionally, a merger between AT&T's media
assets and Discovery is planned to create Warner Bros. Discovery55. According to
Discovery, the merger will provide HBO Max with greater insights into the needs
of the European market56.

Disney+
The streaming service Disney+ was created in 2019. The Disney conglomerate
brings together several media companies and partnerships, including Touchstone
Pictures, ESPN, Lucas Film, Fox Entertainment Group, which includes 20th Century
Fox (the Disney conglomerate owns the studio as of March 2019 and Fox Sports, as
well as National Geographic, Walt Disney Studios, Marvel Entertainment and Disney
ABC Television Group)57. The Walt Disney Company reported that Disney+ had 116
million subscribers worldwide as of its third quarter of 202158. In the US Disney+
51

https://www.skygroup.sky/article/the-one-where-friends-the-reunion-becomes-sky-one-s-most-watchedshow-ever (02.08.2021).
52 https://www.nytimes.com/2020/05/26/business/media/hbo-max-netflix-streaming.html (02.08.2021).
53 https://www.nytimes.com/2021/07/22/business/media/hbo-max-jason-kilar.html (05.08.2021).
54 https://www.digitaltveurope.com/comment/is-warnermedia-wise-to-delay-the-european-hbo-max-rollout/
(27.07.2021).
55 https://www.businessinsider.com/how-warner-bros-discovery-would-compare-to-netflix-disney-others-20218?IR=T (04.08.2021).
56 https://www.digitaltveurope.com/comment/is-warnermedia-wise-to-delay-the-european-hbo-max-rollout
(05.08.2021).
57 https://www.investopedia.com/articles/financial-theory/11/walt-disney-entertainment-to-empire.asp
(02.08.2021).
58 https://www.statista.com/statistics/1095372/disney-plus-number-of-subscribers-us (06.08.2021)
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has 40 million US subscribers59.
The Disney+ platform archive includes such well-known and popular animated
films produced by Pixar Studios as Toy Story, Cars, Onward, Finding Dory, A Bug's
Life, Monsters Inc., Incredibles, Inside out, Coco, Up, Ratatouille, Finding Nemo,
Wall-E and Star Wars saga60. Disney+ is also responsible for the production of films
in the Marvel Cinematic Universe (MCU). Within the MCU, the best-known titles
include Iron Man, Thor, The Avengers, Captain America, The Incredible Hulk, Doctor
Strange, Black Panther, Spider-Man, Ant-Man and Guardians of the Galaxy61.
In February 2021 Disney launched Star, a new adult-focused branded
programming within Disney+ for international audiences. Star offers R-rated
movies and other shows and movies that don't belong to Disney+ family-friendly
image. Star has been launched in Canada, New Zealand, Australia, parts of Europe
and Singapore62.
It brings Disney-owned movies and shows from FX, ABC, ESPN, Fox to Disney+
subscribers outside of the US63. Disney has a large collection of R-rated movies and
shows for older audiences thanks to its acquisition of 21st Century Fox and ABC's
stream of primetime dramas. This library includes shows like Scandal, The
Mandalorian, How I met your mother, Family Guy and Grey's Anatomy, as well as
blockbuster movies like Die Hard, Borat, Con Air, Glee, Planet of the Apes, Good
Morning Vietnam and Deadpool. Viewers in the US can already stream most of that
library on Hulu, but Hulu isn't available outside of the US and Japan64.
Disney is also a joint venture co-owner of A&E (50% owned, remaining 50%
owned by Hearst Corporation), The History Channel (50% owned, remaining 50%
owned by Hearst Corporation) and Lifetime (50% owned, remaining 50% owned by
Hearst Corporation). In the third quarter of 2021, Disney+ reportedly generated
average monthly revenue of USD 4.16 per paying subscriber. This marks a decrease
from the USD 4.62 recorded for the third quarter of 202065.
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https://www.nexttv.com/news/disney-plus-has-around-40-million-us-subscribers-report (05.08.2021)
https://www.businessinsider.com/pixar-movies-on-disney-plus?IR=T (04.08.2021)
61 https://www.marvel.com/movies (03.08.2021)
62 https://www.theverge.com/2021/2/23/22291848/disney-plus-star-launch-europe-canada-internationalstreaming-hulu-breakdown (02.08.2021)
63
https://thedisinsider.com/2021/05/17/disney-to-close-uk-irish-fox-channels (03.08.2021)
64 https://www.businessinsider.com/disney-plus-star-streaming?IR=T (06.08.2021)
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(06.08.2021)
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Peacock
The Peacock service was launched in 2020. It is a US video streaming service
owned by the television and streaming division of NBC Universal, a subsidiary of
Comcast. Comcast owns NBC, Sky, Universal Studios, Dream Works and many other
brands66. The Peacock library includes shows such as Saturday Night Live,
Downtown Abbey, Modern Family, Married with Children, Frasier, Law and Order,
Parks and Recreation, The Office, and original series such as Girls5Eva, Curious
George, Cleopatra in Space, and Rutherford Falls67. Free and premium versions of
Peacock were launched in July 2020. There is also an ad-supported Peacock
Premium68.
Peacock offers a large library of Universal films such as Fast & Furious, Jurassic
Park, as well as classic films such as Schindler's List and E.T. Films from other studios
such as Harry Potter are also included in the library from time to time69. Starting in
2022, the service will be the streaming home for brand new Universal films70. In July
2021, Comcast reported that 42 million viewers have registered with Peacock since
its launch71. Peacock also offers live sports, including regularly scheduled NHL
games, Premier League matches and MLB broadcasts. Following their theatrical
windows, movies from DreamWorks Animation, Illumination, Universal and Focus
Features will be available exclusively on Peacock for four months72.

Apple TV+
Apple TV+, Apple's premium subscription streaming service, was launched in
November 2019 in the US and in more than 100 other countries, including Poland73.
It features original shows and movies. Apple TV+ has a line up of high-end originals,
such as Ted Lasso, the Sundance Film Festival award-winning CODA, For All
Mankind, Dickinson, See, The Morning Show, Servant, See, Hall, Ghost Writer,
Helpsters, Greyhound, Beastie Boys Story, Little America, Tha Banker, Amazing
Stories, Home Before Dark, The Truth, Helpsters, and Snoopy in Space. His original
series The Morning Show was nominated for a Golden Globe Award74. Apple TV+
66

https://www.nbcuniversal.com/press-release/nbcuniversal-unveils-peacock-free-premium-ad-supportedstreaming-service-subscription (04.08.2021).
67 https://www.peacocktv.com/unavailable (04.08.2021).
68 https://variety.com/2020/digital/news/peacock-ads-inventory-streamers-1234697656 (03.08.2021).
69 https://www.vulture.com/article/best-movies-peacock-streaming.html (03.08.2021).
70 https://edition.cnn.com/2021/07/06/media/universal-peacock-movies/index.html (04.08.2021).
71 https://www.businessinsider.com/peacock-streaming-service?IR=T (06.08.2021).
72
https://theathletic.com/2352425/2021/01/28/nbc-peacock-sports-fans (05.08.2021).
73 https://www.apple.com/pl/newsroom/2019/05/all-new-apple-tv-app-available-in-over-100-countries-startingtoday (04.08.2021).
74 https://www.apple.com/pl/apple-tv-plus (04.08.2021).
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does not offer access to new blockbuster movies or favourite classics, but it is
a service that focuses on high-budget original content75. Apple TV+, with its Apple
Originals program, is devoted entirely to the original content.76This includes shows,
movies, and documentaries featuring famous Hollywood names.
It has been estimated that the number of Apple TV+ users will grow from 33.6
million users at the end of 2019 to a projected 40 million by the end of 2021. It is
worth noticing that these numbers do not necessarily reveal how many paying
subscribers used the service, as Apple TV+ was available for free for a year with
the purchase of new Apple devices77. However, starting in July 2021, Apple is no
longer providing a free year of streaming service with purchases. Instead, it offered
3 months 78.

CBS All Access/Paramount+
CBS All Access was a streaming service that has been launched in 2014. It was
owned by CBS Interactive. In 2019 CBS merged with Viacom. CBS brought to the
new company Showtime, CBS Network and CBS All Access channels, whereas
Viacom brought Comedy Central, Paramount Pictures, MTV and Nickelodeon79.
Paramount+ is a subscription streaming-video service that has been launched in
March 2021 as a revamp of CBS All Access. As part of the rebrand, Paramount+
received five new original series from different verticals across the company,
including Paramount, CBS, MTV, BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, and
Smithsonian, as well as films from Paramount Pictures80.
Some new titles include The Offer, a new iteration of MTV’s Behind The Music,
and a revival of The Game81. The streaming service already features several original
shows and movies. Paramount+ has got a library of over 2,500 movies and 30,000
TV episodes, including content based on popular franchises like SpongeBob and Star
Trek82. Additionally, brand new Paramount films will also be available to stream
from 30 to 45 days after their premiere in theatres, while other Paramount films
will be introduced to the online service as soon as 90 days after they would be
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https://www.androidauthority.com/apple-tv-plus-969001 (02.08.2021).
https://www.apple.com/tv-pr/originals (03.08.2021).
77 https://www.statista.com/statistics/1136261/number-of-apple-tv-plus-subscribers-us (02.08.2021).
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(05.08.2021).
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(04.08.2021).
80
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available in cinemas83. A Quiet Place Part 2 became available to stream on
Paramount+ on July 13, a month and a half after its theatrical premiere84. Shows like
The Twilight Zone, The Good Fight, The Stand, Younger, Texas 6, Tell Me a Story,
Strange Angel, and Thomas John Experience are, among others, available
in Paramount+ library85. Paramount+ is also about to revisit other existing series and
franchises with new Star Trek shows, a reboot of the '90s sitcom Frasier and
a Criminal Minds revival, a prequel to Yellowstone called Y:188386. Paramount
Pictures has also made a deal with Epix to make thousands of legacy movies from
a big collection of studios available on Paramount+87. Therefore, MGM's new movies
will be available on Paramount+ after their full theatrical releases and a window of
time when they would be exclusive to Epix. That includes films like House of Gucci,
Creed 3 and the new James Bond film, No Time to Die. Paramount+' original shows
and movies include Criminal Minds, Flashdance, Landman, Halo, Love Story, The
Mayor of Kingston, The Italian Job, The Man Who Fell To Earth, Parallax View,
Rugrats, Avatar, Fairly Odd Parents, and Dora the Explorer88. Viacom CBS announced
in August 2021, that Paramount+ reached 42 million subscribers worldwide and 19.2
million US subscribers89. Paramount+ wants to reach 25 markets by the end of 2021,
and it expects to hit 45 markets by the end of 202290.

The future of the VOD market in the USA
There are several key players in the VOD market in the United States. Netflix is
the market leader, but there is a strong competition developing around this service
in the form of other platforms. They are all competing for viewers who will purchase
a paid subscription. Viewers are attracted in different ways. On one hand, they are
offered archival content such as the popular show Friends, on the other original
productions made exclusively for the streaming giants. Sometimes content is
broadcasted under license. Others are made available shortly after films premiere
in theatres. There are many ways to attract viewers, but the VOD market has
become fragmented, which is also an obstacle for the audience. Buying multiple
subscriptions to access favourite movies, series and shows is often too much of
83
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a financial obstacle. Therefore, it becomes necessary to make a choice. Thus,
viewers limit their access to selected content they would like to watch by focusing
on productions available on one or two services. The owners of VOD platforms are
looking for a way to make the viewers choose their offer. One way is to merge
companies and create common platforms with libraries containing content of
several corporations. The problem also concerns the creators, who can choose
among various VOD platforms that offer them cooperation.
WarnerMedia, which includes CNN, the Warner Bros. film and television studios
and the Turner cable networks, is about to become the property of Discovery Inc.
as media companies continue to absorb each other up in an effort to take on
Amazon, Apple, Facebook and Google.91 This deal will create the second-largest
media business in the United States, behind the Walt Disney Company and ahead
of Netflix and NBC Universal92. Another issue to be resolved are movie premieres,
which, for example on HBO Max, coincide with the release date of movies on the
VOD service. This requires developing new models of cooperation with producers
and movie stars, whose profits often depend on the number of viewers who
watched the movie during the first weekend after the premiere. The content of
VOD services and resources of libraries available are also becoming the key factor.
The bigger the content, the better the chance to attract viewers.
Additionally, according to the new report, conducted by Ampere Analysis93,
there are now more subscriptions to SVoD than people in the 328 million-plus
country. Ampere's latest wave of consumer data showed that over one-quarter of
US internet users now report using five or more SVoD services. On top of this, 57%
of US internet users say that SVoD services are the main way in which they watch
TV and films. There are nearly 340 million subscription OTT (over-the-top) contracts
to services such as Netflix, Disney+ and HBO Max. In the US over a quarter of
American internet users pay for five or more SVoD services94.
The video on demand market has rigorous competition among the already
established and new emerging market players. The global VOD market size is
anticipated to reach over USD 82 billion by 202595.
Of course, the pandemic has significantly affected the way viewers watch
movies. Fans of the silver screen have had to resign themselves to watching movies
at home. Streaming services took advantage of this and offered premieres of films,
previously scheduled for release in theatres, on their platforms. Pandemic changed
91
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the VOD market and its audience in the United States and around the world.
Streaming services have become a way to be in touch with culture in terms of movie
premieres. But will the viewers who are used to watching film premieres on the
screen of a laptop or smart TV be keen to switch to a cinema screen after
the pandemic? This raises another question: will cinemas survive? And how will
the movie market change in the next few years given the mergers of giants that will
soon be finalised? The answers to these questions are yet to be revealed.
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VOD Market in the United States
Summary
The VOD (video on demand) market has been developing very dynamically in the United States for
over a dozen years now. Recently, there was a surge inthe establishment of new VOD platforms which
have joined the leading streaming services such as Netflix, Amazon Prime Video and Hulu. As a result,
competition in this market is enormous, and the fight for each viewer becomes the main goal of each
streaming giant. However, a large number of VOD services is not a favourable phenomenon for
viewers as it is associated with the need to make a choice. This article analyzes the current USA VOD
market.
Keywords: VOD, video on demand, television, film market
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Multimodalność komunikacji na polskich streamach
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ABSTRAKT
Oglądanie transmitowanej na żywo rozgrywki w gry wideo jest obecnie bardzo popularną formą
aktywności w internecie. Głównymi serwisami, które to umożliwiają, są Twitch i YouTube. Dzięki nim
praktycznie każdy, kto ma dostęp do podstawowych środków technicznych może pokazywać innym
osobom jak gra i komentować to, co dzieje się na ekranie. Artykuł zawiera charakterystykę serwisów
streamingowych oraz krótko opisuje, kim są streamerzy i ich widownia. Przedstawia też zróżnicowanie
form przekazu będących częścią komunikacji na streamach z gier wideo. W trakcie transmisji autor
komunikuje się z widzami na wiele sposobów – poprzez grę, kamerkę, swój głos i wiadomości na
czacie. Modusy wizualne łączą się z audialnymi, co powoduje wzmocnienie przekazu i tworzy
specyficzne środowisko komunikacyjne. Opisywani w tekście dwaj polscy streamerzy stosują wszystkie
kanały komunikacji typowe dla tej działalności, ale różni ich specyfika kontaktu z widzami i gry które
transmitują.
SŁOWA KLUCZOWE: komunikacja, gry wideo, Twitch, YouTube, nowe media

Wprowadzenie
Streamowanie, czyli transmisje wideo na żywo, pojawiło się w świecie gier
elektronicznych stosunkowo niedawno, gdyż przez wiele lat główną przeszkodą
była niska przepustowość łączy internetowych. Nie pozwalała ona na przesyłanie
obrazu w wysokiej jakości z odpowiednią płynnością. W ostatnich latach stało się
to możliwe także w Polsce, która posiadała dotąd przestarzałą infrastrukturę
teleinformatyczną.
Formą poprzedzającą streamowanie rozgrywek były filmy typu let’s play
zwane niekiedy po polsku „zagrajmy”, choć częściej używana jest oryginalna nazwa.
Transmisje na żywo mają z nimi cechy wspólne. Przede wszystkim jest to
koncentracja na rozgrywce, której obraz stanowi centralny element filmów tego
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typu. Drugą właściwością jest głosowy komentarz twórcy, którego twarz jest
zazwyczaj widoczna w jednym z rogów ekranu. Komentarz ten jest najczęściej
zabawny w swej wymowie i ma zachęcać widzów do oglądania, pisania na czacie
i ewentualnego wpłacania datków dla autora. Streamy i filmy typu let’s play to
podstawowe i najpowszechniejsze treści wideo w internecie dotyczące gier
elektronicznych. Wynika to z faktu, że nie wymagają od twórcy specjalnego
przygotowania i mogą być realizowane niejako przy okazji grania. Filmy dotyczące gier
występują w bardzo wielu rodzajach i można by im poświęcić osobne
opracowanie. Najważniejsze typy offline, czyli nie będące streamami to filmy let’s
play z dołączonym komentarzem twórcy oraz walkthrough (mające charakter
poradnikowy) i longplay, ukazujące rozgrywkę w całej gry, od początku do końca.
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki streamów z gier wideo w serwisach
YouTube i Twitch oraz komunikacji, która składa się z kilku elementów (modusów).
Tworzą one łącznie specyficzne środowisko komunikacyjne, będące czymś, co nie
występowało wcześniej w świecie mediów. Skoncentrowano się na wymianie
informacji streamer↔widz, pomijając komunikację pomiędzy widzami transmisji.
Jako przykładowych twórców wybrano po jednym popularnym polskim streamerze
z omawianych serwisów i przestawiono ich strategie komunikacyjne.
Streaming jest coraz częściej celem zainteresowań badaczy mediów, ale
zazwyczaj koncentrują się oni na takich aspektach jak rozgrywka i widzowie.
Znacznie rzadziej analizom podlega sam procesie komunikacji i jego części
składowe.

Serwisy streamingowe
Źródła internetowych transmisji na żywo sięgają lat 90. XX w., kiedy internauci
starali się prowadzić wideorozmowy za pomocą dostępnych wówczas środków
technicznych1. Jakość obrazu była bardzo niska, ale nie przeszkadzało to pionierom
w komunikowaniu się w ten sposób – była to namiastka technologii znanych od
dawna z filmów i seriali science fiction. Niektórzy szli o krok dalej i transmitowali
swoje prywatne życie. Jednym z najsłynniejszych był Mitch „DotComGuy” Maddox,
który spędził cały 2000 rok nie wychodząc z domu i zamawiając wszystkie potrzebne
rzeczy przez internet2. Jednocześnie streamował podgląd z mieszkania w sieci.
Serwis YouTube został założony w lutym 2005 roku przez trzech byłych
pracowników firmy PayPal. Jego celem było ułatwienie umieszczania amatorskich
filmów w sieci. Już w 2006 roku YouTube został przejęty przez Google za 1,65 mld
1

T. L. Taylor, Watch Me Play: Twitch and the Rise of Game Live Streaming, Princeton University Press, Princeton
2018, s. 31-32.
2 Dot Com Guyreturns to the real world, https://www.theguardian.com/media/2001/jan/02/newmedia
(18.02.2020).
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dolarów. Jak pokazały następne lata, był to zakup niezwykle opłacalny.
Popularność, jaką osiągnął serwis, dobrze obrazuje fakt, że w 2019 r. użytkownicy
spędzali około miliard godzin dziennie na oglądaniu treści wideo w serwisie3. Daje
to zawrotną liczbę ponad 114 tysięcy lat na każdą dobę. Serwis posiadał od
początku kilka cech, które stanowiły o jego wyjątkowości: możliwość zamieszczania
komentarzy, prostotę obsługi, łatwe umieszczanie filmów w kodzie innych stron
www, mechanizm sugerowania filmów mogących zainteresować widza4.
Obecnie YouTube to niemalże monopolista wśród serwisów oferujących
zamieszczanie wideo. Istnieją także inne, takie jak Vimeo czy Dailymotion, ale nie
zyskały dużej popularności wśród zwykłych użytkowników internetu.
Popularność streamów na żywo gwałtownie wzrastała wraz z rozwojem
platformy Twitch.tv, która od swojego powstania w 2011 roku, stopniowo zyskiwała
uznanie Obecnie jest niekwestionowanym liderem przesyłania materiałów live
z gier wideo. Konkurencją dla tego serwisu stara się być YouTube, który umożliwił
streamowanie pod koniec 2013 roku. Początki serwisu Twitch sięgają 2005 roku,
kiedy uruchomiono stronę Justin.tv. Użytkownicy mogli transmitować dzięki niej
różnorodne treści w prosty sposób do nieograniczonej liczby osób. Usługa
była darmowa, a oglądanie nie wymagało rejestracji użytkownika5. Transmisje,
które potencjalnie mogły zawierać obraźliwe treści, były dostępne tylko dla
zarejestrowanych osób w wieku powyżej 18 lat. Streamy zawierające obraźliwe
słowa, pornografię lub naruszenie praw autorskich lub zachęcające do działania
w sposób kryminalny były w serwisie zabronione. Obecnie hasłem Twitcha jest
„Nie poprzestawaj na oglądaniu, dołącz do nas”. Zachęca ono tym samym do
samodzielnego transmitowania rozgrywek. W sierpniu 2014 roku koncern Amazon
wykupił Twitch Interactive za 970 milionów dolarów w gotówce6.
W ciągu całego 2019 roku transmisje w czterech wiodących serwisach
streamingowych oglądano łącznie przez prawie 13 miliardów godzin, co daje po
przeliczeniu ponad 1,4 miliona lat7. Najwięcej, bo aż 73% z tego czasu należy do
Twitcha. Jego użytkownicy to głównie osoby w wieku od 18 do 34 lat (55). Znaczną
większość stanowią mężczyźni (aż 81,5%)8.

3

https://www.youtube.com/about/press (18.02.2020).
J. Burgess, J. Green, YouTube. Wideo online a kultura uczestnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2011, s. 23.
5 J. Cook,
Twitch Founder: We Turned A 'Terrible Idea' Into A Billion-Dollar Company,
https://www.businessinsider.com/the-story-of-video-game-streaming-site-twitch-2014-10?IR=T (18.02.2020)
6 E. Kim, Amazon Buys Twitch For $970 Million In Cash, https://www.businessinsider.com/amazon-buys-twitch2014-8?IR=T (18.02.2020).
7 State of the Stream 2019, https://cdn.streamelements.com/static/State-of-Stream-2019.pdf (18.02.2020).
8 25 Useful Twitch Statistics for Influencer Marketing Managers, https://influencermarketinghub.com/25-usefultwitch-statistics (18.02.2020).
4
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Wykres 1. Serwisy streamingowe wg liczby oglądanych godzin w 2019 roku
Facebook
3%

Mixer
3%

YouTube
21%

Twitch
73%

Źródło: Raport State of the Stream 2019, https://cdn.streamelements.com/static/State-of-Stream2019.pdf (18.02.2020)

Oprócz tych dwóch platform coraz więcej widzów i streamerów korzysta
z serwisu Mixer, który rozpoczął działalność w styczniu 2016 roku pod nazwą Beam.
Ponad pół roku później został zakupiony przez Microsoft i zmienił nazwę na obecną.
Ponadto streamowanie oferuje także Facebook, ale jest to tylko jedna z jego
dodatkowych funkcji, która nie cieszy się dużą popularnością w porównaniu do
konkurencyjnych metod.

Streamerzy i ich widzowie
Podobnie jak letsplayerzy i inni youtuberzy, osoby transmitujące rozgrywkę
z komentarzem głosowym, często posiadają pewne cechy charakteru i osobowości,
które ułatwiają im nawiązywanie dobrego kontaktu z widzami. Pożądaną cechą jest
poczucie humoru i zdolności aktorskie, które zapewnią rozrywkę publiczności
i utrzymają ją przy ekranie. Wskazana jest także konsekwencja, gdyż budowanie
bazy widzów trwa zazwyczaj długo9. Jedną z ważnych umiejętności jest także dobre
opanowanie danej gry, tak aby zaimponować swoim widzom i nie narażać się na
potencjalnie kompromitujące wpadki.

9

The Qualities of a Successful Streamer, https://medium.com/powerspike/the-qualities-of-a-successfulstreamer-15a0ddceaf30 (18.02.2020)
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Autorów streamów można najogólniej podzielić na dwie podstawowe grupy:
a. pasywnych streamerów – osoby należące do tej grupy grają w grę tak jak
zwykle, a przy okazji transmitują rozgrywkę. Streamerzy charakteryzujący się
pasywną postawą nie inwestują w dodatkowy sprzęt, ale posługują się tym,
co jest już dostępne w ich komputerach. Nie budują też wokół siebie
społeczności10.
b. aktywnych streamerów – transmitują swoją rozgrywkę regularnie
i często korzystają z dobrej jakości sprzętu oraz dodatkowego
oprogramowania. Osoby te angażują się w swoją działalność i tworzą
wizerunek medialny oparty na komunikacji z widzami i innymi streamerami.
Budują wokół siebie także społeczność fanów. Często są też bardzo dobrymi
graczami.
Ta druga grupa to zazwyczaj profesjonaliści, którzy traktują swoją działalność
bardzo poważnie, często zarabiając przy tym duże pieniądze. Stanowią oni elitę, do
której aspirują rzesze młodych streamerów. Streamerzy są ważni nie tylko dla
fanów gier wideo, ale stają się coraz bardziej istotnym elementem machiny
marketingowej gier wideo – zdaniem A. Walkera:
„Gra może być zaprojektowana przez zespół programistów i dystrybuowana przez wydawcę, ale
obecnie streamerzy - z których większość zarabia na tym niewiele lub nie zarabia wcale - są
marketerami, których transmisje zwracają uwagę na nowy produkt; są też jego testerami, gdyż
nagrania doświadczeń związanych z grą prowadzą do przyszłych ulepszeń produktu […]”11.

Autorzy streamów wykonują także specyficzny rodzaj pracy zwany niekiedy
playbor, który jako pierwszy scharakteryzował Julian Kücklich12. Użył go
w kontekście twórców modyfikacji do gier, ale znajduje on także inne zastosowania.
W ostatnich latach nastąpiło pewne przekształcenie zwykłej zabawy grami właśnie
w „zabawo-pracę”, czy pracę ludyczną (ludiclabor). Nie nastąpiło to od razu, ale
w kilku etapach: pierwszym była zwykła rozgrywka, która przeistoczyła się
w ‘tworzenie rozgrywki’, czyli proces twórczy. Kolejnym było sprawienie, by na
rozgrywce można było zarabiać, do czego służą zróżnicowane metody. Mogą to być
donacje od widzów, płatne subskrypcje i inne formy bezpośredniego i pośredniego
wspierania finansowego. Finalnie gracz może uczynić z tego swój zawód, co opisali
M. R. Johnson i J. Woodcock w artykule dotyczącym profesjonalnych twórców na
Twitchu13. Dla części osób jest to wręcz pełnoetatowa praca, dzięki której zarabiają
wystarczająco dużo pieniędzy, aby móc się utrzymać.
10

A. Walker, Watching Us Play: Postures and Platforms of Live Streaming, „Surveillance&Society” 2014, nr 3,
s. 439.
11 Ibidem, s. 438.
12
J. Kücklich, Precarious Playbour: Modders and the Digital Games Industry, „fibreculture” 2005, issue 5.
http://journal.fibreculture.org/issue5/kucklich_print.html (22.05.2020)
13 J. Woodcock, M. R. Johnson, It’s like the goldrush: the lives and careers of professional video gamestreamers on
Twitch.tv, „Information, Communication and Society” 2017, nr 3, s. 336-351.
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Autorzy streamów mogą wchodzić niekiedy w rolę recenzentów. Mają przewagę
nad recenzjami zamieszczonymi w prasie, na portalach i w filmach na YouTubie,
gdyż w trakcie streamu widzowie mogą zapytać na żywo o dany aspekt gry. Johnson
i Woodcock14 zwracają jednak uwagę, że streamerzy nie są zawodowymi
dziennikarzami oraz że taka prezentacja gry ma swoje minusy: widz obserwuje tylko
fragment gry i na tej podstawie buduje swoją opinię oraz może paść ofiarą tzw.
„spojlerów”15. Ponadto zawodowi recenzenci są zazwyczaj bardziej rzetelni
i bezstronni.
Widzowie streamów z gier wideo mogą przejawiać wiele różnych postaw
odnośnie tej aktywności. Zasadniczo ich celem jest rozrywka, ale może ona łączyć
się z innymi motywacjami. Osoba w typie „ciekawskiego” ogląda streamy, aby
zdobyć nowe, nieznane wcześniej informacje na temat gry. Z kolei „asystent” – pełni
rolę pomocniczą dla autora filmu i stara się dawać wskazówki dotyczące gry. Wielu
widzów bywa także po prostu przypadkowymi obserwatorami16. Od tego, jaki
rodzaj reprezentuje dany widz, zależą także jego strategie komunikacyjne na czacie
towarzyszącym streamowi. Osoba oglądająca transmisję z przypadku będzie mniej
skłonna do wysyłania wiadomości niż fan danego twórcy lub entuzjasta danej gry.
Konsumpcja streamów została scharakteryzowana przez chińskich badaczy
następująco:
„Konsumpcja w kontekście transmisji na żywo to wielowymiarowa konstrukcja, składająca się
m.in. z ciągłego oglądania, subskrypcji i darowizn. Gdy osoby dokonują płatności lub darowizny
w kontekście transmisji na żywo, zwykle nie otrzymują bezpośrednich, wymiernych korzyści
materialnych”17.

Darowizny, czyli tzw. „donejty” nie są jednak powszechną praktyką, gdyż
większość widzów transmisji z gier nie przekazuje pieniędzy streamerom. Niektórzy
nie posiadają nawet swoich profili w tych serwisach, ale wiąże się to chociażby
z brakiem możliwości uczestniczenia w czacie podczas transmisji. Nie dla każdego
jest to istotne, bo bierna konsumpcja tego nie wymaga.

14

J. Woodcock, M. R. Johnson,The Impacts of Live Streaming and Twitch.tv on the Video Game Industry, „Media,
Culture and Society” 2018, nr 5, s. 670-688.
15 Pochodzący od angielskiego czasownika spoil (psuć), spolszczony termin oznaczający zdradzanie tajników fabuły
tekstów kultury takich jak gry wideo, filmy lub książki. Przez wiele osób jest to bardzo negatywnie odbierane, gdyż
psuje przyjemność samodzielnego jej poznawania.
16 G. Cheung, J. Huang, Starcraft from the stands: understanding the game spectator, „CHI” 2011, s. 763-772.
17 J. Fu, C. W. Hsu, Viewers' Consumption Intentions in the Live Game Streaming Context, „Twenty-Third Pacific Asia
Conference on Information Systems”, China 2019.
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Funkcje streamów
Streamowanie może mieć różne aspekty. Daniel Recktenwald zaproponował
podział funkcjonalny na trzy elementy: aspekt ludyczny, kontakt społeczny i wartość
rozrywkową18. Pierwszy z nich związany jest bezpośrednio z grą, która jest
podstawą streamu. Widzowie mogą oglądać transmisję dla zawartości, która
pozwoli im np. zwiększyć swoje umiejętności w grze. Aspekt kontaktu społecznego
dotyczy rozmów prowadzonych na czacie oraz wypowiedzi autora filmu. Widzowie
dzielą wspólne hobby, co sprawia, że mogą identyfikować się jako wspólnota
graczy. Wartość rozrywkowa wynika poniekąd z samej natury gier wideo – pomaga
odstresować się i pozwala zwiedzać wirtualne światy. Drugą jej warstwą jest
aktywność streamera, który dba o rozrywkowy charakter transmisji. Oprócz tego
streamy z gier wideo mogą pełnić kilka innych funkcji (niekiedy kilka jedocześnie),
takich jak:
─ funkcja informacyjna: film z rozgrywki wzbogacony o ciekawy i merytoryczny
komentarz może dostarczać wielu informacji o grze w sposób niemożliwy do
osiągnięcia w formie pisanej. Gracze mogą zobaczyć jak dokładnie wygląda
gra w akcji oraz usłyszeć spostrzeżenia streamera, co może zadecydować
o ewentualnym kupnie danego tytułu,
─ funkcja komercyjna: występuje pośrednio, kiedy autor filmu jedynie dzieli się
spostrzeżeniami z rozgrywki i przy okazji prezentuje, jak wygląda i działa dana
gra (może to mieć wpływ na sprzedaż tytułu, bo wiele osób ceni sobie opinie
ulubionych twórców) oraz bezpośrednio, gdy streamer oferuje
np. kody zniżkowe do sklepów z grami,
─ funkcja technologiczna: transmisje pozwalają na obejście ograniczeń
technologicznych i oglądanie gry niedostępnej na platformach sprzętowych
posiadanych przez widza. Pewną rolę odgrywa także nostalgia, gdy starsi
gracze oglądają filmy z rozgrywki w tytuły, którymi bawili się jako dzieci.

Wielomodalność komunikacji na streamach z gier
Przekaz multimodalny to rodzaj komunikacji, który jest realizowany (lub
współrealizowany) przez więcej niż jeden kod semiotyczny19. Tego typu komunikat
składa się z elementów, które mogą się wzajemnie uzupełniać i często występuje
tam zjawisko synergii. M. Lisowska-Magdziarz zwraca uwagę na tzw. modus
domyślny, który najlepiej pasuje do danej sytuacji komunikacyjnej i jest
18

D. Recktenwald, The Discourse of Online Live Streaming on Twitch: Communication between Conversation and
Commentary, praca doktorska obroniona na The Hong Kong Polytechnical University, 2018, s. 29.
19 J. Maćkiewicz, Badanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów, „Studia Medioznawcze”
2017, nr 2, s. 35.
183

Przemysław Ciszek

najatrakcyjniejszy dla grupy docelowej20. W przypadku transmisji z gier wideo dość
szybko został wypracowany powszechnie obowiązujący schemat, w którym
dominuje obraz z gry wraz z twarzą autora w jednym z rogów ekranu. Towarzyszy
temu głosowy komentarz streamera. Podczas oglądania streamu widz doświadcza
trzech źródeł komunikatów: gry wideo, streamera oraz czatu. Ten ostatni ma
najmniejszą wagę i nie jest kluczowy dla zrozumienia przekazu, ale pozwala
na pełniejsze uczestniczenie w transmisji i zapewnia element interaktywności.
Hartmut Stöckl opracował hierarchię podziału środków komunikacji. Przestawia
się ona następująco: kanały sensoryczne → główne modusy→ warianty medialne→
modusy drugoplanowe→ submodusy→ cechy21. Poniżej omówiono jak można go
zastosować do analizy streamów z gier wideo.
Na Ilustracji 1 przedstawiono podział komunikatów (kanałów sensorycznych) na
wizualne i audialne.
Ilustracja 1. Podział komunikatów na streamach z gier wideo

Źródło: Opracowanie własne.

Podstawowym i najważniejszym elementem jest przekaz wizualny składający się
z kilku modusów i wariantów medialnych. Kluczową częścią jest obraz z gry wideo
wyświetlany dokładnie tak, jak widzi go osoba transmitująca. Stanowi on niejako tło
dla pozostałych składowych. Drugi najważniejszy modus medialny to obraz
z kamerki ukazującej zazwyczaj twarz oraz górną część klatki piersiowej streamera.
Dzięki temu widzowie mogą obserwować jego reakcje i mimikę. Tak więc stream
zawiera w sobie dwa osobne ‘strumienie’ wideo, które docierają do odbiorcy
równolegle.
20

M. Lisowska-Magdziarz, Badanie wielomodalnych przekazów w mediach masowych, [w:] Metody badań
medioznawczych i ich zastosowanie, red. A. Hess, M. Lisowska-Magdziarz, A. Szymańska, Instytut Dziennikarstwa,
Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków 2018, s.152-153.
21 H. Stöckl, In between modes. Language and image in printed media [w:] Perspectives on multimodality, red.
E. Ventola, C. Charles, M. Kattenbacher, John Benjamins Publishing Co., Amsterdam–Philadelphia 2004, s. 11-15.
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Oprócz tego u góry, na dole lub z boku kadru mogą znajdować się statystyki
dotyczące liczby subskrypcji kanału, aktualnej liczby widzów oraz polubień streamu.
Istotnym elementem bywa licznik ukazujący łączną kwotę wpłaconych darowizn
oraz ewentualny cel zbiórki. Ostatnią część stanowią informacje o profilach
w mediach społecznościowych autora.
Inną, nieodłączną częścią streamów jest komunikacja językowa w formie
pisanej. Odbywa się ona na czacie towarzyszącym transmisji, który pozwala widzom
na komentowanie tego, co dzieje się na ekranie lub wpisywanie wiadomości nie
mających żadnego związku z rozgrywką. Twórcy często odnoszą się do owych
wiadomości i prowadzą swoistą konwersację. Czat jest elementem interfejsu
platformy streamingowej i jego forma jest niezależna od autora transmisji. Na
schemacie uwzględniono także ewentualne komentarze pod opublikowanym
streamem na YouTube.
Audialny kanał sensoryczny także zbudowany jest z kilku elementów. Dźwięk
i muzyka są natywnymi elementami prezentowanej gry. Głos streamera jest jednym
z dodatkowych kanałów komunikacji, podobnie jak dodatkowa muzyka oraz efekty
dźwiękowe, które stosują niektórzy autorzy transmisji. Ciekawym elementem,
który występuje u niektórych autorów jest syntezator mowy odczytujący
wyświetlające się na ekranie wiadomości od darczyńców. Jeśli w transmisji
uczestniczą inni gracze grający razem z autorem, to zazwyczaj są tylko słyszalni,
gdyż więcej sylwetek mogłoby zasłonić widzom widok z gry.
Chcąc odnieść wspomnianą wcześniej hierarchię Stöckla do transmisji z gier
wideo, można zaproponować następującą strukturę.
Tabela 1. Przykład struktury modusów na streamach
Kanał
sensoryczny

Główny
modus

Wariant
medialny

Modus
drugoplanowy

Submodus

Cechy

Obraz

Wideo

Widok z
kamerki
streamera

Gestykulacja
i mimika

Dodatkowe
efekty wizualne
(filtry)

Jakość
techniczna

Dźwięk

Ludzka
mowa

Komentarz
streamera

Intonacja
i wydawane
dźwięki

Dodatkowe
efekty dźwiękowe
(np. echo)

Jakość
techniczna,
głośność

Źródło: Opracowanie własne.

Teoretycznie można rozdzielić warstwę komunikacji werbalnej streamera od
tego, co dzieje się w sferze wizualnej i stworzyć dwa odrębne przekazy – podcast
i gameplay. W takim przypadku formą mniej przystępną dla odbiorcy byłby podcast,
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który bez warstwy wizualnej stałby się mało zrozumiały, ponieważ bez obrazu
trudno byłoby odnosić się do wypowiedzi streamera.
Streamer transmitujący rozgrywkę występuje w dwojakiej roli – jako gracz i jako
nadawca. Trudno wskazać jednoznacznie, która z nich jest ważniejsza, ale o sukcesie
i poziomie oglądalności streamu decyduje na pewno atmosfera, którą buduje autor
wokół samej rozgrywki. Te dwie role mają realny wpływ na komunikację werbalną
z widzami.
Ilustracja 2. Schemat komunikacji językowej na streamach z gier wideo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie schematu z pracy:D. Recktenwald Interactional Practices
in Let’s Play Videos.

Schemat przedstawiony na Ilustracji 2 obrazuje model komunikacji werbalnej
i tekstowej występujący na streamach z gier wideo. Owal oznacza prowadzącego
transmisję, który komunikuje się głównie jako on sam, ale część wypowiedzi może
też padać w kontekście wcielania się w awatara w grze. Streamer komentuje pewne
wydarzenia i sytuacje w grze ze swojej perspektywy oraz z perspektywy awatara.
Metakomentarze streamera to wypowiedzi, które kieruje ‘sam do siebie’, ale mogą
być one też pytaniami retorycznymi lub ‘głośnym myśleniem’. Widzowie mogą na
nie reagować pisząc adekwatne komentarze na czacie towarzyszącym transmisji.
Autorzy zwracają się także bezpośrednio do swoich widzów, zadając im pytania,
komentując wpisy na czacie lub odpowiadając na postawione przez nich pytania.
W przypadku YouTuba niektórzy twórcy korzystają z opcji płatnych wiadomości
zwanych superchat. Pozwala ona widzom na finansowe wspieranie streamera,
a w zamian ich wiadomość na czacie jest wyróżniona kolorowym tłem. Streamerzy
mogą dzięki temu łatwo je zauważyć. W serwisie Twitch widzowie wykorzystują
punkty Bits, które kupują za realne pieniądze. Umożliwiają one dodawanie do
wiadomości animowanych emotikon określanych jako cheermotes.
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Ostatnim, rzadziej występującym elementem transmisji z gier, jest rozmowa
z innymi osobami biorącymi w niej udział. Zdarza się to częściej w przypadku
tytułów multiplayer, gdy streamer np. jest w jednej drużynie z innymi graczami.
W przypadku streamów zamieszczonych na YouTubie, które można oglądać po
ich zakończeniu, dodatkowym kanałem komunikacji mogą być komentarze
zamieszczane, tak jak pod każdym innym filmem. Jednak jak pokazuje praktyka,
liczba takich wpisów jest zazwyczaj bardzo mała. Można zakładać, że widzowie
wypowiedzieli się już na czacie transmisji.

Czynniki wpływające na komunikaty językowe
Streamy z gier wideo na ogół trzymają się utartej konwencji niezależnie od tego
jaka gra jest transmitowana. Jest to jednak pozorna stałość. O ile sam układ
wizualnego trybu sensorycznego zazwyczaj nie ulega większym zmianom
w zależności od gatunku prezentowanej gry, to inne elementy składowe
komunikacji podlegają pewnym modyfikacjom. Ważnym czynnikiem jest chociażby
typ transmisji. Można spośród nich wyróżnić podstawowe trzy:
a. e-sport: są to transmisje z rozgrywek tzw. sportów elektronicznych
prowadzonych na różnych szczeblach. Często są transmitowane przez profile
organizacji lub poszczególnych drużyn, które w ten sposób mogą dotrzeć
do szerszej widowni. W tym przypadku komunikaty werbalne pochodzą
od komentatora pełniącego podobną rolę jak w przypadku zawodów
sportowych.
b. gry multiplayer: ten rodzaj streamów prezentuje widzom rozgrywki w tytuły
nastawione na zabawę dla wielu graczy. Rozgrywka często nie ma charakteru
poważnej rywalizacji, ponieważ jej głównym celem jest dostarczanie rozrywki
dla graczy i widzów. Kompetytywny potencjał gier wieloosobowych przyciąga
obserwatorów podobnie jak tradycyjne rozgrywki sportowe. Popularne są
strzelaniny (Counter-strike, Fortnite, PUBG), gry karciane (Heartstone, Heroes
of the Storm), oraz gry z gatunku MOBA (League of Legends, DOTA 2).
Pomimo upływu lat, nadal dużą popularnością cieszy się tytuł MMORPG
World of Warcraft.
c. let’splay: pomimo że let’s playe wywodzą się od zwykłych filmików
prezentowanych po rejestracji i zmontowaniu, to ten rodzaj streamów także
pojawia się w sieci. Mają podobny charakter jak materiały offline, ale różni je
element interakcji widzów z autorem, która w tym przypadku ma miejsce ‘na
żywo’. Oprócz tego autor nie może ‘wyciąć’ swoich porażek w grze lub
błędów językowych występujących w trakcie komentowania. Dzięki temu
całość jest bardziej rzeczywista i spontaniczna, co daje widzom złudzenie
towarzyszenia streamerowi w trakcie jego zmagań. Wśród gier dla jednego
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gracza jednym z liderów jest Minecraft, który stał się ewenementem na skalę
światową, będąc kuźnią wielu internetowych twórców. Popularne są także
gry z gatunku horror, które przyciągają widzów między innymi dzięki
żywiołowym i spontanicznym reakcjom streamerów. Tytuły singleplayer,
zwłaszcza te o wolniejszym tempie, jak gry przygodowe czy cRPG sprzyjają
odczytywaniu wiadomości z czatu i swobodnej konwersacji z widzami. Nie ma
w nich tak dużej presji czasu i koncentracji na wyniku.
W trakcie streamów gier o wolniejszym tempie akcji, widz może łatwiej
obserwować inne kanały komunikacji niż sama rozgrywka. Ma czas na czytanie
wpisów na czacie i pisanie własnych wiadomości oraz na dokładne słuchanie tego,
co mówi streamer.

Komunikacja „Wagona” i „izaka”
Poniżej scharakteryzowano krótko działalność i sposoby komunikacji dwóch
polskich streamerów gier wideo. Reprezentantem YouTuba jest Karol „Wagon”
Sędzicki, a Twitcha Piotr „izak” Skowyrski. Ten pierwszy został wybrany z uwagi na
popularność na YouTubie, oraz regularność prowadzonych transmisji. Skowyrski
z kolei jest jednym z najchętniej oglądanych polskich autorów na Twitchu, na który
przeniosła się większość streamerów gier wideo. Obaj twórcy w swoich
transmisjach stosują podobne metody wizualnej komunikacji z widzami, typowe
dla konwencji streamu z gry wideo.
Sędzicki swój kanał o nazwie „Wagon” (wcześniej „WagonKurde”) założył
w grudniu 2012 roku i zaczynał jako jeden z tysięcy innych, nieznanych youtuberów.
Początkowo zamieszczał głównie filmy typu let’s play, a pierwszy stream, który
można obecnie znaleźć na jego kanale pochodzi z listopada 2016 roku.”Wagon”
zanotował duży wzrost subskrypcji swojego kanału. W styczniu 2017 roku było ich
około 4300, a trzy lata później już 106 tysięcy. Streamuje zazwyczaj pięć dni
w tygodniu o 20.00 lub 21.00.
Karol Sędzicki nie używa do swej działalności serwisu Twitch, gdyż jak
powiedział:
„Kilkanaście lat temu, gdy w mojej głowie narodziło się marzenie związane z YouTube, Twitch
jeszcze nie istniał, a na dzień dzisiejszy nie mam zamiaru zmieniać platformy. Uważam, że lepiej
wyjdę na pielęgnowaniu tego co już zbudowałem, niż na gwałtownym skakaniu z platformy na
platformę”22.

Pod koniec 2019 roku zmniejszył liczbę elementów wizualnych, które
znajdowały się na ekranie podczas jego transmisji, rezygnując z licznika „lajków”
i subskrypcji. Obecnie w kadrze zamieszcza swój wizerunek z kamery oraz licznik
22

Korespondencja mailowa z Karolem Sędzickim (listopad 2019).
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widzów streamu. Na ekranie pojawiają się niekiedy także tekstowe wiadomości od
widzów, ale musi im towarzyszyć wpłata darowizny ( tzw. donejta). Taka wiadomość
może być uzupełniona ikonką darczyńcy, jego nickiem oraz kwotą wpłaty.
Sędzicki zwraca się do swoich widzów w bezpośredni sposób, często nazywając
ich „gałganami”. W trakcie jego transmisji pojawiają się wszystkie elementy
ukazane na Ilustracji 2, oprócz komunikacji z innymi graczami, gdyż niemal zawsze
gra w pojedynkę. Przykładem wypowiedzi skierowanej bezpośrednio do widzów
może być:
„Dobra, mogę grupować żołnierzy, fajnie. No właśnie Hamon [pseudonim jednego z widzów- P.C.]
zrobiłem to, wiesz? Ludzie mi od dłuższego czasu mówili, żebym to ogarnął, a ja to olewałem. Ale
dziękuję, że mi o tym powiedzieliście”23.

Drugi fragment z innej transmisji odnosi się do sytuacji, w której autor otrzymał
darowizny od widzów:
„Widzę gałgany, że dostałem kolejne donejty. Naprawdę. […] gałgany pokażę te donejty, które
ktoś tutaj wysłał Wagoniarzowi na ekranie. Zobaczymy co to tutaj przyszło konkretnie”24.

Jego wypowiedzi (podobnie jak innych streamerów) błyskawicznie przenoszą się
z tematu gry i tego, co w niej się dzieje, do odpowiadania na pytania widzów
zadawane na czacie i szeroko rozumianą dyskusję z nimi. Wymaga to zarówno od
niego, jak i od widzów dużej podzielności uwagi.
Pod streamami „Wagona” nie ma wielu komentarzy – zazwyczaj jest ich od kilku
do kilkunastu. Wyjątkiem są typowe filmy publicystyczne takie jak recenzje gier
lub modyfikacji do nich. Wtedy ich liczba sięga nawet ponad 50. Powodem tak
skromnej liczby komentarzy pod transmisjami jest prawdopodobnie fakt, że osoby,
które oglądają ją na żywo, komentują ją w oknie czatu, gdyż preferują ten rodzaj
interakcji. Jednakże streamer odpowiada na niektóre komentarze. Przykładowo,
użytkownik o nazwie „Grzejnikmajster” napisał: Vagonjak mam slaby humor
wchodze na twojego yt: D i jak widzę na kamerce u cb to co robisz przed startem
live to normalnie Padam: D Geniusz Pozdro ! :D”.
Autor odpisał mu: „Geniusz nie, ale mam z tego niezłą frajdę równie jak ty! :D”25.
Piotr „izak” Skowyrski internetową popularność zdobył w inny sposób. Swój
kanał na YouTubie założył już w 2006 roku, ale sławę przyniosła mu jednakdopiero
udana kariera e-sportowca, którą rozpoczął w 2007 roku. Grał w gry z serii CounterStrike w kilku drużynach i zdobył z nimi wiele trofeów26.
Choć regularnie zamieszcza krótkie filmy (głównie związane z grami wideo) na
YouTubie jego głównym polem internetowej działalności jest Twitch. Profil w tym
23

WARCRAFT 3: Reforged - POCZĄTEK GRY!,https://www.youtube.com/watch?v=8uB9I3qWHoI (18.02.2020).
Detroit: Become Human - ŚWIETNA GRA! [PS4 PRO], https://www.youtube.com/watch?v=SuVL2r4C4ZQ
(18.02.2020).
25 GOTHIC 3 - ELEGANCKI NORDMAR! #28, https://www.youtube.com/watch?v=OsuotSvEU6I (18.02.2020).
26 https://csgo.fandom.com/pl/wiki/Izak (18.02.2020).
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serwisie założył w październiku 2012 roku. Nosi on nazwę „IzakOOO” i jest
obserwowany przez ponad 1 240 000 osób. W sekcji „O mnie” napisał:
„Pewnie czytasz ten opis żeby sprawdzić czy go zaktualizowałem! Otóż tak! Jestem Piotrek, mam
31 lat i streamuję prawie 6 lat! To moja praca i pasja jednocześnie.Na pewno większość z Was
kojarzy mnie z komentowania CS:GO i faktycznie to zawsze będzie podstawa mojego kanału!
W wolnych chwilach giercuję w kantera, w Fortnite, ApexLegends i masę innych gier :)
Nieskromnie mogę też powiedzieć, że jestem najśmieszniejszym streamerem na twitchu”27.

O ile „Wagon” skupia się na grach single player i transmituje w pojedynkę, to
„izak” jest wierny swojemu multiplayerowemu dziedzictwu. Transmituje głównie
gry takie jak Counter-Strike: Globall Offensive, H1Z1 i inne tytuły sieciowe. Często
komentuje także turniejowe rozgrywki w Counter-Strike: Globall Offensive.
„Izak” jest aktywny niemal codziennie. Od początku liczenia statystyk przez
serwis twitchtracker.com, czyli od 17.11.2016 roku do końca lutego 2020 roku,
transmitował przez prawie 6100 godzin, co średnio daje ok. 51 godzin tygodniowo.
Nie ulega zatem wątpliwości, że jest to dla niego bardzo istotna część życia.
Podczas swoich transmisji nie zamieszcza wiele dodatkowych elementów
wizualnych na ekranie. W lewym dolnym rogu znajduje się jego sylwetka, a przy
prawej krawędzi ekranu umieszcza licznik nowych subskrypcji i informację o kwocie
ostatniej donacji.
Podobnie jak Karol Sędzicki komunikuje się ze swoimi widzami zwracając się do
nich bezpośrednio: „Bez nerwów słuchajcie, to jest plan na dzisiaj. Bez nerwów. Jak
ja będę grał bez nerwów, to mi się będzie lepiej grało chyba, wiecie? Takie mam
wrażenie. Więc nie ma co się denerwować”28.
W przypadku, kiedy gra w tytuł single player, częściej zwraca uwagę na to, co
znajduje się na czacie. Poniższa transkrypcja to naprzemienne wypowiedzi typu
metakomentarzy i odpowiedzi na pytania od widzów.
„Aha, to za 100 golda, dobra. To chyba tutaj mogę wrzucić. Czy będzie dziś [niezrozumiałe]? Chyba
nie, dzisiaj nie będzie nikogo. Co za podróba Diablo? W sumie to jest hack’n’slash po prostu jakby…
Ja nie wiem czy jak jakaś gra ma taki widok od góry, to już jest podróba Diablo? Czy jak to działa?
Nie wiem czy tych wszystkich skili powinienem się uczyć czy nie?”29.

Z kolei podczas rozgrywek w tytuły sieciowe, to co piszą widzowie schodzi na
dalszy plan, gdyż bardzo ważna jest koncentracja i szybkie reagowanie na to,
co dzieje się w grze. Istotniejsza jest wtedy rozmowa głosowa ze współgraczem.
Przykładowy dialog prowadzony z innym graczem podczas rozgrywki w H1Z1:
„Gracz 2: Dobra, spadamy nie?

27

https://www.twitch.tv/izakooo (18.02.2020).
EMERITOS BANDITOS - ROZGRZEWKA > MECZ ESEA O 19:30, https://www.twitch.tv/videos/553475682?filter=
archives&sort=time (18.02.2020).
29 SPRAWDZAMY NOWĄ GIERKĘ - WOLCEN https://www.twitch.tv/videos/554125702?filter=archives&sort=time
(18.02.2020).
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Izak: Chyba tak.
Gracz 2: Lecimy po kolejnego wina. Dawaj, dawaj, dawaj!
Izak: Dobra, masz kluczyki. Dwa winy z rzędu robimy?
Gracz 2: Dwa winy z rzędu challenge.
Izak: No teraz to jesteśmy chyba odpaleni już, co? Zobacz, zjadłem obiad, teraz piję kawkę. Ja będę
po prostu jak maszyna.
Gracz 2: Ale już widziałem w poprzedniej gierce… No nie ten Izak, nie ten Izak.
Izak: Tak jest. Killermachine”30.

Podsumowanie
Streamowanie rozgrywek i ich oglądanie jest coraz powszechniejszą praktyką
i nic nie wskazuje na to, by ten trend miał się odwrócić. Charyzmatyczni youtuberzy
i twitcherzy mają wśród fanów status podobny do gwiazd filmowych czy
muzycznych, gromadząc tłumy na spotkaniach na żywo przy okazji konwentów
i innych wydarzeń dla graczy. Prowadzone przez nich transmisje mogą pełnić
wiele różnych funkcji, dlatego widzowie oglądają je z różnorakich powodów.
Najważniejszym zdaje się jednak być aspekt rozrywkowy, związany mocno z tym,
czym są gry wideo.
Wielomodalna komunikacja na streamach składa się z wielu elementów o różnej
wadze, ale podstawowym modusem stosowanym przez streamerów jest mowa.
Często wypowiadają się szybko i chaotycznie, przeskakując z tematu na temat.
Używają też specyficznego żargonu, charakterystycznego dla fanów gier wideo.
Zatem, aby widz mógł w pełni rozumieć przekaz, powinien dobrze znać idiolekt
graczy. Oprócz tego wzrok publiczności nieustannie epatowany jest tym, co dzieje
się w ukazywanej grze, reakcjami streamera widocznymi dzięki kamerce
i innymi elementami interfejsu. Między tymi wszystkimi składowymi budującymi
środowisko komunikacyjne streamów zachodzi synergia wzmacniająca przekaz. Typ
gry ma duży wpływ na komunikację werbalną między streamerami a widzami.
Tytuły nastawione na szybką akcję powodują, że autor nie ma czasu na
rozbudowane dyskusje z publicznością, ponieważ stara się koncentrować na tym,
co dzieje się na ekranie.
Komunikacja na transmisjach z gier wideo to wciąż mało zbadane zjawisko. Jego
wieloaspektowość wymusza kompleksowe podejście i zwracanie uwagi na różne,
niekiedy pozornie niepowiązane ze sobą elementy.

30POWRÓT

DO STARYCH CZASÓW > BEST DUO EU, https://www.twitch.tv/videos/544210701?filter=archives
&sort=time(18.02.2020)
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Multimodality Of Communication On Polish Video Games Streams On Youtube And Twitch
Summary
Nowadays, watching video game live broadcast is a very popular activity on the internet. The main
websites that enable this sort of entertainment are Twitch and YouTube. Thanks to them, practically
anyone who has access to basic technical equipment can show others his or her play and provide
comments on what is happening on the screen. The article contains the characteristics of streaming
services and briefly describes who the streamers and their audience are. It also presents the diversity of
media forms that are part of communication in video game streams. During the broadcast, the author
communicates with the viewers in many ways - through the game, webcam, his or her voice and chat
messages. The visual modes combined with audio messages strengthen the delivered content and create
a specific communication environment. The two Polish streamers, who are described in the text, use all
of the communication channels typical for streams, but they differ in the ways of establishing contact
with their viewers and in the games they play.
Keywords: communication, Twitch, YouTube, video games, new media
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#Jaramniewiara. Ewangelizacja online
na platformie TikTok

ABSTRAKT
Artykuł przedstawia wyniki badania współczesnych form ewangelizacji zapośredniczonej medialnie
poprzez aplikację TikTok, przeprowadzonego w styczniu i lutym 2021. Aplikacja TikTok wydana została
w 2016 roku, a globalny wzrost zainteresowania nią datować należy na rok 2017. Zarówno osoby
duchowne, jak i świeccy członkowie wspólnoty katolickiej dostrzegli w niej miejsce, w którym
skutecznie głosić można Ewangelię w czasie pandemii spowodowanej chorobą COVID-19, która
utrudniła znacząco kontakt księży z wiernymi oraz wiernych między sobą. Ta innowacyjna platforma
medialna stawia przed użytkownikami specyficzne wyzwania, którym ewangelizatorzy muszą
sprostać, improwizując rozwiązania, przetwarzając i tworząc wzory zachowań wykorzystywane
następnie przez innych użytkowników.
W trzech pierwszych częściach artykułu omówiono metodologię badania, scharakteryzowano
obszar badawczy (aplikacja TikTok) oraz zarysowano podstawowe założenia współczesnej
ewangelizacji. Kolejne dwie części zawierają analizę wzorców komunikacyjnych preferowanych przez
autorów „ewangelizacyjnych tik-toków”, przy zachowanym podziale na kanały prowadzone przez
księży oraz ewangelizatorów świeckich. Podział ten jest konsekwencją obserwacji, że osadzenie
instytucjonalne twórcy treści w decydujący sposób wpływa na treść i formę przekazu.
W zakończeniu artykułu zwrócono uwagę na wykorzystane dotychczas możliwości, jakie niosą za
sobą działania ewangelizacyjne w aplikacji TikTok. Mogą one przynieść – i przynoszą – takie korzyści,
jak: umacnianie więzi duchownych z wierzącymi, tworzenie efektywnych symboli identyfikacyjnych
wspólnot katolickich w przestrzeni medialnej czy wreszcie dotarcie do osób niezaangażowanych do
tej pory we wspólnotę dzięki wykorzystaniu afordancji, jakie oferuje unikalne środowisko aplikacji.
W artykule opisane zostały również problemy, z jakimi spotykać się mogą ewangelizatorzy pełniący
swoją misję poprzez media społecznościowe: rozbicie spójnego obrazu nauczania Kościoła,
specyficzne dla cyberprzestrzeni patologiczne zachowania użytkowników, wreszcie zwiększona
możliwość wygłaszania publicznie opinii, z którymi duchowni nie musieli sobie radzić w mediach,
w których komunikacja przybierała charakter jednokierunkowy.
SŁOWA KLUCZOWE: wirtualizacja procesów zarządczych, zdarzenie nieprzewidziane, zarządzanie
kryzysowe, zarządzanie uczelniami, nauczanie zdalne
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Wprowadzenie metodologiczne
Artykuł przedstawia wyniki badania medialnie zapośredniczonych praktyk
ewangelizacyjnych podejmowanych zarówno przez osoby duchowne, jak i świeckie
związane ze wspólnotą Kościoła katolickiego. Chodzi tu o praktyki uprawiane
w innowacyjnym środowisku medialnym, pod wieloma względami odmiennym
od znanych dotychczas (aplikacja TikTok), a także w szczególnym czasie (pandemia
COVID-19). Platforma TikTok mimo pięciu lat swojego funkcjonowania w pejzażu
medialnym pozostaje praktycznie niezbadana naukowo, zwłaszcza na gruncie
polskim. Obecne zainteresowanie nią przejawiane przez ewangelizatorów
w połączeniu z rosnącą popularnością tej platformy wydaje się być stosownym
pretekstem do podjęcia jakościowej analizy praktyk komunikacyjnych i treści na niej
zamieszczanych.
W badaniu użyta została metoda netnograficzna oparta na obserwacji
uczestniczącej, uzupełniona o elementy analizy semiotycznej i jakościowej analizy
wizualnej. Badanie przeprowadzone zostało w styczniu i lutym 2021 roku. Próba
dobrana została celowo i zawierała treści publikowane przez ewangelizatorów od
początku istnienia ich profili na aplikacji TikTok. Kryterium doboru treści poddanych
analizie była „żywotność” kont osób ewangelizujących przez aplikację TikTok. Pod
uwagę brano liczbę wyświetleń danych filmów, liczbę obserwatorów profili, liczbę
wyszukań powiązanych z tematem fraz po hashtagach (#Jaramniewiara, #Najjjka)
i liczbę komentarzy użytkowników TikToka pod treściami umieszczanymi przez
ewangelizatorów. Istotnym kryterium była również wzajemna responsywność
danych treści między poszczególnymi kontami.
Z uwagi na fakt, że praktyki komunikacyjne prowadzone w ramach aplikacji
TikTok nie były dotychczas badane naukowo na gruncie polskim, cel badania
był przede wszystkim deskryptywny. Do problemów badawczych podjętych
w niniejszym badaniu należą: przyczyny popularności określonych kont
ewangelizatorów, sposoby partycypowania ewangelizatorów w środowisku
aplikacji TikTok, wreszcie przyczyny uwidaczniania się różnic światopoglądowych
ewangelizatorów partycypujących w środowisku tej aplikacji. Wstępna teza
badania, zakładająca intensyfikację tych praktyk pod wpływem pandemicznego
ograniczenia kontaktów face-to-face, znalazła potwierdzenie, podobnie jak
założenie, że motywacją ich podejmowania jest przede wszystkim chęć dotarcia
do młodych katolików. Natomiast najbardziej interesującym wnioskiem z badania
wydaje się być stwierdzenie, że tematy religijne budzą szczególne zainteresowanie
i zaangażowanie wśród tych użytkowników, którzy nie utożsamiają się z Kościołem.
Tym samym TikTok okazuje się wyjątkowo efektywnym medium ewangelizacji
w źródłowym znaczeniu tego pojęcia.
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Wprowadzenie do tematyki ewangelizacji online
Ewangelizacja poprzez media posiada długą tradycję w Kościele katolickim. Już
na Soborze Watykańskim II postawiony został problem komunikowania się
Kościoła z wiernymi poprzez środki masowego przekazu. W ramach tegoż soboru
papież Paweł VI 6 grudnia 1963 roku ogłosił dekret o środkach społecznego
przekazywania informacji – Inter mirifica2. W dekrecie tym omówione zostały
społeczne efekty, jakie mogą wywoływać masowe media, które okazać się mogą
pomocne w „szerzeniu i umacnianiu Królestwa Bożego”, ale również mogą być
wykorzystywane „wbrew zamysłowi Boskiego Stwórcy”, co podkreślane jest
również w kolejnych dokumentach Kościoła katolickiego3.
Media jako fenomen społeczny zostają w nich silnie powiązane z obowiązkami
moralnymi katolików, które dotyczą zarówno treści głoszonych poprzez środki
masowej komunikacji, jak i „wszystkich innych okoliczności”, gdyż „przekaz ma
związek z celem, osobą, miejscem, czasem oraz innymi czynnikami, w których
się dokonuje, a które mogą zmieniać lub zniekształcać jego wartość moralną”4.
To nauczanie soborowe zostało skierowane zarówno do wiernych, jak i do
nadawców mediów, gdyż to na „dziennikarzach, pisarzach, aktorach, reżyserach,
producentach, nakładowcach, dystrybutorach, sprzedawcach, itp.” spoczywa
moralny obowiązek dbania, by środki komunikacji masowej służyły dobru
wspólnemu5.
Od czasu Soboru Watykańskiego II minęło jednak blisko 60 lat, a środki
masowego przekazu zdążyły ewoluować w zawrotnym tempie. Kościół katolicki,
chociaż zwykle z dystansem podchodzący do coraz to nowszych mediów, niemal
od samego początku, jak pisze Danuta Smołucha, przekonał się do internetu,
ponieważ dostrzegł „ogromne możliwości wynikające z natychmiastowego
dostępu do informacji bezpośrednio po ich umieszczeniu w sieci”6. I tak już w 1995
roku inaugurowano oficjalną witrynę internetową Stolicy Apostolskiej, w 2001 roku
papież Jan Paweł II pierwszy raz wysłał adhortację Ecclesia in Oceania za pomocą
poczty elektronicznej7, w 2009 roku uruchomiony został oficjalny kanał Stolicy
Apostolskiej na portalu YouTube8, w 2012 roku papież Benedykt XVI opublikował

2

Później pojawiły się również dokumenty uszczegóławiające, takie jak Communio et progressio i Aetatis Novae,
które przytacza w swoim artykule Mass media w nauczaniu Kościoła ksiądz Arkadiusz Domaszk. A. Domaszk, Środki
komunikacji społecznej w nauczaniu Kościoła i misji ewangelizacyjnej, „Seminare”, 2013, s. 83-85.
3 Inter mirifica, nr 2 [w:] Ibidem, s. 82.
4 Inter mirifica, nr 4 [w:] Ibidem, s. 82.
5 A. Domaszk, Środki komunikacji społecznej…, op. cit., s. 82.
6
D. Smołucha, Kościół katolicki wobec współczesnych mediów – szanse i zagrożenia, „Episteme” 2013, nr. 19,
t. II, s. 98.
7 A. Domaszk, Środki komunikacji społecznej…, op. cit., s. 86.
8 D. Smołucha, Kościół katolicki wobec…, op. cit., s. 99-100.
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pierwszy swój wpis na platformie Twitter9, a w marcu 2016 roku papież Franciszek
założył konto @franciscus i opublikował swój pierwszy post na Instagramie10 (była
to pierwsza platforma przeznaczona na smartfony, nie zaś na komputery
stacjonarne, w której zaczął partycypować biskup Rzymu). Są to jednak działania,
kanały i profile prowadzone i zarządzane odgórnie przez Stolicę Apostolską,
stosunkowo łatwo jest więc utrzymać na nich spójność wypowiedzi i sprawować
nad nimi kontrolę.
Mediami wymagającymi znacznie więcej uwagi są kanały, blogi, konta osób
duchownych prowadzone z oddolnego poziomu i starające się dotrzeć do wiernych
przede wszystkim w wymiarze lokalnym. Ilustrują one indywidualne zaangażowanie
duchowieństwa w świat nowych mediów, do czego zachęcał zresztą papież
Benedykt XVI podczas orędzia wydanego na 44. Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu11. Zagadnienie „cyfrowej ewangelizacji” jest interesujące
również z uwagi na zauważalne zainteresowanie nią osób świeckich, które w tym
celu tworzą profile na portalach społecznościowych, takich jak Instagram,
Facebook, Twitter czy będący tematem niniejszego artykułu TikTok.
Media społecznościowe niewątpliwie dają Kościołowi katolickiemu ogromne
możliwości ewangelizacyjne. Oferują możliwości dotarcia również do osób
niewierzących, agnostyków i reprezentantów wielu innych grup niezwiązanych ze
wspólnotą Kościoła. Możliwości te stają się większe dlatego, że afordancje dostępne
na platformach społecznościowych pozwalają na wejście w dialog z osobami
również spoza środowiska wierzących.
Zwiększone szanse na głoszenie Ewangelii powiązane z możliwością wchodzenia
w dialog wiążą się jednak też z wieloma problemami, z którymi duchowni do tej
pory nie musieli mierzyć się aż tak często. W cyberprzestrzeni stykają się
bezpośrednio z otwartą krytyką Kościoła oraz zderzają się z realiami internetowymi,
w których odnaleźć się trudno nawet osobom dobrze z nimi zaznajomionym.
Do tych uwarunkowań należy zaliczyć: partycypowanie w przestrzeni internetu
osób w różnym wieku i zróżnicowanych pod względem przynależności kulturowej,
obecność tak zwanych trolli internetowych czy też uwidocznienie różnorodności
poglądów wśród członków samego Kościoła katolickiego, która staje się wyraźna
w momencie obserwacji przez daną osobę wielu kont ewangelizatorów tak
świeckich, jak i duchownych. Kościół oglądany z tej perspektywy przestaje być
monolitem; wydaje się stanowić swego rodzaju amalgamat poglądów, które
nierzadko mogą okazać się trudne do wyjaśnienia czy pogodzenia, tworząc swoisty
szum informacyjny.
9

Ibidem, s.101.
S. Frier, Instagram. Bez filtra, tłum. J. Irzykowski, Feeria, Warszawa 2020, s. 293.
11 Benedykt XVI, Kapłan i duszpasterstwo w cyfrowym świecie: nowe media w służbie Słowa. Orędzie na 44.
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 2010, s. 53-58, [w:] M. Chmielewski, I. Durma, R. Kusiak, Kodeks
social media…, op. cit., s. 153.
10
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Aby ułatwić duchownym nie zawsze łatwą komunikację w mediach
społecznościowych, a jednocześnie starając się zapewnić spójność publicznego
dyskursu Kościoła katolickiego, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
oraz w Republice Federalnej Niemiec powstały odpowiednie dokumenty
o charakterze deskryptywno-normatywnym, w których zawierają się wskazania,
jak duchowni powinni w owych mediach partycypować. Są to: Social media
guidelines w USA12, oraz Social Media Guidelines für kirchliche Mitarbeiter.
Empfehlungen und Muster w Niemczech13, których autorami są odpowiednie
Konferencje Episkopatów. Poza tymi dokumentami powstają również osobne
regulacje uszczegóławiające, zawierające praktyczne wskazania dotyczące
partycypacji w mediach społecznościowych dla duchowieństwa, tworzone przez
poszczególne diecezje14. Zaobserwowano w nich i opisano wiele problemów, które
napotkać mogą osoby duchowne w sieci, ale i znormalizowano wiele kwestii
dotyczących zachowań księży, aby uniknąć możliwych negatywnych konsekwencji
dla Kościoła katolickiego w ogóle, wywołanych nieodpowiednimi działaniami jego
przedstawicieli w przestrzeni internetu15.
W Polsce nadal brakuje dokumentów, które regulowałyby kwestie partycypacji
duchowieństwa w social mediach. Jak wskazują autorzy artykułu Kodeks social
media dla Kościoła katolickiego w Polsce, wzorem takiego dokumentu może
być dokument Normy Konferencji Episkopatu Polski dotyczące występowania
duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej
w audycjach radiowych i telewizyjnych z 2004 roku. Brak jednak choćby regulacji
odnoszących się bezpośrednio do działań w mediach społecznościowych,
a tym bardziej dokumentów uszczegóławiających, dotyczących poszczególnych
platform społecznościowych, które miałyby na względzie różne uwarunkowania
technologiczne, mechaniki i afordancje, które funkcjonują w ramach specyficznych,
znacznie różniących się od siebie środowisk. Na skutek tych uwarunkowań
ewangelizacja online, prowadzona w przestrzeni łączącej pewne cechy tradycyjnie
rozumianej sfery publicznej16 z praktyką komunikacji o charakterze prywatnym –

12

United States Conference of Catholic Bishops, Social media guidelines, http://www.usccb.org/about/
communications/social-media-guidelines.cfm (10.12.2017), s. 154.
13 Der Deutschen Bischofskonferenz, Social Media Guidelines für kirchliche Mitarbeiter. Empfeh- lungen und
Muster, https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse/2012-109b--Empfehlungen-SocialMedia-Guidelines.pdf (10.09.2017), [w:] M. Chmielewski, I. Durma, R. Kusiak, Kodeks social media dla Kościoła
katolickiego w Polsce, s. 156.
14 Ibidem, s. 152-158.
15 Jak zaznaczają autorzy artykułu Kodeks social media dla Kościoła katolickiego w Polsce, adresatami tych
dokumentów są nie tylko osoby duchowne (prezbiterzy, diakoni), ale i „współpracownicy pastoralni, posiadający
umowę o pracę z kościelną instytucją, osoby mające udział szczególnie w zarządzaniu oraz naukowcy” oraz
wolontariusze zaangażowani w różne działania Kościoła. Ibidem, s. 162.
16 Por.: M. Brol, S. Czetwertyński, Sieciowa sfera publiczna a media społecznościowe, „Studia Ekonomiczne” 209,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, https://www.ue.katowice.pl/
fileadmin/_migrated/content_uploads/03_05.pdf (11.05.2021).
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spontanicznej, emocjonalnej, a nawet intymnej – stanowi szczególne wyzwanie,
komplikowane dodatkowo przez dużą zmienność technologiczną. We
współczesnym pejzażu medialnym zachodzą nieustanne zmiany: nie tylko znane
platformy modyfikują swój sposób funkcjonowania, ale nieustannie pojawiają się
nowe, niekiedy bardzo skutecznie walczące o uwagę użytkowników. Jedną z takich
spopularyzowanych niedawno platform jest TikTok.

Charakterystyka aplikacji TikTok
TikTok (w Chinach znany jako Douyin) jest aplikacją społecznościową stworzoną
w 2016 roku przez chińskie przedsiębiorstwo IT – ByteDance. Globalny
wzrost zainteresowania nią można datować na rok 2017. Wtedy to chińskie
przedsiębiorstwo zakupiło popularny już na rynku europejskim i amerykańskim
bliźniaczy start-up Musical.ly.
Według raportu Digital in 2020 opublikowanego przez globalną agencję
We Are Social, aplikacja TikTok plasuje się obecnie na siódmym miejscu wśród
najczęściej używanych aplikacji społecznościowych z liczbą 689 milionów
użytkowników (dane z października 2020 roku). W raporcie tym jako osobną
aplikację przedstawiono Douyin, której liczba użytkowników wynosiła 600
milionów. Można więc założyć, że wszystkich użytkowników produktu
przedsiębiorstwa ByteDance jest łącznie prawie miliard trzysta milionów17. Autorzy
artykułu Analysis of the Reasons and Development of Short Video Application –
Taking Tik Tok as an Example wskazują, że TikTok stał się tak popularny dzięki
wysokiemu poziomowi produkcji, stylowej zawartości, obecności na platformie
wielu znanych gwiazd i interesującym pomysłom reklamowym18. Według drugiej
edycji raportu Kim są Polscy użytkownicy TikToka, sporządzonego przez GetHero we
współpracy z Uniwersytetem SWPS, wśród polskich użytkowników TikToka
zdecydowanie dominują młodzi użytkownicy, zwłaszcza z przedziału wiekowego 1415 lat19.
W ramach aplikacji użytkownicy mogą zamieszczać krótkie filmy (tzw. tiktoki),
trwające początkowo maksymalnie 15 sekund. Wraz z rozwojem aplikacji
wydłużano ten czas, który obecnie wynosi 60 sekund. Tiktoki odtwarzane są w pętli
do momentu, aż użytkownik nie przejdzie do następnego filmu20. Większość
tiktoków nagrywa się do znanych utworów muzycznych, które ewokują specyficzną
17

Digital 2020: October global statshot…, op. cit., s. 50.
S. Yang, Y. Zhao, Y. Ma, Analysis of the Reasons and Development of Short Video Application - Taking Tik Tok
as an Example, In Proceedings of the 2019 9th International Conference on Information and Social Science), Manila,
Philippines, 2–14.07.2019, s. 341.
19 Kim są Polscy użytkownicy TikToka? Edycja II, GetHero, Uniwersytet SWPS, 2020, s. 7-8.
20 C. Dilon, Tiktok Influences on Teenagers and Young Adults Students: The Common Usages of the Application
Tiktok, „American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences”, 2020, 68(1), s. 133.
18
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choreografię, zdarzenia czy też scenariusze do odegrania. Filmy ilustrujące znane
utwory muzyczne, powtarzane potem przez tiktokerów wraz ze specyficznymi dla
nich czynnościami/scenami, nazywane są wśród użytkowników trendami. Wśród
nich wyróżnić można filmy, które podlegają charakterystycznym dla nich regułom
stylistycznym. I tak na przykład, gdy użytkownik słyszy dźwięki piosenki Kreepa
Oh No, może spodziewać się, że na filmiku tym wydarzy się coś zabawnego, lecz
i nieoczekiwanego. Najczęściej są to krótkie scenki, na których na przykład kot
wpada do wanny wypełnionej wodą, ktoś się przewraca lub zalicza inną tak zwaną
wpadkę. Same piosenki przedstawione w filmach bardzo często z czasem odrywają
się od swoich autorów i pierwowzorów i zaczynają być kojarzone jako właśnie
„piosenki z TikToka”, nie zaś odrębne utwory muzyczne, które powstały znacznie
wcześniej, zanim zaistniały jako trendy w tejże aplikacji21. Jak piszą autorzy artykułu
Research on the Causes of the “Tik Tok” App Becoming Popular and the Existing
Problems, TikTok wytworzył charakterystyczną społeczność, w której centrum
podziału treści na kategorie jest właśnie muzyka22.
Trendy na TikToku mają również swoje własne hasztagi. I tak wśród jednych
z najpopularniejszych trendów z własnym hasztagiem wyróżnić można:
#nasportowo (w którym to tiktokerzy chwalą się rozmaitymi aktywnościami
sportowymi), #magicznebuty, (w którym tiktokerzy zmieniają swój outfit,
podrzucając do góry but i za pomocą cięcia – po upadku buta – pokazują się ubrani
już w nowym, często dużo bardziej efektownym stroju), czy też #zgadnijcoto
(w którym tiktokerzy wysyłają w prywatnych wiadomościach różne przedmioty
i każą zgadywać swoim znajomym, czym one są, a następnie wklejają do TikToka
zrzuty ekranu z tychże rozmów). Wszystkie te trendy kształtowane mogą być
odgórnie, przez twórców aplikacji zachęcających użytkowników do ich nagrywania
w zakładce discovery, ale także oddolnie, dzięki kreatywności samych
użytkowników. To właśnie te specyficzne strategie i taktyki kształtują aktualny
kontent aplikacji23.
TikTok umożliwia również prowadzenie tak zwanych live’ów, podczas których
tiktokerzy mogą nawiązać bliższą więź ze swoimi obserwującymi, chociażby poprzez
odpowiadanie w czasie rzeczywistym na zamieszczane u dołu ekranu przez
obserwatorów pytania. W ramach afordancji stworzonych przez ByteDance
w środowisku aplikacji TikTok możliwe jest przekazywanie twórcom tak zwanych
donejtów, czyli gratyfikacji finansowych, których kwoty zaczynają się od jednej
monety tiktokowej (jest to w przeliczeniu ok. 7 groszy) i dochodzą do 2020
21

Radio ZET utworzyło nawet listę najpopularniejszych „piosenek z TikToka”. Zob.: K. Piotrowska, Piosenki z Tik
Toka 2020 – tytuły, trendy, nazwy i polskie piosenki na Tik Toku, Radio ZET, 01.04.2020, https://www.radiozet.pl/
Co-gdzie-kiedy-jak/Piosenki-z-Tik-Tok-2020-tytuly-trendy-nazwy-i-polskie-piosenki-na-Tik-Toku (21.01.2021).
22 L. Xu, X. Yan, Z. Zhang, Research on the Causes of the “Tik Tok” App Becoming Popular and the Existing Problems,
„Journal of Advanced Management Science”, 2019, Vol. 7, No. 2, s. 59.
23 TikTok, https://www.tiktok.com/about?lang=pl.
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tiktokowych monet (ok. 155 złotych). Do swoich live’ów użytkownicy mogą
zapraszać także innych tiktokerów, z którymi mogą tworzyć tak zwane duety.
Są to najczęściej odpowiedzi lub reakcje na dany film, który wyświetlany jest na
współdzielonym ekranie.
TikTok stał się ważną platformą społecznościową zarówno dla już znanych
gwiazd, jak i tych wschodzących, które prawdopodobnie kojarzone będą jako
odkryte na tejże aplikacji.
Oczywiście młodzież posiadająca aspiracje w zakresie zdobywania popularności
za pomocą mediów społecznościowych oraz branża rozrywkowa czy sportowa była
już wcześniej doskonale obeznana z mediami społecznościowymi. Dodanie do
pejzażu medialnego aplikacji TikToka, mimo specyficznych wzorów działania
funkcjonujących w ramach tejże aplikacji, nie przeszkodziło im w zdobywaniu wielu
obserwujących i w aktywnej w niej partycypacji. Przyzwyczajeni bowiem byli już od
dawna do komunikacji poprzez streamowanie wideo (mieli okazję zapoznać się
z nim na Snapchacie, Instagramie czy Facebooku), a fani wcześniej popularnych
osób przywędrowali do aplikacji na zasadzie transferu z innych social mediów,
wśród których TikTok pełni funkcję komplementarną. Inaczej sprawa ma się jednak
najczęściej z przedstawicielami Kościoła katolickiego, a także z oddolnymi
działaniami wiernych prowadzących ewangelizację poprzez tę specyficzną
aplikację, do której musieli oni w kreatywny sposób zaadaptować przekazywane
treści.

Ewangelizacja na TikToku: księża
Wśród najbardziej popularnych kont polskich księży na TikToku wymienić
należy: @dziankowski (14,4 tysięcy obserwujących)24, @camillo_02_88 (132,4
tysięcy obserwujących)25, @montenegrus (128,2 tysięcy obserwujących)26,
@xklotunowicz (118,9 tysięcy obserwujących)27 i @jakubsdb (39,5 tysięcy
obserwujących)28. Jak można zauważyć, nie są one co prawda tak popularne jak
konta wymienionych powyżej celebrytów, jednak i tak ilość obserwujących je osób
może robić wrażenie.
Powstawanie licznych kont osób duchownych na TikToku ma związek z trwającą
obecnie na całym świecie pandemią COVID-19. Przyjrzyjmy się datom ich

24

Ks. Sławomir Dziankowski, @dziankowski, TikTok, https://www.tiktok.com/@dziankowski?lang=pl-PL
(21.01.2020).
25 Ks. Kamil Wyszyński, @camillo_02_88, TikTok, https://www.tiktok.com/@jakubsdb?lang=pl-PL (21.01.2020).
26 Ks. Dariusz Kamiński, @montenegrus, TikTok, https://www.tiktok.com/@ksiadz_z_osiedla?lang=pl-PL
(21.01.2020).
27 Ks. Krzysztof Kołtunowicz, @xkoltunowicz, TikTok, https://www.tiktok.com/@xkoltunowicz?lang=pl-PL
(21.01.2020).
28 Ks. Jakub Piątkowski, @jakubsdb, TikTok, https://www.tiktok.com/@jakubsdb?lang=pl-PL (21.01.2020).
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powstawania: @dziankowski pierwszego tiktoka udostępnił 11.04.2020,
@camilio_02_88 – 05.04.2020, @xkoltunowicz – 19.06.2020, @montenegrus –
24.04.2020. Daty te pokrywają się z okresem, w którym koronawirus zdążył
już utrwalić się w świadomości społecznej dzięki doniesieniom medialnym.
Ograniczenia związane z pandemią utrudniły bezpośredni kontakt osób
duchownych z wiernymi, ci pierwsi więc zaczęli poszukiwać sposobów na dotarcie
do tych drugich w zapośredniczony medialnie sposób. Jak w wywiadzie dla
olsztyńskiej gazety mówi ksiądz Kamil Wyszyński, znany na TikToku pod nickiem
@camillo_02_88:
„Przygodę z TikTokiem zacząłem w okresie, kiedy wybuchła epidemia. Zostałem nagle odcięty od
młodzieży, z którą na co dzień pracuję. To był cios. Postanowiłem zatem dotrzeć do nich w inny
sposób i tak nagrałem swój pierwszy filmik, który obecnie ma już ponad milion wyświetleń”29.

Konta te prezentują sporą różnorodność treściową. Księża wstawiają zarówno
filmy, w których realizują charakterystyczne dla „języka”, którym przemawia
TikTok trendy, ale także starają się przekazywać treści ewangelizacyjne. Bardzo
popularnym sposobem komunikacji z obserwatorami jest odpowiadanie osób
duchownych na komentarze zamieszczane przy wcześniej wstawionych filmach,
pod którymi obserwujący zadają rozmaite pytania. Jednym z przykładów może być
film zamieszczony przez księdza o nicku @dziankowski, zamieszczony 19.22.2020
i stanowiący odpowiedź na pytanie: „Jak przekonałby Ksiądz młodego człowieka
do zaniechania apostazji?”. Ksiądz odpowiada:
„(…) najpierw zaproponowałbym, żeby usiąść, jeśli oczywiście ta osoba chciałaby rozmawiać.
Zaproponowałbym herbatkę, może jakieś ciasteczko do tego. Po prostu zapytał jak człowiek
człowieka: >co się dzieje? skąd taka decyzja?<. Myślę, że nikt takiej decyzji o wyjściu z Kościoła nie
podejmuje z dnia na dzień, bo tak mu się w nocy taka myśl zrodziła. Posłuchałbym, czy naprawdę
jest to problem dotyczący Kościoła, relacji z Panem Bogiem, czy może coś bardziej osobistego.
I raczej wątpię, abym przekonywał na siłę czy udzielił jakiejś jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że
każdy sam w swoim sercu wie, do czego dąży i odpowiedzi sobie sam potrafi udzielić. Ja raczej
jestem zdania, żeby naprowadzać, pomagać”30.

Tego typu filmów zawierających odpowiedzi na pytania użytkowników jest
bardzo dużo, zwłaszcza na wspomnianym koncie. Dzięki tego rodzaju tiktokom
zarówno obserwujący, jak i obserwowani mogą budować wzajemną, osobistą
więź w ramach danego konta. Pomaga to również w zapewnianiu dużej liczby
komentarzy, gdyż istnieje szansa, że to właśnie zamieszczający komentarz znajdzie
się na następnym filmie. Poza zaletami komunikacyjny schemat Q&A (question and
answer) daje również możliwość rozpoczęcia szerszej dyskusji oraz – w zależności
od rodzaju pytania – poznania stanowiska Kościoła (czy też danego duchownego)
29

A. Szczepaniak, Olsztyński ksiądz podbija TikToka! „Młodzi są zdziwieni, że mam taki dystans do siebie”,
https://www.olsztyn.com.pl/artykul,olsztynski-ksiadz-podbija-tiktoka-mlodzi-sa-zdziwieni-ze-mam-taki-dystansdo-siebie,29421.html (22.01.2021).
30 @dziankowski, TikTok, 19.12.2020, https://vm.tiktok.com/ZMJoexYys (21.01.2021).
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w danej kwestii i nawiązania dalszego dialogu w kolejnych komentarzach, wśród
których uwidaczniają się także postawy skrajne. Pod przytoczonym filmem możemy
przeczytać na przykład: „Tak to jest jak się chrzci niczego nieświadomych
niemowlaków… chrzest powinien być ŚWIADOMĄ DECYZJĄ i to co robi kościół
katolicki to jawne świństwo”31, ale i „Po raz kolejny przywraca mi ksiądz wiarę
w polski kościół”32, czy też „Myślę, że decyzja o apostazji w ogromnym stopniu
podejmowana jest pod wpływem zachowania księży, biskupów jak i polityki samego
K. K.”33.
Z tak zróżnicowanymi postawami odbiorców treści, z którymi, jak wspomniałem,
księża nie musieli w aż takim stopniu się mierzyć ani w mediach,
w których komunikacja przybierała charakter jednokierunkowy, ani tym bardziej
w bezpośrednim kontakcie z wiernymi, muszą teraz radzić sobie w mediach
społecznościowych. Oczywiście pomagają im w tym pewne utrwalone już
w cyberprzestrzeni normy, dyrektywy i wzory działania. W skrajnych przypadkach
TikTok daje swoim użytkownikom możliwość nałożenia bana na danego
użytkownika, o czym mówi tiktoker @portretpianisty, z którym ksiądz Sławomir
Dziankowski zrobił tak zwany duet:
„(…) pamiętajcie, że zablokowanie kogoś na social mediach może być formą ochrony własnego
zdrowia psychicznego. To nie zawsze jest uciekanie od tematu, to nie zawsze jest dezerterowanie,
jak to niektórzy nazwali. To jest przede wszystkim szacunek swojego czasu i swojego zdrowia
psychicznego (…); jeśli widzicie jakieś negatywne przekazy, albo stricte nienawistne, albo takie
przekazy, które narzucają innym ludziom światopogląd i traktują wszystkich spoza tego
światopoglądu jako gorszych, to macie pełne prawo, żeby takie konto zablokować”34.

W tym tiktokowym duecie ksiądz dodaje od siebie napisy, wśród których można
przeczytać: „blokujecie innych? bardzo dobrze!”, „– masz hejterów? – ściga cię
stalker? – obraża cię ktoś w swoich filmach?”, „szanuj swój czas i swój dobrostan
psychiczny”, „nie musisz znosić ataków na siebie nawet w imię wiary”, „tutaj jest
wielu ślepo zapatrzonych w swoje racje”, „trzeba najpierw zadbać o swoje zdrowie”
„– trolle – frustraci – stalkerzy, zablokuj ich i żyj”. W komentarzach użytkownik
@oli.sobieraj pisze „czasem blokuje”, ksiądz @dziankowski odpowiada „niestety
z niektórymi osobami inaczej się nie da”, na co użytkownik @tomkrasnowski
odpowiada „Np. Z najjjka” (o której więcej w dalszej części artykułu).
W tym konkretnym przypadku można zaobserwować, że duchowny jest w pełni
świadomy (niekoniecznie dobrych) obyczajów użytkowników internetu. Pamiętać
należy jednak, że dawanie świadectwa Chrystusowi jest zadaniem zarówno dla osób
duchownych, jak i świeckich wiernych:

31

Użytkownik @lukaszp6, [w:] Ibidem.
Użytkownik @xpersephone_chan, [w:] Ibidem.
33 Użytkownik @kazimierz1234, [w:] Ibidem.
34 @dziankowski, TikTok, 28.12.2020, https://vm.tiktok.com/ZMJoeMq71 (21.01.2021).
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„Wykorzystanie mediów w misji Kościoła stanowi tak zadanie pasterzy, jak i osób świeckich35.
Wszyscy wierni przez środki techniczne i ekonomiczne, oraz uzdolnienia kulturalne i artystyczne,
za pośrednictwem mediów, powinni dawać świadectwo Chrystusowi, wspomagając w miarę
możności duszpasterską działalność Kościoła”36.

Co więc robić w przypadku, gdy powiernicy tego zadania spotkają się z tak
specyficznymi praktykami sieciowymi jak trolling, spam, hejt czy stalking? Ksiądz
podpowiada – należy takie osoby po prostu zablokować. Oczywiście porada ta ma
sens nie tylko w odniesieniu do zdrowia psychicznego, ale i przez wzgląd na unikanie
podburzania pod swoimi filmikami innych komentujących, zakłócania dyskusji,
czy rozprzestrzeniania fałszywych informacji. Inną taktyką niż zablokowanie danego
użytkownika może być usunięcie komentarza, który nosi znamiona trollingu, jednak
trzeba pamiętać, że wtedy daje się osobie trollującej argument do prowadzenia
dalszej dyskusji dotyczącej cenzurowania i braku wolności wypowiedzi37.
Innym popularnym kontentem zamieszczanym przez księży na Tiktoku są
wspomniane trendy. Charakterystycznym dla polskiego środowiska osób
duchownych i wierzących świeckich stał się trend hashtagowy #jaramniewiara,
który powstał we wrześniu 2020 roku. Pierwszy zidentyfikowany przeze mnie film
z tym hasztagiem to tiktok użytkownika @sportowy80 z 21.09.2020. W opisie
tiktoker pisze: „Wiem, że tu jesteście. Nie chowajcie się ze swoją wiarą. Pokażmy,
że my też tu jesteśmy”, a na samym filmie widzimy uśmiechającego się autora
i pojawiające się po kolei napisy: „jarają mnie motory, jarają mnie sporty, jara mnie
taniec, jara mnie muzyka. A wiesz co mnie również jara? #jaramniewiara”38.
Na to zawołanie tiktokera zaczęli odpowiadać księża, dodając podobne treści.
Między innymi był to ksiądz o nicku @camillo_02_88, który najpierw nagrał
z pierwszym tiktokerem duet, a dwa tygodnie później wstawił osobnego tiktoka,
w którym mówi: „jest wiele rzeczy, które nas jarają, mnie na przykład gra w Fifę
i gra Bayernem. Dwa dni temu wleciał na TikToka #jaramniewiara. Jest to
zaproszenie dla katolików, którzy chcą się przyznać do swojej wiary. Wiem, że jest
was tam dużo. Odwagi! Pokażmy, że wierzymy. Zapraszam”39. To zaproszenie nie
pozostało bez odzewu: obecnie hashtag ten liczy 21 milionów wyświetleń i został
stałym elementem dodawanym do wielu filmów nagrywanych przez duchownych
i nie tylko, stając się swoistym symbolem przynależności do wspólnoty w wierze.
Duchowieństwo skupiające się wokół TikToka nie unika również bardziej
charakterystycznych dla tegoż medium trendów czy filmów o charakterze
humorystycznym. Jako przykład może posłużyć tiktok księdza o nicku

35

Inter Mirifica nr 3, [w:] Mass media w nauczaniu Kościoła…, op. cit., s. 85.
Inter Mirifica nr 13, [w:] Ibidem, s. 85.
37
D. Jachyra, Trollowanie – antyspołeczne zachowania w internecie, sposoby wykrywania i obrony, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 2011 nr. 28, s. 259.
38 @sportowy80, TikTok, 21.09.2020, https://vm.tiktok.com/ZMJwqrJec (22.01.2021).
39 @camillio_02_88, TikTok, 24.09.2020, https://vm.tiktok.com/ZMJwqBxjc (22.01.2021).
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@camillo_02_88, który między innymi opublikował wspomniany już trend znany
pod hashtagiem #magicznebuty, w którym ksiądz podrzucając but zmienia swój
ubiór
z krótkich spodenek i T-shirtu w pełne spodnie i koszulę kapłańską
z koloratką40. Z kolei ksiądz o nicku @montenegrus w filmiku z 16.01.2020
odtwarza trend do muzyki oznaczonej jako „oryginalny dźwięk – n4t4liep ”,
w którym tiktokerzy udają „hitmanów”, najczęściej realizujących swoje zadanie
poprzez dosypanie do wody trucizny, jednak na koniec sami w tychże tiktokach stają
się ofiarami (bo na przykład mieszają miksturę palcem, później go oblizując)41.
Przykłady, w których księża odtwarzają w kreatywny sposób będące już w obiegu
trendy, można mnożyć.
Takie przeplatanie „lekkich” treści charakterystycznych dla medium, jakim jest
TikTok z tymi, które skupiają się na przekazywaniu ewangelii, wydaje się być
niezwykle atrakcyjne zwłaszcza dla młodych ludzi, a z całą pewnością pokazuje im inny
niż stereotypowy obraz duchowieństwa. Jak we wspomnianym już powyżej
artykule mówi ksiądz Kamil Wyszyński: „Mam bardzo pozytywny odzew od
młodych. Dostałem mnóstwo komentarzy, w których dziwiono się, że ksiądz może
mieć taki dystans do siebie”42. Takie przemieszanie treści oznacza również
zwiększenie prawdopodobieństwa, że przekazy te trafią nie tylko do grupy
wierzących, którzy z własnej inicjatywy wyszukiwali konta księży chociażby przez
hashtag #jaramniewiara. Algorytmy TikToka zdają się reagować na lubiane
wcześniej trendy oraz na długość ich oglądania, przez co podsunąć mogą
użytkownikom również konta osób duchownych, do których przypadkowy oglądający
może potem zajrzeć i natrafić na treści związane z ewangelizacją. Na taki
właśnie efekt wydają się liczyć osoby duchowne podejmujące się misji
ewangelizacyjnej zapośredniczonej medialnie.
Niektóre z filmów na TikToku wywołują jednak silny sprzeciw wśród
obserwujących, którego exemplum może stanowić tiktok księdza o nicku
@xkoltunowicz. Był on odpowiedzią na pytanie: „Czy psy i koty mają duszę, trafią
do nieba?” użytkownika @milumilu28. Ksiądz odpowiada więc:
„(…) otóż kościół naucza tutaj bardzo jasno, że psy, koty i w ogóle zwierzęta to są stworzenia Boże,
które trzeba bardzo szanować, nie wolno ich krzywdzić, dla których trzeba być dobrym. Ale one
ciągle należą do tego świata materialnego, czyli nie mają w sobie duszy takiej, jaką ma człowiek.
Oczywiście mają w sobie ducha życia i odczuwają emocje, mają pamięć, inteligencję. Ale to, co je
różni od człowieka, to właśnie to, że nie mają duszy i nie mają wolności, są w jakiś sposób
zaprogramowane, działają na podstawie instynktu (…); tak że zwierzęta są cudowne, ale duszy
nie mają”43.

40

@camilio_02_88, TikTok, 01.09.2020, https://vm.tiktok.com/ZMeRMcLMH (22.01.2021).
@montenegrus, TikTok, 16.01.2020, https://vm.tiktok.com/ZMeRMb7m9 (22.01.2021).
42 A. Szczepaniak, Olsztyński ksiądz podbija…, op. cit.
43 @xkoltunowicz, TikTok, 15.10.2020, https://vm.tiktok.com/ZMJwEfPrR (22.01.2021).
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Odpowiedź ta wywołała ogromną dyskusję w komentarzach, wśród których
większość użytkowników wyrażała opór wobec przyjęcia takiego stanowiska.
Możemy więc w nich przeczytać: „ja wierzę, że spotkam się z moim pieskiem po
śmierci”44, „Całe szczęście nie ksiądz o tym decyduje :)”45, „Dlaczego nie mają
duszy? Dla mnie to brednie.”46, „Zwierzęta prędzej trafią do nieba niż Pan, ja czy
jakikolwiek inny człowiek. Dlaczego? Zwierzęta z natury są dobre, a ludzie źli”47,
„Skoro w niebie każdy jest szczęśliwy to zwierzęta są napewno bo to one są wielką
częścią szczęścia ”48, „Jestem wierzącą ale jestem myśli że zwierzęta mają dusze”49, „To
smutne, że ksiądz mówi takie rzeczy. Jest Pan dla mnie, jako ateisty jest ksiądz
pozytywną postacią, ale taka interpretacja jest kompletnie karygodna ”50, „dlaczego ks
wprowadza w blad swoją nie wiedzą dok kościół Tomasz z Akwinu nauczał że
zwierzęta mają duszę i będą w niebie”51, „Jak umarł babci pies to nabcia mi
muwiła że poszedł do krainy wiecznych łowuw i że tam podobno trafiają zwierzęta po
śmierci”52, „To ja pojde za teńczowy mostek, a nie do jakiegoś nieba”53. Jak
można wnioskować po stylu wypowiedzi, część z tych komentarzy pisały dzieci,
którym – jak można przypuszczać – zdecydowanie trudniej jest zrozumieć nauczanie
Kościoła w tej kwestii. Wśród komentujących znalazły się zarówno osoby wierzące, jak
i zdeklarowani ateiści, wszyscy wspólnym głosem sprzeciwiający się stanowisku
księdza.
Wśród miejsc w sieci poświęconych upamiętnieniu domowej fauny po śmierci
wymienić można witryny internetowe określane jako wirtualne nekropolie dla
zwierząt54, specjalne grupy i fanpage na Facebooku55 czy też filmiki na YouTubie56.
Powstawanie tych miejsc powiązać można ze swoistą „posthumanistyczną
renegocjacją rozumienia człowieka”57. Również na TikToku nietrudno natrafić na
filmiki poświęcone pamięci zwierząt, których nie ma już ze swoimi opiekunami.
Stanowią one formę publicznego pożegnania się z nimi, będącą swego rodzaju
zastępnikiem obrzędu pogrzebowego w przypadku ludzi. Oznaczone są one tagiem
44

Użytkownik @yougurt_420, [w:] @xkoltunowicz, TikTok, 15.10.2020 https://vm.tiktok.com/ZMJwEfPrR
(22.01.2021).
45 Użytkownik @klaudiaa_karolinaa, [w:] Ibidem.
46 Użytkownik @cirinyan, [w:] Ibidem.
47 Użytkownik @natka_121_, [w:] Ibidem.
48
Użytkownik @julx.iaa, [w:] Ibidem.
49 Użytkownik @olcia_a19, [w:] Ibidem.
50 Użytkownik @lainesongs, [w:] Ibidem.
51 Użytkownik @legiad, [w:] Ibidem.
52 Użytkownik @marcinpro23, [w:] Ibidem.
53 Użytkownik @httpsyt.creepy.ing.schiz, [w:] Ibidem.
54 Portal Tęczowy Most, poświęcony upamiętnianiu zwierząt, http://teczowy-most.pl (22.01.2021).
55 Na przykład fanpage Tęczowy Most, który ma blisko 2400 polubień: https://www.facebook.com/TeczowyMost
(22.01.2021).
56
Na przykład film utrzymany w czarno-białej stylistyce upamiętniający psa Elzunię: https://www.youtube.com/
watch?v=BxhtpDTry9k (22.01.2021).
57 M. Kamińska, Memosfera. Wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2017,
s.164.
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#teczowymost, a wśród opisów pod nimi znaleźć można takie jak: „moj wierny
kompan odszel zostawiajac nam wszystkim pustke w domu jak i w sercach. Tiger, dzis
odszedl za teczowy most.mam nadzieje ze jest mu lepiej”58, „Maja <3 10.07.2019
odeszła za tęczowy most <3 Nigdy Cię nie zapomnę <3”59, „Tuptuś przeszedł za
tęczowy most. Pamiętaj że zawsze będziesz w moim sercu <3”60. Wspomniany        
w ostatnim cytacie Tęczowy Most, za który (według niektórych) trafiają zwierzęta
po śmierci, jest innowacyjną koncepcją eschatologiczną spopularyzowaną                
w przestrzeni internetu jako swego rodzaju „kompromis między tradycyjnymi
chrześcijańskimi wierzeniami na temat życia po śmierci a nowymi potrzebami
emocjonalnymi, wynikającymi ze zmiany statusu kulturowego zwierząt”61.
Wspomniane filmy, w których użytkownicy TikToka żegnają swoje zwierzęta,
dowodzą, że tego typu praktyki żałobne rozprzestrzeniają się na coraz to nowsze
platformy społecznościowe. Wchodzą one w konflikt z oficjalnym stanowiskiem
Kościoła, a przestrzenią walki między tymi stanowiskami staje się między innymi
TikTok.
Warto dodać, że opisywany powyżej tiktok księdza Krzysztofa Kołtunowicza
okazał się na tyle kontrowersyjny, że doczekał się omówienia w artykule, którego
autor zarzuca duchownemu niezgodność z nauczaniem papieża Franciszka.
Franciszek podczas jednego ze swoich wystąpień miał powiedzieć do chłopca, który
niedawno pożegnał się ze swoim pupilem, że ten pewnego dnia zobaczy swojego
psa, ponieważ „raj jest otwarty dla wszystkich boskich stworzeń”62, co sugerować
miało, że zwierzęta mają duszę i mogą być zbawione. Opisywaną sytuację jednak
sprostował potem rzecznik Watykanu i określił ją jako nieporozumienie, w którym
słowa biskupa Rzymu zostały źle zrozumiane, a stanowisko Stolicy Apostolskiej
w tej kwestii pozostaje niezmienne63.
Jak wspomniałem, na profile tiktokowe księży trafiają również ateiści i inne
osoby niezwiązane z Kościołem katolickim, które często deklarują, że inaczej
postrzegałyby Kościół, gdyby to właśnie tacy księża w tymże przeważali. Pod
filmikami księży przeczytać można komentarze takie, jak: „gdyby taki był faktycznie
kosciol to moze bym w nim zostala ….”64, „Ja w Boga nie wierzę ale niech tu Ksiądz
zostanie”65, „Nigdy nie sądziłem, ze coś takiego powiem czy napisze. Jakby wszyscy
księża byli jak ksiądz to pewno byłoby inne podejście ludzi do wiary i kościoła”66,
58

@afunefea, TikTok, 03.01.2021, https://vm.tiktok.com/ZMJwEPmTn (22.01.2021).
@leonek91, TikTok, 04.06.2020, https://vm.tiktok.com/ZMJK1U6aN (22.01.2021).
60 @hamstertipy, TikTok, 21.11.2020 https://vm.tiktok.com/ZMJK1pU2U (22.01.2021).
61 M. Kamińska, Memosfera…, op. cit., s. 163.
62 P. Sekmistrz, Duchowny, którego zdaniem psy i koty nie mają duszy, nie mają prawa iść do nieba. Zaprzecza
papieżowi, https://wtv.pl/zwierzeta-131220-ws-dusza (22.01.2021).
63 Ł. Woźnicki, Rzecznik Watykanu: Zwierzęta nie pójdą do nieba. To nieporozumienie, https://wyborcza.pl/
1,75399,17131065,Rzecznik_Watykanu__Zwierzeta_nie_pojda_do_nieba__To.html (22.01.2021).
64 Użytkownik @moni.lo [w:] @dziankowski, 03.11.2020, TikTok, https://vm.tiktok.com/ZMJwKSgVv (22.01.2021).
65 Użytkownik @zimnemartini, [w:] Ibidem.
66 Użytkownik @mariuszciesla, [w:] @camillo_02_88, 20.09.2020, TikTok, https://vm.tiktok.com/ZMJwKAKuY
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„Jako ateistka zgadzam się w 100%. Zachowanie pewnych fanatycznych
katolików było jednym z powodów mojego ateizmu (jako dziecko byłam
katoliczką)”67, „jeżeli miałabym takich księży jak pan u mnie w parafii to bym
chodziła do kościoła codziennie”68, „Dzięki wam zaczynam wierzyć że jeszcze są
dobrzy ludzie w kościele”69, „Ksiądz mi przywraca wiarę w to że wśród księży są
jeszcze mądrzy i dobrzy ludzie”70.
Można więc zasadnie założyć, że profile na TikToku, które są prowadzone
w sposób swobodny, „luźniejszy”, pozwalają pokazać inną twarz Kościoła,
bardziej ludzką i otwartą. Tiktokowe „wygłupy” połączone z pełnieniem misji
ewangelizacyjnej zdają się nie odbierać Kościołowi jako całości mistycyzmu
i powagi, lecz otwierają część osób na Kościół, pozwalając go poznać na nowo.
Są niczym odpowiedniki nagrań z backstage’u pokazujące to, co bez mediów
społecznościowych byłoby trudno dostrzegalne. Udowadniają, że ksiądz to również
człowiek i to człowiek niepozbawiony wad, posiadający rozmaite zainteresowania,
wreszcie mający czas wolny, który chce przyjemnie spędzać. Filmy takie
„odczarowują” popularny wizerunek kapłana jako tego, który stoi poza
społeczeństwem (a nawet ponad nim), wyjęty jest z jego ram i funkcjonuje jedynie
w sferze sacrum poprzez całkowite zanurzenie w instytucje kościelne.
Na przykładzie osób deklarujących się w komentarzach jako ateiści zauważyć
można, że siła przyciągania „najnowszego” medium, jakim jest obecnie TikTok, kryje
ogromny komunikacyjny potencjał. Możliwe, że nie przyciągnie on zdeklarowanych
ateistów do Kościoła, jednak treści ewangelizacyjne ujęte w taką formę ewidentnie
trafiają im do przekonania. Możliwe, że gdyby nie social media, część z nich nie
byłaby skora rozmawiać z księdzem spotykając go in real life, a tutaj przejawiają
większą śmiałość. Mając to na uwadze pamiętać należy, że mimo iż dzięki mediom
społecznościowym „praktyki religijne nie są już związane z konkretnym miejscem
i czasem”71, to posiadają jednak pewne ograniczenia. Wśród takich ograniczeń
pojawia się na przykład problem udzielania sakramentów poprzez media
społecznościowe. Jak w swoim artykule Kościół katolicki wobec współczesnych
mediów – szanse i zagrożenia pisze Danuta Smołucha:
„W 2005 r. Kościół katolicki przedstawił oficjalne stanowisko, w którym oświadczył, że do
sakramentu spowiedzi wymagana jest fizyczna obecność spowiadającego się72. Podobnie

(22.01.2021).
67 Użytkownik @cass1ni, [w:] @dziankowski,TikTok, 03.11.2020, https://vm.tiktok.com/ZMJwKSgVv (22.01.2021).
68 Użytkownik @k0pyt, [w:] @dziankowski, TikTok, 19.12.2020, https://vm.tiktok.com/ZMJwK93St (22.01.2021).
69 Użytkownik @anka_czytanka12, [w:] @camillo_02_88, TikTok, 29.08.2020, https://vm.tiktok.com/ZMJwKQSFV
(22.01.2021).
70 Użytkownik @monikabodan18, [w:] @dziankowski, 19.12.2020, TikTok, https://vm.tiktok.com/ZMJwK93St
(22.01.2021).
71 D. Smołucha, Kościół katolicki wobec…, op. cit., s. 103.
72 R. Kluver, Y. Chen, The Church Of Fools. Virtual Ritual And Material Faith, “Online – Heidelberg Journal of
Religions on the Internet”, 3.1/2008, [w:] Ibidem, s. 103.
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transmisja internetowa czy telewizyjne relacje na żywo Mszy Świętej nie zastąpi fizycznej
obecności wśród zgromadzonych wiernych danej wspólnoty73”.

Aby więc w pełni uczestniczyć w życiu Kościoła katolickiego, potrzebna jest
(w dobie pandemii jedynie w miarę możliwości i mając na uwadze obowiązujące
ograniczenia, ale i związane z nimi udzielane przez Kościół dyspensy) fizyczna
obecność wiernych w kościele podczas obrzędów i uczestnictwo w sakramentach.
Przed duchownymi nadal więc stoi zadanie zachęcania ich do fizycznego udziału
w bieżących wydarzeniach kościelnych i przyjmowania sakramentów.

Świeccy ewangelizatorzy na TikToku
Warte szczególnego podkreślenia jest to, że próby ewangelizacyjne poprzez
aplikację TikTok podejmują również osoby świeckie. Wymienić tu można konta
takie jak: @igorek.t (273,5 tysiąca obserwujących)74, @bozasila (115 tysięcy
obserwujących)75, @petro.ky (29,5 tysiąca obserwujących)76, @kkolasia (13,9
tysięcy obserwujących)77, @sportowy80 (11 tysięcy obserwujących)78. Największe
zainteresowanie zdaje się obecnie budzić tiktokerka o nicku @najjjka79, która
gromadzi na swoim profilu 175,5 tysiąca obserwujących i bardzo często oznaczana
jest przez użytkowników w komentarzach pod tiktokami księży. Hashtag
#najjjka ma obecnie na TikToku aż 28 milionów wyświetleń. @Najjjka to
dwudziestokilkuletnia dziewczyna znana przede wszystkim ze swoich skrajnie
konserwatywnych poglądów. Na jednym z filmów tak odpowiada na pytanie: „Czy
jeśli kobieta zostanie zgwałconą to twoim zdaniem to jej wina bo kusiła mężczyznę
czy to wina gwałciciela”:
„Może zacznę od tego, że jakiekolwiek kuszenie kogokolwiek jest nie okej. Nieważne czy to
strojem, czy czynem, czy ubiorem, bo jednak nie powinniśmy nikogo kusić nawet żeby ktoś
dopuścił się grzechu w myślach (…); A co właśnie do tego pytania, to ja bym powiedziała, że wina
oczywiście, że jest po stronie sprawcy. Tylko że my, ludzie, też jesteśmy odpowiedzialni za to, że
kogoś kusimy nawet strojem. Bo zauważ, że wiele kobiet ubiera się właśnie w sposób taki
nieskromny, zawsze im coś widać, tu coś im wystaje, tu sukienka jest za krótka, tu dekolt jest
głęboki i to jest właśnie też grzech, bo w taki sposób kusimy właśnie mężczyzn. A dodatkowo
jeszcze bym dodała, że przecież można ubrać się schludnie, skromnie i wyglądać kobieco
i przepięknie nawet nie odsłaniając dokładnie niczego”80.
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S. E. George, Believe It or Not. Virtual Religion in the 21st Century, [w:] End-User Computing: Concepts,
Methodologies, Tools, and Applications, (red.) S. Clarke, Hershey 2008, [w:] Ibidem, s. 103.
74 @igorek.t, TikTok, https://vm.tiktok.com/ZMJKJfYk5 (22.01.2021).
75 @bozasila, TikTok, https://vm.tiktok.com/ZMJKJC4Sj (22.01.2021).
76 @petro.ky, TikTok, https://vm.tiktok.com/ZMJKJ9JPF (22.01.2021).
77
@kkolasia TikTok, https://vm.tiktok.com/ZMJKJU888 (22.01.2021).
78 @sportowy80, TikTok, https://vm.tiktok.com/ZMJKJ9h25 (22.01.2021).
79 @najjjka, TikTok, https://vm.tiktok.com/ZMJKJqLMN (22.01.2021).
80 @najjjka, TikTok, 01.12.2020, https://vm.tiktok.com/ZMJKJAv9t (22.01.2021).
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W komentarzach przeważają zdania sprzeciwu. Przeczytać w nich można:
„Przykro się tego słucha. Jestem wierząca ale to już przesada…”81, „Sory najka ale
mam prawo ubierać te yebane kabaretki i krótka spodniczke i nikt nie ma prawa
mnie dotknac”82, „najlepiej się kocem owinąć i nie wychodzić z domu wtedy będzie
dobrze”83, „Przykro słucha się osoby która sama sobie wymyśla religię i nie wie NIC
o życiu”84.
Kontrowersyjnych wypowiedzi Najjjki i krytycznych reakcji pod nimi
w komentarzach jest na jej profilu bardzo dużo. Ogromny spór użytkowników
z Najjjką zaczął się, kiedy ta zaczęła wygłaszać swoje opinie na temat współżycia
przedmałżeńskiego, określając osoby nie dotrzymujące wstrzemięźliwości jako
pozbawione szacunku do siebie. Szeroki odzew w komentarzach sprawił, że
Najjjka dodawała kolejne filmiki odpowiadające na te komentarze i przedłużyła tym
samym żywotność tematu85. Na te twierdzenia odpowiedział ksiądz o nicku
@dziankowski. Chociaż nie powiedział wprost, o kogo chodzi i nie oznaczył Najjjki
pod swoim filmem, to z kontekstu można wywnioskować, że chodzi właśnie o tę
tiktokerkę i wspomniane powyżej twierdzenia:
„Do wszystkich kobiet i dziewczyn, które się nie szanują. Co to w ogóle za określenie? A teraz jest
burza akurat na Tik-toku, bo się pojawiły filmiki i to jeszcze od osoby, która uważa, że jest bliżej
Pana Boga. Generalnie jeśli ktoś jest bliżej Pana Boga rzeczywiście, nigdy nie będzie pogardzał
drugim człowiekiem. Nie będzie patrzył na niego z góry czy go oceniał. Jeśli chodzi o nauczanie
Kościoła – rzeczywiście mamy jasność, jeśli chodzi o przygotowanie do małżeństwa. Pewien ideał,
do którego dążymy. Co oczywiście nie znaczy, że jak ktoś tutaj żyje inaczej, to od razu pójdzie do
piekła. Po prostu to jest grzech jak każdy inny i są osoby, które przecież też mają inny świat
wartości i nie są wierzące. Musimy ich szanować i powinniśmy tym bardziej jako osoby wierzące.
Tamte poglądy to jest po prostu zwykły radykalizm, przerysowany katolicyzm i nic więcej”86.

Użytkownicy TikToka bardzo szybko zaczęli udostępniać ten filmik i cytować
księdza Dziankowskiego pod filmikami Najjjki oraz oznaczać ją pod wspomnianym
tiktokiem. W komentarzach przeczytać można na przykład: „Dziękuję! <3 Czekałam
na taką wypowiedź. Jestem osobą wierzącą, ale tej dziewczyny nie da się już
słuchać”87, „@najjjkawidać jaka jesteś naprawdę, mówisz że jesteś taka wierząca
a jak sam ksiądz ci zwróci uwagę to jest jak jest. Pewnie nawet nie uznajesz
papieża”88 czy „@naajjjka posłuchaj posłuchaj, bo woda sodowa ci uderzyła do
głowy”89. Na ostatni komentarz ksiądz Dziankowski odpowiedział „nie posłucha,
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Użytkownik @popiolek23, [w:] Ibidem.
Użytkownik @semabyczku, [w:] Ibidem.
83 Użytkownik @x_4l3x, [w:] Ibidem.
84 Użytkownik @jjarmolowska, [w:] Ibidem.
85 @najjjka, TikTok, 10.09.2020, https://vm.tiktok.com/ZMJKMH1vX
86
@dziankowski, TikTok, 19.09.2020, https://vm.tiktok.com/ZMJK6XuXe (22.01.2021).
87 Użytkownik @justynazasowska, [w:] Ibidem.
88 Użytkownik @kinga.g_g, [w:] Ibidem.
89 Użytkownik @chmielewska.x, [w:] Ibidem.
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papieża Franciszka też skrytykowała”90. Gdy jeden z użytkowników skomentował
film Najjjki „Ksiądz @dziankowski cię wyjaśnił fanatyczko”, ta w jednym ze swoich
tiktoków postanowiła odpowiedzieć:
„Mnóstwo razy zostałam oznaczona pod jego właśnie filmikiem na mój temat. A ja może tutaj
dyskusję jakąś. I ja się zapytam o jedno. Mam się przejmować zdaniem modernistycznego księdza?
Bo nie rozumiem, nie rozumiem, serio. Oznaczacie mnie, bo co? Bo ksiądz powiedział i przyzwolił
na waszą w sumie opinię mówiąc takie rzeczy? Pragnę zauważyć, że nawet Maryja powiedziała, że
właśnie najwięcej ludzi jest potępionych za nieczystość. Więc to też o czymś świadczy. Ten ksiądz
idzie bardziej za ludźmi niż za Bogiem. Chce się jakby do ludzi dopasować i dlatego wy na to lecicie.
Bo on mówi praktycznie coś, co chcecie usłyszeć. A ja tutaj w internecie mówię coś, czego w sumie
nikt nie mówi, bo każdy boi się podejmować właśnie tematów seksu i ciężkich tematów. I owijają
wszyscy tak wszyscy w bawełnę, żeby nikomu nie zajść za skórę”91.

Jest to tylko jeden spośród wielu przykładów sytuacji, w których użytkownicy
TikToka pytają księży o opinie na temat budzącej kontrowersje Najjjki92. Opinia
duchownych o Najjjce budzi ogromną ciekawość wśród komentujących, ponieważ
widać znaczne różnice między głoszonymi przez tych pierwszych poglądami
a radykalną postawą tej drugiej. Przykładem wartym przytoczenia jest chociażby
spór toczony wokół książek i filmów z serii o Harrym Potterze. Najjjka
w trzyczęściowym filmiku wyjaśnia, dlaczego czytanie/oglądanie tej serii jest jej
zdaniem zagrożeniem dla wiary katolickiej93. Następnie użytkownicy TikToka zadają
to samo pytanie księżom, którzy stając po drugiej, znacznie mniej radykalnej stronie
barykady tłumaczą, dlaczego nie jest94. Tego typu światopoglądowe spory
nierzadko wzniecają sami komentujący, którzy wobec tak sprzecznych opinii
zaczynają czuć się zagubieni i szukają poparcia swoich poglądów u przedstawicieli
Kościoła. W tiktoku z 03.22.2020 ksiądz Dziankowski ponowie postanowił zabrać
głos w kwestii skrajnych poglądów religijnych, po raz kolejny nie odnosząc się
wprost do Najjjki, lecz mówiąc ogólniej „o wszystkich fanatyzmach”:
„Więc ja wychodzę. Mam dosyć napuszczania Polaków na siebie, tych złych emocji. Ale jeszcze
zanim wyjdę, tylko parę wyjaśnień, dlaczego wychodzę. Dopóki nie założyłem Tik-toka, sobie
nawet nie uświadamiałem, że są tak skrajne siły w Kościele. Ci, którzy określają, kto jest
prawdziwym księdzem, prawdziwym Polakiem, prawdziwym mężczyzną, prawdziwą kobietą.
A za tym stoi jedna wielka pogarda i język nienawiści. Drugi, który się nie zgadza z moją wizją, nie
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@dziankowski, TikTok, 19.09.2020, https://vm.tiktok.com/ZMJKMyLWA (22.01.2021).
@najjjka, TikTok, 19.09.2020, https://vm.tiktok.com/ZMJKMQm3V (22.01.2021).
92 Odpowiedzi na to pytanie udzielił również ksiądz Dariusz Kamiński, który stwierdził, że nie obserwuje jej
profilu, a jeżeli chodzi o „tematykę związaną z panem Bogiem”, to na TikToku ogląda raczej innych księży.
Zob.: @montenegrus, Tik-Tok, 08.01.2021, https://vm.tiktok.com/ZMJofa11t (29.01.2021). Potem ponownie głos
zabrał ksiądz Stanisław Dziankowski, który określił Najjjkę jako „dającą świadectwo swojej wiary”, nie zaś głoszącą
nauki Kościoła. W filmie tym podkreślił, że mając informacje o jej edukacji (którą nabył oglądając jej live’a)
w zakresie wiedzy o religii katolickiej, ta zakończyła ją na poziomie „pierwszej czy drugiej klasy szkoły branżowej”,
więc nie powinno się jej traktować jako autorytetu teologicznego. @dziankowski, Tik-Tok, 29.01.2021,
https://vm.tiktok.com/ZMJofxVoa (29.01.2021).
93 @najjjka, TikTok, 17.12.2020, https://vm.tiktok.com/ZMJobgSwy (22.01.2021).
94 @xkoltunowicz, TikTok, 26.11.2020, https://vm.tiktok.com/ZMJobKA8h (22.01.2021).
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jest już dla mnie człowiekiem i mogę nim gardzić. Co to ma wspólnego z Ewangelią? Przecież my
mamy kochać każdego człowieka. Szanować jego poglądy, a czasami nawet nie jesteśmy w stanie
wysłuchać jego poglądów, a co dopiero, żeby je szanować i jeszcze kochać tego człowieka (…)”95.

Poza krytyką radykalnych twierdzeń świeckiej ewangelizatorki tym, co warte jest
podkreślenia w powyższej wypowiedzi, są słowa księdza o braku świadomości
istnienia tak dużych skrajności poglądów obecnych w Kościele. Social media –
niczym wszechwidzące oko, a zarazem powiększająca soczewka – pozwalają
dokładnie je zobaczyć, obnażają różnice i silną polaryzację wśród członków
wspólnoty Kościoła katolickiego, zwłaszcza osób mocno w ową wspólnotę
zaangażowanych. Duchowni z reguły starają się nie wypowiadać skrajnych opinii              
i raczej nie zdarzają im się takie, które mogłyby wywołać oburzenie. Jedynym
odnotowanym przeze mnie przypadkiem tiktoka, który wywołał ogromną krytykę
również poza samą platformą, jest tiktok księdza Jakuba Piątkowskiego znanego
pod nickiem @jakubsdb96, który porównał kobiety nie dochowujące
przedmałżeńskiej czystości do brudnej szklanki:
„Szklanka. Kiedyś była pełna, teraz już jest pusta, troszkę brudna. Wiele osób z niej piło. Chcesz się
napić? Prawdopodobnie nie. Mówię to dlatego, że pod ostatnim filmikiem niektóre osoby pytały
się mnie, co sądzę o tej dziewczynie, która na Tik-Toku chwali się swoją czystością przed ślubem.
Ona też jest szklanką, ale czystą i pełną. Z tej szklanki piło wielu, zostawili coś po sobie i jest pusta.
A ta dziewczyna jest pełną szklanką, czystą, a co lepsze – może dać siebie w pełni drugiej osobie,
do której będzie miała pewność, że to jest ta jedyna. Modlę się za ciebie, jesteś wzorem
dla wszystkich. Szanujcie się i bądźcie czyści. Pozdrawiam i szczęść Boże”97.

Na film ten odpowiedział ponownie ksiądz Dziankowski, odnosząc się do
artykułu katolickiej strony internetowej Deon:

„Żadna kobieta nie jest brudną szklanką”98. Bardzo gorąco wam polecam artykuł na stronie
deon.pl, pod takim właśnie tytułem. Tam jest mowa o tym wszystkim, co ostatnio dzieje się na TikToku. Wypowiedzi niektórych księży, ale przede wszystkim młodych kobiet, które próbują to
ewangelizować, a zafiksowały się tylko na jednym punkcie – seksu, zamiast zająć się głoszeniem
pozytywnego przekazu Ewangelii. I później padają seksistowskie określenia, stereotypy                    
o otwartych kartonikach, nadgryzionych jabłkach, brudnych szklankach czy wyżutych gumach.          
I w tym artykule pojawia się bardzo ciekawe określenie – katolicki slut-shaming (…); to jest
określenie poniżania kobiet czy wyśmiewania, dyskryminowania ze względu na ich zachowania          
w sferze seksualności. Coś, co jest niedopuszczalne, a tym bardziej jeszcze pod płaszczykiem religii.
Więc podchodźcie z dystansem do takich filmów99.”

Po ogromnej ilości krytyki, która pojawiła się nie tylko w komentarzach, ale
nagłośniona została też przez inne media (np. wiodący portal internetowy
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@dziankowski, TikTok, 19.09.2020, https://vm.tiktok.com/ZMJK6XuXe (29.01.2021).
@jakubsdb, TikTok, https://vm.tiktok.com/ZMJKMQouc (29.01.2021).
97
https://wideo.wp.pl/ksiadz-porownuje-kobiete-do-brudnej-szklanki-6576295640279169v (29.01.2020).
98 A. Szelągowska-Mironiuk, Żadna kobieta nie jest brudną szklanką, „Deon”, 2020, https://deon.pl/kosciol/
komentarze/zadna-kobieta-nie-jest-brudna-szklanka,1067419 (29.01.2021).
99 @dziankowski, TikTok, 05.12.2020, https://vm.tiktok.com/ZMJKrjc7Q (29.01.2021).
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onet.pl)100, film księdza Piątkowskiego został usunięty. Jednak użytkownicy tiktoka
zdążyli już go zapisać, przez co nietrudno odnaleźć go w przestrzeni internetu101.
Warto zwrócić uwagę, że równie przecież radykalnymi wypowiedziami Najjjki media
głównego nurtu nie interesowały się.
Sprawa ta pokazuje, że nieprzemyślane decyzje księży dotyczące tego,
co udostępniają w mediach społecznościowych, mogą mieć trwałe skutki
w postaci rozprzestrzeniania się niechcianych treści poprzez aktywne i niemal
natychmiastowe reakcje jego innych użytkowników, uwarunkowane specyficznymi
afordancjami tej platformy. Wzbudzające kontrowersje nagrania na TikToku
osób duchownych – jak już wspomniałem – są raczej wyjątkiem niż regułą. Jednakże
to właśnie takie treści zdają się dostarczać przeciwnikom Kościoła pretekstów
do wielu nienawistnych, negatywnych komentarzy odnoszących się do Kościoła
katolickiego jako całości. Wnioskować z tego można, że każda osoba deklarująca się
jako wierząca – a zwłaszcza taka, która posiada duże zasięgi w mediach
społecznościowych – musi mieć świadomość, że pełni funkcje reprezentacyjną
wobec Kościoła niezależnie od tego, czy jest przedstawicielem duchowieństwa,
czy świeckim członkiem wspólnoty katolickiej. W każdym przypadku może
rzutować swoimi wypowiedziami na ogół. Reprezentacyjny charakter świeckich
przedstawicieli Kościoła został podkreślony również w posoborowej instrukcji
Communio et progressio: „poprzez pracę w mass mediach wykonują oni (katolicy –
Ł.J.) swą pracę zawodową, ale także spełniają misję chrześcijańską w świecie”102.
Nie wolno zapominać, że wszyscy katolicy, którzy występują w mediach, są w jakiejś
mierze przedstawicielami Kościoła103.

Zakończenie
Z opisanych powyżej przykładów można wnioskować, iż księża w pełni
wykorzystują komunikacyjne narzędzia oferowane przez „nowe media”
i najczęściej posługują się nimi bardzo umiejętnie. Korzystają często z zastanego
i charakterystycznego dla opisywanego medium języka, do którego należą różnego
rodzaju trendy czy wzorcowe sceny humorystyczne, przy jednoczesnym
przeplataniu owych treści z realizowaniem misji głoszenia słowa Bożego. Starają się
również łagodzić powstające w przestrzeni medialnej światopoglądowe spory
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Kobieta jak brudna szklanka. Tak młody ksiądz "zachęca" do czystości przedmałżeńskiej, “Onet”, 17.11.2020,
https://www.onet.pl/styl-zycia/onetkobieta/ksiadz-na-tiktoku-porownal-kobiety-do-brudnej-szklanki/nnym0py,
2b83378a (29.01.2021).
101 Kraków. Młody ksiądz przeprasza za skandaliczną wypowiedź, w której porównał kobietę do... brudnej
szklanki, Kraków Nasze Miasto, 17.11.2020, https://krakow.naszemiasto.pl/krakow-mlody-ksiadz-przeprasza-zaskandaliczna-wypowiedz-w/ar/c1-8002229 (29.01.2021).
102 Communio et progressio, nr 103, [w:] Środki komunikacji społecznej w nauczaniu…, op. cit., s. 87-88.
103 Communio et progressio, nr 106, [w:] Ibidem.
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i sprzeciwiają się postawom skrajnym (których sami z reguły nie demonstrują) oraz
treściom, które określić można jako hejting.
Środowisko ewangelizatorów wytworzyło na TikToku pewne wspólnotowe
symbole, takie jak choćby hasztag #jaramniewiara. Obserwowani są oni zarówno
przez osoby wierzące, jak i niewierzące, z jednymi podtrzymując kontakt,
a drugim przybliżając Kościół i pokazując jego inną, być może nieznaną im
dotąd stronę. W medialnych relacjach pomiędzy pracownikami Kościoła
i niektórymi świeckimi ewangelizatorami, takimi jak @najjjka, zaobserwować
można polaryzację światopoglądową, która nie ułatwia zrozumienia przez
użytkowników przekazywanych za pośrednictwem opisywanego medium
dogmatów Kościoła katolickiego. Mimo to TikTok wydaje się być dobrze przez księży
wykorzystywanym, a może nawet idealnym medium tak zwanej nowej
ewangelizacji. Z całą pewnością interesująca i wskazana jest dalsza obserwacja
tendencji opisanych w niniejszym artykule. Nadal pozostaje też otwarte pytanie
wymagające osobnych i zakrojonych na szerszą skalę badań – czy osoby niewierzące
obserwujące konta ewangelizatorów na TikToku i deklarujące, że dany ksiądz
„przywraca im wiarę w Kościół” zostaną do niego na tyle silnie przyciągnięte
i zainteresowane, żeby zacząć tę wiarę praktykować? Niezależnie od odpowiedzi,
z całą pewnością można stwierdzić, że obecność osób niezwiązanych z Kościołem
katolickim na profilach ewangelizatorów jest zauważalna, a ich pozytywne reakcje
na zamieszczane tam treści świadczą o szansach na powodzenie hipotetycznego na
razie projektu, jakim byłby katolicki TikTok.
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#jaramniewiara. Online Evangelism on the Tik-Tok Platform
Summary
The article presents the results of the study on contemporary forms of media-mediated evangelization
through the Tik-Tok application, conducted in January and February of 2021. The Tik-Tok application was
released in 2016 and reached its global interest increase in 2017. During the pandemic caused by the
SARS-CoV-2 virus outbreak, when the contact of priests with the faithful and the faithful among
themselves was significantly impeded, both clergy and laity members of the Catholic community
perceived it as a place where the Gospel can be effectively proclaimed. However, this innovative media
platform presents users with specific challenges that evangelizers must overcome by improvising
solutions along with processing and creating patterns of behaviour that are then employed by other
users. The first three parts of the article discuss the research methodology, characterize the research area
(Tik-Tok application) and outline the basic assumptions of contemporary evangelization. The next two
parts provide an analysis of the communication patterns preferred by the authors of „tiktok evangelistic ”,
in which the division into channels led by priests and lay evangelizers is accentuated. This division is
a consequence of the observation that the institutional setting of the content creator has a decisive
influence on the content and form of the message. At the end of the article, attention is paid to the
possibilities of evangelization activities in the Tik-Tok application that were used so far. It is claimed that
they can bring such benefits as strengthening the ties of clergy with believers, creating effective
identification of symbols associated with the Catholic communities in the media space, and finally
reaching people who have not been involved in the community so far thanks to the use of affordances
offered by the unique application environment. The article also describes the problems that may be
encountered by the evangelizers carrying out their mission through social media: breaking the coherent
image of the Church's teaching, pathological user behaviour specific to cyberspace, and finally, an
increased necessity of dealing with the opinions expressed publicly in the media, in which the
communication is no longer unidirectional.
Keywords: Tik-Tok, social media, mobile media, evangelism, Catholic Church
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Kreowanie fake newsów poprzez prowokację
dziennikarską – aspekty prawne

ABSTRAKT
W ostatnim czasie miało miejsce natężenie przypadków rozpowszechniania przez dziennikarzy
fałszywych informacji. Spowodowało to powstanie nowego pojęcia fake news. Ich celem jest
dezinformacja opinii publicznej, a w dalszej perspektywie chociażby zysk redakcji, wywołanie skandalu
lub reperkusje polityczne. Szkodliwość tego zjawiska jest zatem oczywista. Są jednak przypadki, gdy
dziennikarz posługuje się metodami mającymi uwiarygodnić tworzony przez niego fake news, w tym
prowokacją dziennikarską. Jej założeniem jest ujawnienie określonego przestępstwa lub innej
nieprawidłowości występującej w społeczeństwie i wywołanie debaty publicznej. Pojawia się jednak
pytanie, jakie są konsekwencje prawne działań dziennikarza dokonującego prowokacji dziennikarskiej,
w sytuacji gdy ujawniane przez niego przestępstwo zostało tak naprawdę zaaranżowane lub
popełnione przez samego dziennikarza, a cały reportaż będący efektem prowokacji dziennikarskiej
stanowi w rzeczywistości fake news.
SŁOWA KLUCZOWE: dziennikarz, fake news, prowokacja dziennikarska, dziennikarstwo śledcze, media

Wstęp
Wykorzystywanie fałszywych informacji, między innymi w celach politycznych,
nie stanowi wbrew pozorom nowego zjawiska. W 1807 roku Thomas Jefferson,
w liście do Johna Norvella, udzielając odpowiedzi na zadane mu pytanie, jak
najlepiej prowadzić gazetę, wyraził pogląd, który współcześnie mógłby zostać
uznany za potępiający fake news. Ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych
napisał, iż jest przygnębiającą prawdą, że opresja prasy nie mogłaby pozbawić
narodu korzyści z niej płynących w większym stopniu niż już się to dokonuje poprzez
jej prostytuowanie się dla fałszu. Zdaniem Thomasa Jeffersona niczemu, co znajduje
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 05.08.2021 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 28.05.2021 r.
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się w prasie, nie można wierzyć, gdyż sama prawda staje się podejrzana poprzez
umieszczenie jej w tym skażonym narzędziu2. Słowa ówczesnego prezydenta,
jakkolwiek o nader ostrym i pesymistycznym wydźwięku, zwracały uwagę na
istotny problem. Dobitny przykład zagrożeń wynikających z rozpowszechniania
fałszywych informacji stanowi działalność Williama Randolpha Hearsta, wydawcy New
York Journal. Doprowadził do wypowiedzenia w 1897 r. przez Stany Zjednoczone
wojny Hiszpanii, po tym jak winą za spowodowanie eksplozji statku USS Maine
w Havanie zostali stanowczo obarczeni na łamach jego gazety Hiszpanie. New York
Evening News, nazwało działalność Hearsta rażącą nadinterpretacją faktów
i umyślnym tworzeniem opowieści celem ekscytowania czytelników3.
Rozpowszechnianie fałszywych informacji ewoluowało wraz z postępem
w dziedzinie komunikacji oraz pojawieniem się nowych zdobyczy
technologicznych, radia i telewizji, co z kolei związane było ze szczególnym w XX
wieku rozwojem sposobów prowadzenia propagandy4. Pojawienie się Internetu
i upowszechnienie mediów społecznościowych w jeszcze większym stopniu
doprowadziło do tak nagminnego obecnie szerzenia fałszywych wiadomości nie
tylko przez dziennikarzy, ale również przez osoby anonimowe5.
Abstrahując jednakże od aspektów historycznych dotyczących rozwoju
sposobów wykorzystywania fałszywych informacji i celów takich działań, wskazuje się,
że dopiero niedawne wydarzenia geopolityczne (wybory prezydenckie w Stanach
Zjednoczonych w 2016 roku, sprawa brexitu, dokonywana przez Federację Rosyjską
dezinformacja dotycząca aneksji Krymu i wojny w Donbasie) związane były
z rozprzestrzenianiem przez media zafałszowanych wiadomości w celach
politycznych na niespotykaną dotąd skalę6. Natężenie owego zjawiska
doprowadziło do wykreowania pojęcia fake news. Obejmuje ono w najszerszym
zakresie wszelkie informacje (w tym przekazywane przez dziennikarzy), które
można uznać za fałszywe i zmierzające do wprowadzenia opinii publicznej w błąd
w sposób świadomy i celowy7. Fake news może przybierać wiele postaci
w zależności od sposobu jego wykreowania. Dziennikarz tworzący wiadomości tego
typu posługuje się różnymi metodami, które zmierzają do uwiarygodnienia
prawdziwości przygotowanego materiału prasowego. Wśród tych metod wymienić
można między innymi prowokację dziennikarską. Jej celem jest z jednej strony
2

D. Uberti, The real history of fake news, Columbia Journalism Review 2016, https://www.cjr.org/special_report/
fake_news_history.php (03.08.2020).
3 A. Gelfert, Fake news: A definition,“Informal Logic”, 2018, nr 1, s. 89-90, https://informallogic.ca/index.php/
informal_logic/article/view/5068/4350 (03.08.2020).
4 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 85-86.
5 M. Woźniak-Zapór, Fake news – niebezpieczeństwo w mediach, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”,2017, nr 4,
s. 100-101.
6 M. Podlecki, Fake news jako zjawisko (nie tylko) medialne – część I, „Biuletyn Edukacji Medialnej”,2017, nr 2,
s. 125.
7 M. Woźniak-Zapór, Fake news…, op. cit., s. 106.
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ustalenie lub wykrycie zachowań o podłożu patologicznym, kompromitującym lub
najzwyczajniej nagannym w ocenie społeczeństwa, często podejmowanych przez
osoby publiczne, z drugiej natomiast doprowadzenie do debaty publicznej oraz
wykrycia sprawców przestępstw8.
Coraz częstszym zjawiskiem jest posługiwanie się przez dziennikarzy
techniką prowokacji dziennikarskiej, jako odmianą prowadzonego przez nich
śledztwa dziennikarskiego9. Niewątpliwym celem śledztwa dziennikarskiego jest
ujawnienie przestępczych działań, negatywnych zjawisk społecznych, wszelkich
nieprawidłowości występujących w społeczeństwie i poinformowanie o nich
opinii publicznej. Prowokacja dziennikarska umożliwia zgromadzenie niezbędnych
informacji na powyższe tematy, zwrócenie na nie uwagi organów ścigania oraz
podjęcie próby ich eliminacji w przyszłości, co w innym wypadku, przy zastosowaniu
mniej kontrowersyjnej metody działania, mogłoby być niezmiernie ciężkie lub
wręcz niemożliwe do dokonania. Z drugiej strony należy wskazać na kontrowersje
wynikające z wątpliwie legalnego charakteru takich działań, jak również
„wchodzenie” przez dziennikarza w kompetencje, które są zastrzeżone jedynie dla
wyspecjalizowanych służb powołanych do ścigania przestępstw10. Dodatkowo
należy mieć na uwadze jeden z głównych celów redakcji, jakim jest zysk11.
Sensacyjny charakter materiałów zdobytych i opracowanych przez dziennikarzy
wskutek prowokacji dziennikarskich ma na celu zwiększenie popularności tych
materiałów wśród ich odbiorców. W takim wypadku cele prowokacji dziennikarskiej
(w postaci zgromadzenia niezbędnych informacji na temat wszelakich
nieprawidłowości występujących w społeczeństwie, zwrócenia na nie uwagi
organów ścigania oraz podjęcia próby ich eliminacji w przyszłości), schodzą na
dalszy plan lub nawet całkowicie zanikają. Pytanie, czy w przypadku prowokacji
dziennikarskiej przeważają jej zalety, czy też kontrowersje i wady, pozostaje kwestią
otwartą.
Media masowe począwszy od XX wieku są niewątpliwie głównym środkiem
manipulacji, za pomocą którego możliwe jest tworzenie zafałszowanego obrazu
i sposobu interpretacji rzeczywistości12. Czymś całkowicie przeciwnym do tego
zjawiska jest prowokacja dziennikarska. Jednakże zdarzają się sytuacje, w których
prowokacja dziennikarska jest jedynie środkiem prowadzącym do tworzenia
zafałszowanego obrazu i sposobu interpretacji rzeczywistości, a ujawnione w jej
wyniku przestępstwo zostało tak naprawdę popełnione lub zaaranżowane przez
8

P. Żarnowska-Grabarz, Prowokacja dziennikarska w ujęciu polskiego prawa karnego na tle orzecznictwa
europejskiego, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, 2017, nr 2, s. 15, https://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk22017-%C5%BCarnowska-grabarz.pdf (03.08.2020).
9 M. du Vall, Prowokacja dziennikarska, „Zeszyty Prasoznawcze”, 2005, nr 3-4, s. 42.
10
M. Kędzierska, „Śledztwo dziennikarskie” – wybrane zagadnienia, „Prokuratura i Prawo”, 2007, nr 4, s. 53.
11 M. du Vall, Prowokacja dziennikarska…, op. cit., s. 42.
12 M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Scholar, Warszawa 2000,
s. 59-61.
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dziennikarza. W takim przypadku dziennikarz umyślnie wprowadza opinię publiczną
w błąd, przekonując ją, że w społeczeństwie lub w państwie występują określone
nieprawidłowości społeczne. Cel takiego działania może być różny, może nim być
większy zysk, wywołanie skandalu lub działania ukierunkowane na osiągnięcie
celów politycznych. W niniejszym artykule zostanie podjęta próba odpowiedzi na
pytanie o konsekwencje prawne tego rodzaju działań dziennikarza.
W pierwszej kolejności przedmiotem analizy będą te przepisy prawa
prasowego13 oraz kodeksów etyki dziennikarskiej, które dotyczą zadań, jakie
realizują dziennikarze, oraz zasad, jakimi powinni się kierować. Zwrócona zostanie
uwaga na fakt, iż zgodnie z treścią analizowanych norm prawnych oraz etycznych
kreowanie i rozpowszechnianie przez dziennikarza fake newsów nie tylko nie służy
realizowaniu jego misji, ale również może prowadzić do poniesienia przez niego
odpowiedzialności prawnej. Następnie rozważania dotyczyć będą zagadnienia
prawnokarnych konsekwencji działania polegającego na tworzeniu fake newsów
w wyniku prowokacji dziennikarskiej. Zostanie wykazane, iż w aktualnym stanie
prawnym brak jest odpowiednich przepisów prawa karnego, na podstawie których
możliwe byłoby przeciwdziałanie badanemu zjawisku.
Dla potrzeb prowadzonych rozważań posłużono się metodami: krytycznej
analizy, dogmatyczno-prawną oraz teoretyczno-prawną. W wyniku zastosowania
pierwszej ze wskazanych metod możliwe było zwrócenie uwagi na problem
tworzenia i rozpowszechniania fake newsów oraz poddanie analizie postanowień
kodeksów etyki dziennikarskiej. Zastosowanie metod dogmatyczno-prawnej oraz
teoretyczno-prawnej pozwoliło z kolei na analizę treści aktów normatywnych
o charakterze krajowym oraz dokonanie ich wykładni w oparciu o ugruntowane
poglądy doktryny i judykatury. W rezultacie możliwe było udzielenie odpowiedzi na
pytanie o konsekwencje prawne działań dziennikarza stosującego prowokację
dziennikarską w celu wykreowania i opublikowania fake newsa.

Odpowiedzialność prawna dziennikarza
Możliwość rozróżnienia autorów fake newsów
Omawiając zagadnienie fake newsów zasadne jest wprowadzenie podziału
autorów materiałów prasowych o charakterze fake news na dwie grupy.
Do pierwszej z nich należą (często anonimowi) użytkownicy sieci Internet,
a w szczególności mediów społecznościowych14. Wiadomości o charakterze fake
newsów autorstwa osób należących do tej grupy są szczególnie ciężkie do
13

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, (Dz.U. 1984 Nr 5, poz. 24 tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1914)
– dalej: p.p.
14 M. Woźniak-Zapór, Fake news…, op. cit., s. 105.
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zwalczania z uwagi na specyfikę działania sieci Internet, częstą anonimowość jej
użytkowników oraz ogromną prędkość przekazywania i powielania informacji.
Odmiennie wygląda sytuacja szerzenia fake newsów przez drugą grupę autorów, do
której zaliczyć można profesjonalne media – stacje telewizyjne, radiowe, czy też
redakcje prasowe. Cechą usprawiedliwiającą ów podział jest wprowadzenie
kryterium profesjonalnego charakteru działalności dziennikarskiej15, z którą
związane jest upublicznianie fake newsów i odróżnienie na tej podstawie autorów
będących dziennikarzami od pozostałych, w tym w przeważającej większości
anonimowych użytkowników mediów społecznościowych. W stosunku do obydwu
grup autorów fake newsów zastosowanie znajdą te same przepisy, poza tym
w odniesieniu do dziennikarzy zastosowanie znajdą przepisy prawa prasowego.

Odpowiedzialność dziennikarza za prowokację dziennikarską
oraz rozpowszechnianie fake newsów na gruncie prawa prasowego
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na art. 10 ust. 1 prawa prasowego,
zgodnie z którym „zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu.
Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami
współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa”. Istotne
znaczenie ma przede wszystkim zdanie drugie powyższego przepisu. W przypadku
dokonywania prawnej oceny działań dziennikarza przewagę nad kryterium granic
prawa mają kryteria zasad dziennikarskiej etyki zawodowej oraz zasad współżycia
społecznego, co wynika z nadanej tymże kryteriom kolejności16. Kryterium zasad
dziennikarskiej etyki zawodowej ustalane jest w oparciu o kodeksy etyki
dziennikarskiej, wśród których wymienić można Dziennikarski Kodeks Obyczajowy
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej17 oraz Kodeks Etyki
Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich18. Należy jednakże wskazać
na dyskusyjną przydatność postanowień obu kodeksów w świetle stosunkowo

15

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na zagadnienie, jak należy definiować działalność dziennikarską, a tym
samym zawód dziennikarza. Za najbardziej przekonujący należy uznać występujący w literaturze pogląd będący
doprecyzowaniem legalnej definicji zawartej w art. 7 ust. 2 pkt 5 p.p. (dziennikarzem jest osoba zajmująca się
redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy
z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji), zgodnie z którym dziennikarzem
będzie osoba pozostająca w stosunku pracy z redakcją lub mogąca wykazać współpracę z redakcją poprzez
odpowiednią legitymację lub zaświadczenie (tak: J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Wolters Kluwer,
Warszawa 2008, s. 328; W. Lis, Pojęcie dziennikarza na gruncie prawa prasowego, [w:]Status prawny dziennikarza,
W. Lis (red.), Wolters Kluwer,Warszawa 2014, s. 18-19).
16 A. Chajewska, K. Orlik, Komentarz do art. 10, [w:] Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych.
Komentarz, I. Mateusiak, K. Orlik (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2017, s. 7.
17
Dziennikarski Kodeks Obyczajowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej – dalej: d.k.o.,
http://www.dziennikarzerp.pl/wp-content/uploads/2010/06/kodeks.pdf (03.08.2020).
18 Kodeks Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dalej k.e.d., http://centruminformacji.tvp.pl
/15781058/kodeks-etyki-dziennikarskiej-stowarzyszenia-dziennikarzy-polskich (03.08.2020).
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niewielkiej liczby dziennikarzy przynależących do stowarzyszeń, dla członków
których wskazane kodeksy mają charakter wiążący19, w porównaniu do ogólnej
liczby dziennikarzy w Polsce20.
Pierwszy z kodeksów pomija całkowicie kwestię metod gromadzenia
informacji21. Niemniej jednak art. I zd. 1 d.k.o. stanowi, iż „podstawowym
obowiązkiem etycznym dziennikarza jest poszukiwanie i publikowanie prawdy”.
Analiza tego postanowienia prowadzi do wniosku o dopuszczalności wszelkich
metod dotarcia do informacji, poza nielicznymi mogącymi być uznanymi przez
d.k.o.za nieetyczne na podstawie jego bardzo ogólnych postanowień (między
innymi zakaz naruszania ochrony dóbr osobistych wyrażony w art. III). Z drugiej
strony, z art. I zd. 1 d.k.o. wynika a contrario, iż rozpowszechnianie fałszu, za jaki
uznać należy fake news, jest sprzeczne z misją dziennikarza i obowiązującą go etyką
zawodową.
Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku k.e.d.. Zgodnie z art. II pkt.
5 k.e.d. „w zbieraniu materiałów nie wolno posługiwać się metodami sprzecznym
i z prawem i nagannymi etycznie” , z tym, że, „ ukryta kamera i mikrofon
czy podsłuch telefoniczny są dopuszczalne wyłącznie w przypadku dziennikarstwa
śledczego, tj. tropienia w imię dobra publicznego – za wiedzą i zgodą przełożonych –
zbrodni, korupcji czy nadużycia władzy”. Tym samym k.e.d. dopuszcza
postępowanie nieetyczne i niezgodne z prawem usprawiedliwiając to przesłanką
dobra publicznego, a jako cel takiego działania wskazuje tropienie zbrodni, korupcji
czy nadużycia władzy. Podkreślenia wymaga, iż z tymi pojęciami związany jest stale
poszerzający się katalog konkretnych typów czynów zabronionych22. Prowadzi to do
wniosku, iż k.e.d. dopuszcza naruszanie przez dziennikarza porządku prawnego
w granicach, które nie są wystarczająco wyraźnie określone. Z drugiej strony granice
swobody działalności dziennikarza prowadzącego śledztwo dziennikarskie są
ograniczane przez postanowienia preambuły k.e.d., która nakłada wymóg
przekazywania przez niego rzetelnych i bezstronnych informacji oraz różnorodnych
opinii, a także umożliwianie udziału w debacie publicznej. Zasadny jest wobec tego
wniosek, iż a contrario do powyżej wskazanego postanowienia, k.e.d.za nieetyczne

19

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej – liczba członków według stanu na dzień 31 grudnia
2016 r. wynosiła 1 056 – Sprawozdanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
kadencja 2012-2016, s. 3, http://dziennikarzerp.org.pl/wp-content/uploads/2013/01/SPRAWOZDANIE-ZG-kade
ncja-2012-2016.pdf (03.08.2020). Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich – deklarowana liczba członków wynosi
ponad 2 700 członków – https://sdp.pl/o-sdp (03.08.2020).
20 Liczba dziennikarzy w Polsce, według badania przeprowadzonego w 2012 r., wynosiła 10 010 osób (w tym 910
freelancerów) przy zaobserwowanej wyraźnej tendencji spadkowej – tak: B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn,
A. Michel, Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy (badania ilościowe), „Studia
Medioznawcze”, 2013, nr 1, s. 13-14.
21 W. Pisarek, Kodeksy etyki dziennikarskiej, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, E. Chudziński, Z. Bauer (red.),
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2008, s. 566.
22 J. Kulesza, Prowokacja dziennikarska – kontratyp czy mit?, „Państwo i Prawo”,2010, nr 2, s. 21.
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uznaje przekazywanie przez dziennikarzy fałszywych, a tym samym zupełnie
nierzetelnych informacji w postaci fake newsów.
Przepis art. 10 ust. 1 p.p. legalizuje sytuację, w której dziennikarz pozyskuje
informacje i publikuje na określony temat kierując się wewnętrznymi przepisami
branżowymi przy jednoczesnym wykraczaniu poza obowiązujące normy prawne23.
Powyższy wniosek koreluje ze związaną z zasadą wolności prasykoncepcją, zgodnie
z którą granice swobody działania dziennikarzy powinny wynikać jedynie z ich
samoograniczania, a nie z jakichkolwiek ograniczeń wprowadzanych przez organy
państwa24. Przykładem działania dziennikarza, które może być sprzeczne z prawem,
a jednocześnie akceptowalne w świetle dziennikarskich kodeksów etyki, jest
właśnie prowokacja dziennikarska. Należy jednak podkreślić, że brak jest
prawnej możliwości uchylenia odpowiedzialności karnej poprzez zastosowanie
wewnętrznych przepisów branżowych niebędących normami prawa powszechnie
obowiązującego25.
Naruszenie przez dziennikarza, dopuszczającego się czynu zabronionego,
postanowień dziennikarskich kodeksów etycznych oraz działanie niezgodne z art.
10 ust. 1 p.p. może stanowić dodatkową okoliczność, jaką sąd karny weźmie pod
uwagę wydając wyrok. Sąd Apelacyjny w Katowicach w uzasadnieniu wyroku z dnia
5 marca 2010 r. powołał się na omawiany przepis, w oparciu o który uznał
zachowanie pozwanych w przedmiotowej sprawie za niezgodne z dziennikarską
etyką zawodową26. Podobnie na art. 10 ust. 1 p.p. powołał się w wyroku z dnia 10
września 2008 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie stwierdzając, iż „prawo prasowe
określa powinności dziennikarza, przypisując mu obowiązki (…) działania zgodnie
z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego. Stwierdzony przy
zastosowaniu kryteriów obiektywnych fakt zadośćuczynienia tym obowiązkom
powinien być czynnikiem uwzględnianym przy ocenie bezprawności działania”27.
Uzasadnienia obydwu wyroków są jednymi z nielicznych przykładów stosowania
w orzecznictwie art. 10 ust. 1 p.p. i wynikających z tego przepisu kryteriów
23

A. Chajewska, K. Orlik, Komentarz do art. 10…, op. cit., s. 7.
W. Pisarek, Kodeksy etyki dziennikarskiej…, op. cit., s. 559.
25 J. Kulesza, Prowokacja dziennikarska…, op. cit., s. 20.
26
Wyrok SA w Katowicach z dnia 5 marca 2010 r., I ACa 790/09, LEX nr 1236397. W przedmiotowej sprawie sąd
II instancji w celu dokonania oceny bezprawności działań pozwanych dziennikarzy zwrócił uwagę na przepisy
art. 10 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 p.p. Jak wynika z treści uzasadnienia: „Oceniając kwestię bezprawności
działań pozwanych trzeba zwrócić uwagę, że prawo prasowe stanowi, między innymi, iż zadaniem dziennikarza jest
służba społeczeństwu i państwu. Dziennikarz (czyli osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub
przygotowywaniem materiałów prasowych, czy to pozostająca w stosunku pracy z redakcją, czy to zajmująca się
taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji) ma obowiązek działać zgodnie z etyką zawodową i zasadami
współżycia społecznego w granicach określonych przepisami prawa (art. 10 ust. 1 Prawa prasowego) i zachować
szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzać
zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło, a także chronić dobra osobiste (art. 12 ust. 1 pkt
1 i 2 Prawa prasowego). Pozwani, porównując powódkę do nazistowskich zbrodniarzy i podając fałszywie przyczyny
zasądzenia na jej rzecz 25.000 euro, uchybili zarówno etyce zawodowej, jak i wymienionej zasadzie rzetelności”.
27 Wyrok SA w Szczecinie z dnia 10 września 2008 r., I ACa 281/08, LEX nr 783394.
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prawnej oceny działań i odpowiedzialności dziennikarza za naruszenie przepisów
prawa. Jako uzasadniony należy uznać zatem następujący wniosek. Art. 10 ust.            
1 p.p. i związane z nim dziennikarskie kodeksy etyczne zawierają w swej
treści kryteria o bardzo ogólnym charakterze, jedynie sporadycznie przydatne dla
oceny moralnej odpowiedzialności dziennikarza za jego działania polegające
na tworzeniu i rozpowszechnianiu materiałów prasowych o charakterze fake newsów.
Dodatkowo wymaga podkreślenia, iż wskazany przepis ma niewielkie znaczenie
w stosunku do dziennikarzy nieprzynależących do żadnego ze stowarzyszeń,
których członkowie związani są wewnętrznymi uregulowaniami dotyczącymi
dziennikarskiej etyki zawodowej.
Dla powyższych rozważań znaczenie mają także dwa dalsze przepisy prawa
prasowego. Pierwszy z nich to art. 12 ust. 1 pkt 1 p.p., który stanowi, iż „dziennikarz
jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu          
i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą
uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło”. Zawarta w nim norma prawna             
z pewnością okaże się pomocna dla oceny odpowiedzialności dziennikarza za
rozpowszechnianie fake newsów. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem SN, art.
12 ust. 1 pkt 1 p.p. ma szczególne znaczenie w kontekście spraw o ochronę dóbr
osobistych, w przypadku których zachowanie przez dziennikarza szczególnej
staranności i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych
wyłącza bezprawność jego działania28. Art. 12 ust. 1 pkt 1 p.p. ma także niebagatelne
znaczenie w przypadku dokonywanej przez sąd oceny odpowiedzialności karnej
dziennikarza m. in. za przestępstwo zniesławienia, przy czym dziennikarz winien
wykazać nie tylko, że dochował szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu    
i wykorzystaniu materiałów prasowych, ale także sprawdził zgodność z prawdą
uzyskanych wiadomości lub podał ich źródło29. W dalszej kolejności odnieść się
należy do treści art. 37 p.p., zgodnie z którym „do odpowiedzialności za naruszenie
prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego stosuje się zasady
ogólne, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Publikacja materiału prasowego może
naruszać dobra osobiste osób fizycznych oraz osób prawnych, które chronione są
regulacjami m. in. Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu karnego i to do tych aktów
prawnych odsyła art. 37 p.p.30. Godny uwagi jest także art. 37a p.p. w brzmieniu        
„w razie skazania za przestępstwo popełnione przez opublikowanie materiału
prasowego, sąd może orzec przepadek materiału prasowego”. Niewątpliwą zaletą
dla przeciwdziałania trudnym do jednoznacznego  określenia  fake newsom  jest
28

Por. Uchwała SN z dnia 18 lutego 2005 r., III CZP 53/04, Legalis nr 67310; Wyrok SN z dnia 11 sierpnia 2016 r.,
I CSK 419/15, Legalis nr 1507540; Wyrok SN z dnia 21 lipca 2017 r., I CSK 375/16, Legalis nr 1651437.
29
Zob. Postanowienie SN z dnia 17 października 2002 r., IV KKN 634/99, Legalis nr 56461; Wyrok SN z dnia 17 maja
2007 r., V KK 105/06, Legalis nr 90514.
30 E. Ferenc-Szydełko, Komentarz do art.37, [w:] Prawo prasowe. Komentarz, E. Ferenc-Szydełko, Wolters Kluwer,
Warszawa 2013, s. 254-255.
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bardzo szeroki zakres przestępstw wypełniających znamiona omawianego
przepisu. Sąd Najwyższy podkreślił w uchwale z dnia 28 października 1993 r., iż
„przestępstwem, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo
prasowe jest nie tylko taki czyn przestępczy, do którego znamion ustawowych należy
działanie poprzez opublikowanie materiału prasowego, i jest ono wymienione
expressis verbis (w przepisie penalizującym ten czyn przestępczy – przyp. autora),
lecz również i inny czyn przestępczy, jeżeli jego znamiona zostały zawarte w treści
opublikowanego materiału prasowego”31.
Praktyczna przydatność wskazanego powyżej przepisu jest jednak znikoma.
Wprawdzie przepadek materiału prasowego obejmuje zakaz dalszego
rozpowszechniania treści w nim zawartych32, ale jest to zakaz niemalże niemożliwy do
zrealizowania, ponieważ informacja raz upubliczniona w środkach masowego
przekazu jest dalej rozpowszechniana przede wszystkim w sieci internetowej,                 
a skutkom jej upublicznienia nie można całkowicie przeciwdziałać. Przykładem
jest udostępnianie określonego materiału prasowego za pośrednictwem mediów
społecznościowych (Twitter, Facebook). Praktyczne egzekwowanie zakazu
rozpowszechniania materiału o charakterze fake newsa objętego przepadkiem
może się wiązać z koniecznością ingerencji w konta użytkowników, którzy (często
nieświadomie) udostępnili go. Portale społecznościowe coraz częściej wprowadzają
rozwiązania techniczne w postaci algorytmów, których zadaniem jest weryfikacja, czy
określone dane lub informacje zamieszczane na tych portalach są prawdziwe,                
a w przypadku uznania ich za fałszywe są one usuwane33. Kwestią poboczną, wartą
odrębnego rozważenia, jest zagadnienie, czy takie algorytmy zmierzające w swej
istocie do przeciwdziałania fake newsom i blokowania ich są skuteczne i możliwe do
pogodzenia z konstytucyjną zasadą wolności słowa34.

Odpowiedzialność karna dziennikarza w kontekście kreowania
fake newsów oraz prowokacji dziennikarskiej
W polskim Kodeksie karnym próżno szukać szczegółowej regulacji penalizującej
rozpowszechnianie fałszywych informacji. Taki stan rzeczy jest związany z brakiem
definicji legalnej fake newsa w jakimkolwiek akcie normatywnym35. Zastosowanie
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Uchwała SN z dnia 28 października 1993 r., I KZP 22/93, LEX nr 20624.
M. Zaremba, Komentarz do art. 37a, [w:] Prawo prasowe. Komentarz, M. Zaremba (red.), Wolters Kluwer,
Warszawa 2018, s. 336.
33 M. Waszak, Postprawda i fake news czy weryfikacja treści i źródeł informacji?, „Refleksje. Pismo naukowe
studentów i doktorantów WNPiD UAM”, 2017, nr 16, s. 184-185, http://refleksje.amu.edu.pl/wp-content/uploads/
2018/07/re_2017_16_12.pdf (03.08.2020).
34 Zob. art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483
zezm).
35 M. Waszak, Postprawda i fake news…, op. cit., s. 186.
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znaleźć mogą jednakże przepisy dotyczące dopuszczenia się przestępstwa
zniesławienia (art. 212 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny36) lub
zniewagi (art. 216 § 1 k.k.). Najważniejszą różnicą pomiędzy obydwoma przepisami
jest przedmiot ochrony. W pierwszym wypadku jest nim cześć, która może
zostać określona jako szacunek, jaki posiada jednostka w społeczeństwie37. Z kolei
w przypadku zniewagi przedmiotem ochrony jest godność, którą można rozumieć
jako wewnętrzne przekonanie człowieka o własnych walorach moralnych
i etycznym nieposzlakowaniu oraz wola zachowania własnej wartości38. Nie wydaje
się jednak, by powyższe przepisy były wystarczające dla celów penalizacji oraz
prewencji w stosunku do czynu polegającego na rozpowszechnianiu fake newsów.
Mając na uwadze istotę i cel tego zjawiska, nietrudna do wyobrażenia jest sytuacja,
w której rozpowszechniana nieprawdziwa informacja z jednej strony ma
wprowadzić odbiorców w błąd, a z drugiej jednak nie spełnia przesłanek
zniesławienia ani zniewagi. Możliwe jest zatem, iż fake news nie naruszy niczyich
praw podmiotowych będących przedmiotem ochrony, ale jednocześnie spełni
swoje zadanie – wprowadzenia opinii publicznej w błąd.
Inaczej przedstawia się zagadnienie ewentualnej odpowiedzialności karnej
dziennikarza dopuszczającego się prowokacji dziennikarskiej. W Kodeksie karnym
nie sposób znaleźć przepis, który wprost penalizowałby prowokację dziennikarską.
Należy jednak zwrócić uwagę na art. 24 k.k., zgodnie z którym „odpowiada jak
za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania
karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego; w tym wypadku nie stosuje
się art. 22 i 23”. Zgodnie z powszechnie przyjętymi i niebudzącymi wątpliwości
poglądami przyjmuje się w doktrynie, iż opisane w cytowanym przepisie czynności
wypełniają znamiona działania prowokatora, mimo iż Kodeks karny nie posługuje
się bezpośrednio sformułowaniem „prowokacja”39. Zakres art. 24 k.k. obejmuje
swoją treścią działania swoiste dla podżegającego poprzez wywieranie wpływu
na psychikę innej osoby i nakłanianie jej do dokonania określonego czynu
niezgodnego z prawem. Co istotne, inna jest strona podmiotowa działań
prowokatora, a inna w przypadku osób nakłaniających, w tym podżegacza. Celem
działań prowokatora jest skierowanie postępowania karnego przeciwko osobie
nakłanianej do popełnienia czynu zabronionego, podczas gdy celem działań
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Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, (Dz.U. 1997 Nr 88, poz. 553 tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1950),
dalej: k.k.
37 M. Sosnowska, Relacje pomiędzy przestępstwem zniesławienia a przestępstwem zniewagi – zagadnienia
wybrane, [w:] Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. Tom XXV, L. Bogunia (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 51.
38 Ibidem, s. 51-52.
39 V. Konarska-Wrzosek, Komentarz do art. 24, [w:] Kodeks karny. Komentarz, V. Konarska-Wrzosek (red.), Wolters
Kluwer, Warszawa 2016, s. 155.
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podejmowanych przez inne osoby nakłaniające jest wyłącznie dokonanie przez
osobę nakłanianą określonego czynu zabronionego40.
Zgodnie z wolą ustawodawcy prowokator odpowiada tak, jak za podżeganie,
czyli, w myśl art. 19 ust. 1 k.k., w granicach zagrożenia przewidzianego za
sprawstwo. W tym wypadku owe granice wyznaczone będą przez czyn, którego
dopuściła się osoba nakłaniana do popełnienia przestępstwa. Przepis ów znajdzie
niewątpliwie zastosowanie w sytuacji, gdy określona osoba za pomocą
słów i gestów będzie zmierzała do wzbudzenia u zindywidualizowanego podmiotu
woli popełnienia czynu zabronionego41. Stanowisko to zostało wsparte przez
Sąd Rejonowy w Białymstoku, który w wyroku z dnia 20 listopada 2013 r. podkreślił,
„że taki sposób działania, tj. posługiwanie się prowokacją, został zalegalizowany
przez ustawodawcę tylko i wyłącznie dla określonych służb i w ściśle określonych
sytuacjach, tj. dla Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji
Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego”42. Jedynie w takim wypadku osoba
dokonująca prowokacji nie poniesie odpowiedzialności karnej.
Wynika stąd, że dziennikarz naruszający przepisy Kodeksu karnego w celu
zrealizowania prowokacji dziennikarskiej, będzie ponosił odpowiedzialność karną
za popełnione przestępstwa. Rodzaj odpowiedzialności i zastosowanie określonego
przepisu Kodeksu karnego uzależnione jest od środków, jakimi dziennikarz posłuży
się w celu przeprowadzenia prowokacji dziennikarskiej. Może ona polegać między
innymi na faktycznym dokonaniu przestępstwa przez samego dziennikarza dla
zrealizowania celów prowadzonego przez niego śledztwa dziennikarskiego.
W takim wypadku dziennikarz będący prowokatorem odpowiadać może nie tylko
na podstawie art. 24 k.k., ale również z tytułu popełnionych przez niego samego
czynów karalnych tworzących całokształt działań podjętych w ramach jednej
prowokacji dziennikarskiej.

Prowokacja dziennikarska jako narzędzie fake newsów –
możliwości penalizacji
Nie budzi wątpliwości, iż sprzeczne z prawem działania dziennikarzy polegające
na celowym i umyślnym rozpowszechnianiu przez nich fake newsów zasługują
na krytykę. Szczególny przypadek powyższego stanowi zjawisko polegające na
podejmowaniu przez dziennikarzy prób dodatkowego uwiarygodnienia tworzonych
przez nich fake newsów. W tym celu stosowane są różnorakie metody mające
potwierdzić ów fałszywy obraz rzeczywistości, wśród nich na uwagę zasługuje
prowokacja dziennikarska. Nie zawsze jej celem jest ujawnienie i poinformowanie
40

Ibidem, s. 155.
M. Kędzierska, „Śledztwo dziennikarskie”…, op. cit., s. 50.
42 Wyrok SR w Białymstoku z dnia 20 listopada 2013 r., XV K 742/13, LEX nr 1912483.
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opinii publicznej o nieprawidłowościach bądź patologiach istniejących
w społeczeństwie lub w państwie. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdy ten sam
dziennikarz, który przeprowadza prowokację dziennikarską, uprzednio aranżuje
popełnienie ujawnianego w jej wyniku przestępstwa. Do odbiorców materiału
prasowego dociera informacja o tym „wyreżyserowanym przestępstwie”, które
pozornie stanowi dowód istniejących w społeczeństwie nieprawidłowości.
W rezultacie opinia publiczna jest wprowadzana w błąd i jest nieświadoma tego,
iż problem, który został przedstawiony, tak naprawdę nie istnieje. Materiał prasowy
będący podstawą ukierunkowywania opinii publicznej stanowi fake news.
Powstaje jednak pytanie o to, jak zakwalifikować prowokację dziennikarską
stosowaną w powyżej opisanym celu? Zauważalny jest bowiem znacznie większy
stopień szkodliwości społecznej rozpowszechniania fake newsa przy zastosowaniu
wskazanej metody jego uprawdopodobnienia w porównaniu do zwykłego
rozpowszechniania takich wiadomości. Wynika to z dodatkowej okoliczności,
iż dziennikarz kreuje przestępstwo, które później ujawnia, przedstawiając je jako
powszechne. Czy istnieją zatem lub też czy są możliwe do wprowadzenia normy
prawne nie tylko penalizujące rozpowszechnianie fake newsów przez dziennikarzy,
ale również stosowanie przez nich opisanych powyżej, sprzecznych z prawem
metod zmierzających do uwiarygodniania tworzonych przez nich fake newsów.
Rozważania odpowiedzialności karnej dziennikarza za sprzeczne z prawem
działania wymagają przede wszystkim zwrócenia uwagi na art. 235 k.k. Wybór
tego przepisu dla celów porównania kreowania przez dziennikarza fake newsów
z przestępstwem tworzenia fałszywych dowodów wynika z pewnych podobieństw
obydwu tych działań. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim wypadku sprawca
stosuje metody, które należy uznać za podstępne. Dodatkowo, jego zamiarem jest
wprowadzenie określonych osób w błąd. Mając na uwadze te podobieństwa,
przeprowadzona zostanie analiza porównawcza opisywanych działań dziennikarza
tworzącego fake news w relacji do przestępstwa z art. 235 k.k. Jej celem jest
ustalenie, czy ów przepis karny może być przydatny dla prawnej oceny całokształtu
działań dziennikarza tworzącego fake news w kilkuetapowy sposób polegający na
doprowadzeniu przez samego dziennikarza do popełnienia określonego
przestępstwa, następnie ujawnienia go na skutek przeprowadzanej przez niego
prowokacji dziennikarskiej, by ostatecznie opracowany na tej podstawie materiał
prasowy podać do publicznej wiadomości przekonując społeczeństwo
o powszechności ujawnianego problemu, który w rzeczywistości nie istnieje bądź
jest marginalny.
Zgodnie z treścią art. 235 k.k. „kto, przez tworzenie fałszywych dowodów
lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie
o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie
skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie
przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Znamiona
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przestępstwa z art. 235 k.k. są zbliżone do znamion działania dziennikarza
nakłaniającego do popełnienia przestępstwa, a następnie tworzenia / utrwalania
dowodów jego popełnienia.
Przedmiotem ochrony art. 235 k.k. jest prawidłowe funkcjonowanie wymiaru
sprawiedliwości, a w dalszej kolejności także dobre imię osób, przeciwko którym
kierowane jest postępowanie karne43. Pojawia się tu wątpliwość związana
z chronionym dobrem, do naruszenia którego zmierza czyn sprawczy. W przypadku
przestępstwa z art. 235 kodeksu karnego działanie sprawcy polegające
na tworzeniu fałszywych dowodów narusza interes organów wymiaru
sprawiedliwości, gdyż powoduje konieczność podejmowania przez nie czynności na
podstawie przedstawionych im fałszywych dowodów. Dodatkowym skutkiem
działań sprawcy jest doprowadzenie do poniesienia konsekwencji prawnych przez
osobę, przeciwko której świadczą fałszowane dowody, w postaci wszczęcia
przeciwko niej postępowania karnego, a możliwe, że również jej skazania.
Odmiennie sytuacja przedstawia się w przypadku podejmowanych przez
dziennikarza działań przestępczych zmierzających do uwiarygodnienia tworzonych
przez niego fake newsów. Wykreowany w wyniku działań dziennikarza fake news
również powodować będzie podjęcie przez organy wymiaru sprawiedliwości
określonych czynności. Należy jednak zwrócić uwagę na dwie różnice w przypadku
obydwu tych sytuacji. Pierwszą z nich stanowi kwestia wprowadzenia organu
wymiaru sprawiedliwości w błąd na skutek posługiwania się fałszywymi dowodami,
co zostanie omówione nieco dalej, drugą jest cel, do realizacji którego zmierza
sprawca.
W odróżnieniu od przestępstwa z art. 235 k.k., pozornie udowodniony fake
news sam w sobie nie zmierza do spowodowania postępowania karnego przeciwko
określonej osobie, nie taki jest bowiem jego cel. Doprowadzenie do wszczęcia
postępowania karnego stanowi jedynie środek służący do osiągnięcia celu
głównego w postaci wprowadzenia jak najszerszej grupy odbiorców materiału
prasowego w błąd. Upublicznienie takiego materiału prasowego ujawniającego
(poprzez zastosowanie prowokacji dziennikarskiej) rzekome negatywne zjawisko
społeczne może doprowadzić do zmanipulowania opinii publicznej i wywołania
przeświadczenia o istnieniu określonych problemów lub nieprawidłowości.
W rezultacie odbiorcy takiego materiału mogą mieć zafałszowany i zmanipulowany
pogląd, iż takie problemy faktycznie funkcjonują przykładowo w określonej grupie
społecznej, narodowościowej, zawodowej lub politycznej. Cel manipulacji za
pomocą fake newsa może się różnić, ale w każdym wypadku jest nim odpowiednie
ukształtowanie opinii publicznej przy pominięciu części lub całej prawdy, co

43

I. Zgoliński, Komentarz do art. 235, [w:] Kodeks karny. Komentarz, V. Konarska–Wrzosek (red.), Wolters Kluwer,
Warszawa 2016, s. 1048.
229

Marcin Niedbała

w rezultacie stwarza istotne ryzyko dla systemu demokratycznego44. Najbardziej
oczywistym skutkiem takiej manipulacji jest oczekiwanie przez społeczeństwo od
organów państwa podjęcia określonych działań w celu przeciwdziałania rzekomo
ujawnionym przez dziennikarza problemom (które faktycznie nie istnieją).
Zagadnieniem wartym podkreślenia, odróżniającym rozważane działania
dziennikarza tworzącego i uwiarygadniającego fake news przy użyciu metod
sprzecznych z prawem od przestępstwa z art. 235 k.k., jest przedmiot owego
przestępstwa. W przypadku art. 235 k.k. jest nim wprowadzenie organu wymiaru
sprawiedliwości w błąd na skutek posługiwania się fałszywymi dowodami. Są to
wszelkie środki prowadzące do ustalenia podstawy rozstrzygnięcia w procesie
karnym, które jednak nie polegają na prawdzie ani pod względem obiektywnym ani
subiektywnym45. Wśród nich można wymienić podrzucanie narzędzi przestępstwa,
tworzenie śladów, czy też nakłanianie innej osoby do składania nieprawdziwych
wyjaśnień46.
Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku kreowania fake newsów.
Tu bowiem dziennikarz dopuszcza się prowokacji ujawniając przestępstwo, którego
popełnienie sam zaaranżował. Dowody popełnienia tego przestępstwa nie są
fałszywe, rzeczywiście świadczą o popełnieniu czynu zabronionego. Taki stan rzeczy
stanowi wobec tego przeciwieństwo działań polegających na tworzeniu fałszywych
dowodów będących znamieniem przestępstwa z art. 235 k.k. W przypadku działań
dziennikarza tworzącego tę szczególną postać fake newsa nie dochodzi zatem do
przestępstwa tworzenia fałszywych dowodów. Z drugiej strony, należy zwrócić
uwagę na to, że dziennikarz dostarcza dowody popełnienia przestępstwa
(uzyskiwane w wyniku prowokacji dziennikarskiej), które nie zostałoby popełnione,
gdyby go nie zaaranżował na własne potrzeby – przygotowania materiału
prasowego. Bez podstępnych zabiegów dziennikarza organy procesowe nie byłyby
zmuszone podejmować żadnych działań. To właśnie ten podstępny charakter
czynności zmierzających do spowodowania reakcji organów wymiaru
sprawiedliwości wydaje się stanowić podobieństwo między przestępstwem z art.
235 k.k. a rozważanym sposobem kreowania przez dziennikarza fake newsa.
Niemniej jednak, w drugim przypadku spowodowanie reakcji organów
procesowych nie jest celem działań dziennikarza, a jedynie ich efektem ubocznym.
W takim przypadku dobrem naruszanym przez dziennikarza jest między innymi
interes wymiaru sprawiedliwości, tak jak przy przestępstwie z art. 235 k.k.
Różnica między porównywanymi rodzajami działań dotyczy także podmiotu.
W przypadku występku tworzenia fałszywych dowodów sprawcą może być
44
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każdy zdolny ponosić odpowiedzialność karną47. Z kolei działania zmierzające do
uwiarygodnienia tworzonego fake newsa, obejmujące między innymi prowokację
dziennikarską, mogą być przedsiębrane głównie przez dziennikarza. Za takim
stanowiskiem przemawia również argument w postaci ostatecznego celu czynności
przez niego dokonywanych, którym jest wprowadzenie opinii publicznej w błąd za
pomocą materiału prasowego, na potrzeby którego podejmuje się takich działań.
Poza tym należy wskazać, iż dziennikarz aranżujący popełnienie przestępstwa dla
celów stworzenia i uwiarygodnienia fake newsa może posłużyć się w tym celu
osobami trzecimi. W takim wypadku również i one mogą zostać pociągnięte do
odpowiedzialności i odpowiadać na tych samych zasadach co dziennikarz, czyli za
pomocnictwo (art. 18 § 3 k.k.). Z jednej strony osoby trzecie faktycznie popełniają
określone przestępstwo, z drugiej natomiast pomagają poprzez to dziennikarzowi
i umożliwiają mu realizację celu, jakim jest zmanipulowanie opinii publicznej za
pomocą stworzenia i uwiarygodnienia fake newsa. Przestępstwo, jakie zostało
popełnione przez tych pomocników, jest jedynie środkiem prowadzącym do
bardziej wyrafinowanego celu dziennikarza.
Intencjonalne znamiona sformułowań „tworzenia fałszywych dowodów”,
„podstępnych zabiegów” oraz „kierowanie” wskazują wyraźnie, iż przestępstwo
z art. 235 k.k. może być popełnione jedynie umyślnie z zamiarem bezpośrednim48.
W przypadku dokonania penalizacji rozważanego całokształtu działań
podejmowanych przez dziennikarza zmierzającego do wprowadzenia opinii
publicznej w błąd za pomocą fake newsów, treść ewentualnego przepisu karnego
powinna zostać sformułowana w sposób wskazujący na analogiczne znamiona
strony podmiotowej. Przemawia za tym cel leżący u podstaw działań dziennikarza,
który, by go osiągnąć, postępuje w pełni świadomie manipulując poglądami
odbiorców za pomocą wykreowanych przez siebie fake newsów.
Na uwagę zasługuje także znamię strony przedmiotowej przestępstwa z art. 235
k.k. w postaci podstępnych zabiegów, które są dość powszechnie krytykowane
w doktrynie prawa karnego z uwagi na ich niedookreślony charakter i przeczenie
zasadzie nullum crimen sine lege certa49. W przypadku penalizacji rozważanych
działań dziennikarza znamiona strony przedmiotowej ewentualnego przepisu
karnego mogłyby polegać na organizowaniu lub przyczynianiu się przez
dziennikarza do popełnienia przestępstwa (dla celów tworzonego przez niego
materiału prasowego o charakterze fake newsa, za pomocą którego ma on zamiar
wprowadzić opinię publiczną w błąd). W konsekwencji i w tym przypadku widoczny
jest zatem niedookreślony charakter tak sformułowanej strony przedmiotowej.
Z drugiej strony dziennikarz, który podejmuje działania w celu wykreowania fake
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newsa i jego dodatkowego uwiarygodnienia w sposób sprzeczny z prawem,
musiałby się liczyć z grożącą mu odpowiedzialnością karną.
Mając to na uwadze zasadny wydaje się wniosek, iż czyn obejmujący
całokształt działań dziennikarza zmierzających do wykreowania fake newsa i jego
uwiarygodnienia w sposób sprzeczny z prawem, mimo dużych podobieństw do
najbliższego mu znamieniowo przestępstwa tworzenia fałszywych dowodów, różni
się od niego w wielu aspektach. Odmienny jest cel obydwu działań, różna jest strona
podmiotowa w obydwu przypadkach. Niemniej jednak dobrem naruszanym przez
dziennikarza w wyniku podejmowanych przez niego, związanych z tworzeniem
fake newsów, działań jest między innymi interes wymiaru sprawiedliwości,
podobnie jak przy przestępstwie z art. 235 k.k. Wydaje się to stanowić jedyne
podobieństwo obydwu tych czynów. Prowadzi to do wniosku, iż brak jest w prawie
karnym odpowiednich uregulowań obejmujących swoim zakresem działania
dziennikarza, których ostatecznym celem jest wykreowanie fake newsów przy
jednoczesnym posługiwaniu się metodami sprzecznymi z prawem. Nie budzi
wątpliwości, że pojawianie się nowych zagrożeń dla porządku prawnego rodzi
potrzebę zmian oraz konieczność sformułowania nowych przepisów karnych
przeciwdziałających tym zagrożeniom.

Zakończenie
Zjawisko fake newsów oraz towarzyszące mu przekraczanie przez dziennikarzy
granic wolności słowa i swobody działalności dziennikarskiej powinno spotkać się
z reakcją ze strony prawa poprzez dokonanie zmian w Kodeksie karnym.
Bezdyskusyjne jest, że media masowe są głównym środkiem manipulacji opinią
publiczną, za pomocą którego możliwe jest tworzenie zafałszowanego obrazu
i sposobu interpretacji rzeczywistości50. Warto przytoczyć wyniki badań
przeprowadzonych wśród dziennikarzy z kilkudziesięciu ogólnopolskich redakcji,
reprezentujących różne rodzaje mediów51. Zgodnie z nimi 90% badanych jest
zdania, że zjawisko fake newsów będzie się pogłębiać, ale jednocześnie aż 73%
z nich twierdzi, iż obecne przepisy prawa prasowego są wystarczające52. Z kolei, jako
główne sposoby walki z fake newsami wskazywano edukację społeczeństwa
i demaskowanie źródeł nieprawdziwych informacji53. Z takim stanowiskiem nie
sposób się zgodzić. Ryzyko rozpowszechniania nieprawdziwych informacji powinno
spotkać się z wprowadzeniem odpowiednich norm prawnych penalizujących
działania tego typu i spełniających wobec nich funkcję prewencyjną. Edukacja
50
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społeczeństwa może stanowić element dodatkowy walki z omawianym zjawiskiem,
ale nie może zastępować przepisów karnych. Posługiwanie się fake newsami w celu
fałszowania rzeczywistego stanu rzeczy i manipulowania opinią publiczną niesie
ze sobą nieodwracalne skutki zarówno w sferze społecznej w postaci dezinformacji,
jak w sferze politycznej. Niewątpliwie całkowite zablokowanie fake newsów jest
niewykonalne z uwagi na anonimowość lub znaczną trudność w ustaleniu
tożsamości przeważającej części ich autorów, głównie w przypadku posługiwania
się siecią internetową, w tym mediami społecznościowymi.
Nie ulega wątpliwości, że jedne z najważniejszych zagwarantowanych
konstytucyjnie wolności w postaci wolności słowa i wolności mediów nie mogą być
w państwie prawa nadużywane w sposób sprzeczny z obowiązującym porządkiem
prawnym. W państwie demokratycznym prasa ma za zadanie urzeczywistniać
prawo obywateli do ich rzetelnego informowania. Niedopuszczalna jest zatem
sytuacja, w której brak jest odpowiedzialności karnej dziennikarza za działania nie
tylko stanowiące całkowite przeciwieństwo realizacji tej funkcji prasy, ale ponadto
sprowadzające ją do roli środka służącego do manipulacji opinią publiczną.
Penalizacja działań dziennikarzy rozpowszechniających fake newsy wydaje się więc
niezbędna. Działalność dziennikarska powinna być dopuszczalna jedynie
w rzetelnej, zmierzającej do pierwotnego ideału formie realizującej zadanie
wynikające z ustawy prasowej. Mówiąc inaczej, dziennikarz ma rejestrować fakty…
Nic, oprócz faktów – to jest dziennikarskie zadanie54.
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Creating Fake News through Journalistic Provocation – Legal Aspects
Summary
Recently, there has been an intensification of cases concerning the acts of spreading false information
by journalists. This resulted in the creation of a new concept of fake news. Its main goal is the
disinformation of public opinion, but in the long run, it can result in an editorial profit, trigger a scandal
or bring political repercussions. The harmfulness of this phenomenon is, therefore, obvious. There
are, however, cases where a journalist uses various methods to authenticate the fake news he creates,
which includes, inter alia, journalistic provocation. Its premise is to reveal a specific crime or other
improprieties occurring in society to trigger a public debate. However, the question arises as to what
are the legal consequences of the actions of the journalist performing a journalistic provocation when
the crime revealed was arranged or committed by the journalist himself, and the entire reportage
resulting from the journalistic provocation is in fact fake news.
Keywords: journalist, fake news, journalist provocation, investigative journalism, media
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Pandemia a zjawisko cyberprzestępczości

ABSTRAKT
Artykuł koncentruje się na przedstawieniu zjawiska cyberprzestępczości, które niewątpliwie nasiliło
się w czasach pandemii COVID-19. Artykuł pokazuje, w jaki sposób przeniesienie poszczególnych
aspektów życia na płaszczyznę wirtualną wpłynęło na zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa w sieci.
Dodatkowo wskazano przykłady działań mających na celu zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.
SŁOWA KLUCZOWE: cyberprzestępczość, cyberbezpieczeństwo, pandemia COVID-19

Wprowadzenie
W dobie pandemii COVID-19 internet zaczął być eksploatowany na coraz to
nowych płaszczyznach. Zagrożenie, jakie spowodowało na całym świecie
rozprzestrzenianie się COVID-19, znalazło niewątpliwie odzwierciedlenie
w otaczającej rzeczywistości, w tym rzeczywistości prawnej. Zmianie uległy
zarówno przepisy proceduralne, jak i przepisy prawa materialnego. Istotnym jest,
że w niektórych przypadkach wprowadzone zmiany legislacyjne mają charakter
trwały, bowiem ich czas obowiązywania przekracza czas trwania stanu epidemii.
Oprócz zmian w prawie, podczas zagrożenia chorobą COVID-19 zmienił się również
sposób ludzkiego postępowania. W zdecydowanej większości przypadków, tam
gdzie było to możliwe, zmienił się model pracy: przejście na pracę zdalną, podobnie
w przypadku edukacji czy robienia zakupów. Natomiast głównym źródłem
informacji, zamiast tradycyjnych mediów jak chociażby gazety, stał się internet
i portale informacyjne. Z uwagi na powyższe, dotychczasowe zagrożenia,
występujące na tradycyjnych płaszczyznach, przeniosły się na płaszczyznę
wirtualną. W takich okolicznościach należy stwierdzić, że wszelka aktywność
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 30.01.2021 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 10.05.2021 r.
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podejmowana w cyberprzestrzeni może stać się potencjalnym miejscem
występowania cyberprzestępczości.
Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy2, a postawione pytanie badawcze
dotyczy kwestii, czy istniejące regulacje prawne w sposób efektywny chronią
społeczeństwo przed cyberprzestępczością. Hipoteza zakłada, że poziom ochrony
przewidziany na poziomie legislacyjnym nie jest wystarczający. W celu odpowiedzi
na tak sformułowane pytanie badawcze3, w pierwszej kolejności na podstawie
przeglądu piśmiennictwa przedstawiono pojęcie zjawiska cyberprzestępczości,
które staje się coraz bardziej powszechne oraz na podstawie konkretnych
przykładów opisano, na czym polega cyberprzestępczość. W następnej kolejności,
w kontekście pytania badawczego, wskazano regulacje prawne zwalczające
powyżej opisany przestępczy proceder. W dalszej części artykułu dokonano
przeglądu najnowszych danych opublikowanych w raporcie Interpolu na temat
wpływu pandemii na zjawisko cyberprzestępczości. Przeprowadzona analiza
dowodzi, że zjawisko cyberprzestępczości niewątpliwie wzrasta, co pozwoliło
sformułować wnioski, że wraz z nasilającym się zjawiskiem cyberprzestępczości
wzrasta potrzeba bardziej efektywnej walki z cyberprzestępczością. Natomiast
w ostatniej części artykułu zaproponowano rozwiązania – w tym o charakterze
legislacyjnym, mające zwalczać cyberprzestępczość i prowadzić do wzrostu
bezpieczeństwa w sieci.
Potrzeba publikacji w mediach omawianego zagadnienia o charakterze prawnospołecznym wynika z faktu, że społeczeństwo wiedzę o obowiązującym prawie
czerpie właśnie z mediów. Pomimo funkcjonowania zasady ignorantia iuris nocet–
oznaczającej, że nieznajomość prawa szkodzi4, głównym źródłem wiedzy
w społeczeństwie nie są publikowane na stronach rządowych i w Dzienniku Ustaw
akty prawne, a właśnie artykuły publikowane w poszczególnych mediach. Niniejsze
ukazuje, jak ważną rolę w procesie kształtowania świadomości prawnej
społeczeństwa odgrywają artykuły o tematyce prawniczej5.

Pojęcie cyberprzestępczości
W polskim porządku prawnym, w tym również w Kodeksie karnym6, nie znajduje
się definicja legalna cyberprzestępczości. W takich okolicznościach należy
sięgnąć do opracowanej w doktrynie definicji przestępczości z uwzględnieniem
2

J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002, s. 129.
A. Jeszka, Problemy badawcze i hipotezy w naukach o zarządzaniu, „Organizacja i kierowanie”, 5/2013, s. 31-32.
4 T. Woś, Trybunalskie i sądowe stosowanie zasady „ignorantia iuris nocet” na gruncie praktyki orzeczniczej
w Polsce, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna ”, 7/2018, s. 182.
5 H. Batorowska, R. Klepka, O. Wasiuta, Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji
społeczeństwem, Kraków 2019, s. 7.
6 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553.
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jego komputerowego wymiaru – przestępstw komputerowych7. Pod pojęciem
przestępczości rozumie się zatem „zbiór czynów zabronionych przez ustawę pod
groźbą kary, które to czyny popełnione zostały na obszarze danej jednostki
terytorialnej i w danym czasie”8. Natomiast w przypadku cyberprzestępczości będą
to czyny zabronione popełnione za pomocą informatycznych sieci elektronicznych
oraz systemów informatycznych9. Wskazać można również na ujednoliconą
definicję cyberprzestępczości, która wskazuje, że jest to „każdy rodzaj działalności
niezgodny z normami prawa wewnętrznego lub międzynarodowego, którego
skutek przekracza granice państwa, zaś jej narzędzie lub też cel stanowi urządzenie
w postaci komputera”10.
Choć w polskim porządku prawnym funkcjonuje wiele regulacji, chociażby
w przedmiocie korzystania z sieci informatycznych, żadna z nich nie odnosi się
w sposób kompleksowy do zjawiska cyberprzestępczości. W tym miejscu, dla
przykładu, należy wskazać ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną11,
z tym zastrzeżeniem, że reguluje ona w większości sposób wykonywania usług
drogą elektroniczną. Ponadto obowiązuje ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym
systemie cyberbezpieczeństwa12, która określa organizację krajowego systemu
cyberbezpieczeństwa oraz zadania i obowiązki podmiotów wchodzących w skład
tego systemu.
Na szczeblu międzynarodowym na uwagę zasługuje natomiast Konwencja Rady
Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada
2001 r.13, która odnosi się do poszczególnych czynów zabronionych popełnionych
przy użyciu komputera. To właśnie w myśl art. 1 Konwencji każda Strona podejmie
takie środki prawne i inne, jakie okażą się niezbędne dla uznania za przestępstwo
w jej prawie wewnętrznym umyślnego, bezprawnego dostępu do całości lub części
systemu teleinformatycznego. W takim stanie prawnym niewątpliwie do skutecznej
walki z cyberprzestępczością niezbędne jest odwołanie się do kilku aktów
prawnych.
Na samym początku należy wskazać, że zagadnienie cyberprzestępczości to
zagadnienie, którego nie należy deprecjonować, nie tylko z uwagi na skalę zjawiska,
ale również z uwagi na stopień grożącego niebezpieczeństwa. Jak wynika z raportu
Interpolu Cybercrime: COVID-19 Impact, opracowanego na miesiąc sierpień 2020 r.,
7

J. Wasilewski, Przestępczość w cyberprzestrzeni – zagadnienia definicyjne, „Przegląd bezpieczeństwa
wewnętrznego”, 15/16, s. 161.
8 H. Chmielewski, W. Woźniak, Organiczne i afektywne uwarunkowania przestępczości, „Łódzkie Studia
Teologiczne”, 14/2005, s. 241.
9 M. Stefanowicz, Cyberprzestępczość– próba diagnozy zjawiska, „Kwartalnik Policyjny” 4/2017, s. 20.
10 W. Konaszczuk, Legislacyjne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości w prawie
podatkowym, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018, s. 5.
11
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204.
12 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Dz. U. 2018 poz. 1560.
13 Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. Dz. U. 2015
poz. 728.
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w dobie COVID-19 zdecydowanie wzrosło zjawisko cyberprzestępczości.
Zagrożeni pozostają nie tylko prywatni użytkownicy sieci, ale również znaczące
przedsiębiorstwa czy podmioty państwowe. Ma to niebagatelne znaczenie, bowiem
cyberprzestępczość – o ile zostaje wykryta, skutkuje nie tylko odpowiedzialnością
karną i finansową, ale również dotkliwą utratą wizerunku i zaufania klientów14.

Przykłady i skala cyberprzestępczości
W otaczającej rzeczywistości społeczno-prawnej przestępcy sięgają po coraz
bardziej wyrafinowane i zuchwałe metody oszustwa, do których należy chociażby
phishing, maware, ransomware czy hacking.
Phishing jest w istocie złośliwą kradzieżą danych. Wskazana metoda
cyberprzestępczości polega na rozsyłaniu sfabrykowanych wiadomości e-mail czy
stron internetowych, często stron informacyjnych, które mają skłonić np. do
podania danych osobowych czy przekazania środków finansowych – celem jest
wyłudzenie ważnych danych (np. dane do logowania lub numer karty kredytowej),
są to m.in. wiadomości, które namawiają do poprawy danych osobowych. Zdarzają
się również wiadomości, w których jest się proszonym o zalogowanie do
bankowości elektronicznej za pomocą przesłanego linku, gdyż w przeciwnym razie
utraci się możliwość korzystania z niej, konto zostanie zablokowane bądź
zamówiona paczka nie zostanie wysłana. W takiej sytuacji cyberprzestępcy
podszywają się pod instytucje i witryny darzone zaufaniem (np. urząd lub bank)15.
Kolejną metodą jest malware, czyli złośliwe oprogramowania, które w istocie są
aplikacjami o szkodliwym, a zarazem przestępczym oddziaływaniu na użytkownika
komputera. Celem takich ataków może być również kradzież danych osobowych,
pieniędzy czy poszczególnych kodów dostępu16.
W praktyce odnotowano również działanie nazywane ransomware, polegające
na wymuszeniu okupu. Przestępcy blokują użytkownikowi systemu dostęp do
niego, a następnie proponują zdjęcie blokady po uiszczeniu odpowiedniej kwoty
pieniędzy, za pomocą anonimowych płatności17.
Dodatkowo wskazuje się na hacking, czyli uzyskanie nielegalnego dostępu do
systemu bądź nielegalne pozyskanie informacji, poprzez ominięcie zabezpieczeń.
W doktrynie podkreśla się, że zgodnie z art. 2 Konwencji Rady Europy
o cyberprzestępczości, aby móc pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności, musi
nastąpić bezprawne uzyskanie dostępu do systemu, więc gdy działania zostaną
podjęte przez osobę upoważnioną, niemożliwe będzie pociągnięcie do
14

Raport Interpolu Cybercrime: COVID-19 Impact, Lyon 2020, s. 4-5 (https://www.interpol.int/News-and-Events/
News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-of-cyberattacks-during-COVID-19 dostęp na 04.01.2021).
15 A. Rogowski, Phishing, „Kwartalnik Policyjny”, 4/2017, s. 56-57.
16 W. Kamieniecki, Współtworzymy system cyberbezpieczeństwa Polaków, „Kwartalnik Policyjny”, 4/2017, s. 7.
17 J. Sordyl, Ransomware – wymuszenie okupu w sieci, „Kwartalnik Policyjny”, 4/2017, s. 46.
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odpowiedzialności za podjęte działania hackingu18.
Należy mieć na uwadze, że cyberprzestępcy obecnie wykorzystują ludzką żądzę
informacji i niepokój, jaki niesie pandemia koronawirusa. W takich okolicznościach
to właśnie COVID-19 jest wykorzystywany do popełniania przestępczego
procederu, poprzez przekierowanie użytkowników sieci na strony internetowe,
niejednokrotnie imitujące poszczególne media, portale informacyjne o tematyce
COVID-19. W tym zakresie użytkownicy sieci powinni być szczególnie ostrożni, skąd
czerpią bieżące informacje i czy przy okazji nie narażają się na cyberataki.
W tym miejscu, dla pokazania skali przestępczego procederu, należy wskazać na
opracowane przez Interpol statystyki cyberprzestępczości:
1. aż 59 % wszystkich przypadków stanowią niezamawiane wiadomości
elektroniczne, informacje handlowe, potocznie nazywane spamem – oraz
metoda – phishing. Obydwa z tych przykładów mają najczęściej losowy
zasięg, tym samym nie są wymierzone w konkretne osoby;
2. 36 % stanowią przypadki ransomeware oraz malware;
3. 22 % złośliwe domeny, rzekomo o medialnym, informacyjnym charakterze,
często o tematyce związanej z COVID-19;
4. 14 % fałszywe informacje, wykorzystujące ludzką żądzę informacji oraz
panującą dezinformację19.
Ponadto należy mieć na uwadze, że zjawisko cyberprzestępczości nie
jest zjawiskiem jednolitym oraz zdecydowanie wykraczającym poza ramy
przedstawionych statystyk. Obejmuje ono bowiem również takie kategorie
zachowań jak kradzież własności intelektualnej czy cyberstalking. Jest to zatem ogół
działań o charakterze przestępczym, mających miejsce w sieci informatycznej.
Cyberstalking – to sformułowanie pochodzące z języka angielskiego oznacza
śledzenie i polega na inwigilacji konkretnej osoby drogą elektroniczną, a dodatkowo
na nękaniu jej komunikatami, a nawet groźbami o niechcianym charakterze. Dodać
należy, że z reguły w tym celu wykorzystywane są media społecznościowe, a ofiara
takiego przestępstwa najczęściej nie jest sprawcy zupełnie obca20.

Regulacje prawne
Odpowiedzią polskiego ustawodawcy na szerzące się przestępstwo stalkingu
było wprowadzenie dodatkowego typu czynu zabronionego, stypizowanego w art.
190a k.k., zgodnie z którym: kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej
najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia,
18

M. Siwicki, Cyberprzestępczość, C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 104-107.
Raport Interpolu Cybercrime: COVID-19 Impact, Lyon 2020, s. 8 (https://www.interpol.int/News-and-Events/
News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-of-cyberattacks-during-COVID-19 (dostęp na 04.01.2021).
20 J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, s. 126-126.
19
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poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Tej samej karze podlega ten, kto,
podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe
lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu
wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej (§ 2). Jeżeli następstwem czynu
określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie,
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 (§ 3). Ściganie
przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego (§ 4).
Niestety, jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, pomimo uregulowania
odpowiedzialności karnej za przestępstwo stalkingu wciąż istnieje poczucie
bezkarności wśród prześladowców, z uwagi na okoliczność, że osoby pokrzywdzone
nie zgłaszają popełnienia przestępstwa oraz nie wnoszą o ściganie21.
Odnośnie do cyberprzestępstw dotyczących kradzieży własności intelektualnej
należy natomiast wskazać podstawowe typy przestępstw, uregulowane
w kodeksie karnym, takie jak: nielegalne uzyskanie programu komputerowego –
art. 278 § 2, przywłaszczenie prawa majątkowego – art. 284, paserstwo programu
komputerowego – art. 293 § 3 oraz oszustwo komputerowe – art. 287.
W takich okolicznościach należy stwierdzić, że skoro cyberprzestępczość nie ma
charakteru jednolitego, to również walka z cyberprzestępczością charakteryzuje się
niejednolitym charakterem. Walka z cyberprzestępczością może polegać między
innymi na korzystaniu w trakcie pracy zdalnej z zabezpieczonej sieci vpn, szkoleniu
pracowników i informatyków, publikowaniu artykułów w mediach docierających
do szerokiego grona odbiorców, ale również na współpracy z organami ścigania.
W tym zakresie należy pamiętać, że w Policji funkcjonuje wyodrębnione Biuro do
Walki z Cyberprzestępczością, które koordynuje działania prowadzone przez
komendy wojewódzkie Policji w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych.
Należy podkreślać, że zagadnienie walki z cyberprzestępczością jest niezmiernie
ważne, aby w społeczeństwie przestało pokutować przeświadczenie, zgodnie
z którym internet jawi się jako Dziki Zachód, miejsce, w którym prawa nie ma, a jeśli
jest – to nie jest ono egzekwowane22.
Walkę z cyberprzestępczością zdecydowanie wspierają przepisy karne.
Regulacje karne penalizujące poszczególne zachowania znajdują się w Kodeksie
karnym w przepisach rozdziału XXXIII, zatytułowanego „Przestępstwa przeciwko
ochronie informacji”. Wśród stypizowanych w części szczegółowej Kodeksu
karnego przestępstw wskazuje się na:
21

M. Cyrklaff-Gorczyca, Cyberstalking jako forma przemocy z wykorzystaniem technologii informacyjnokomunikacyjnych, K. Materska, B. Taraszkiewicz (red.), Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach
i cyberprzestrzeni, Wydawnictwo upamiętniające 100-rocznicę powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
Słupsk 2017, s. 209.
22 J. Bart, R. Markiewicz, Internet a prawo, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS,
Kraków 1998, s. 9.
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─ nieuprawnione uzyskanie dostępu do informacji czy systemu
informatycznego – art. 267 § 1 i § 2 k.k.;
─ nielegalny podsłuch i inwigilację – art. 267 § 3 k.k.;
─ ujawnienie nielegalnie pozyskanej informacji – art. 267 § 4 k.k.;
─ naruszenie integralności zapisu informacji – art. 268 § 2 i 3 k.k.;
─ naruszenie integralności danych informatycznych oraz utrudnianie dostępu
do nich – art. 268a § 1 i 2 k.k.;
─ zakłócenie pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej – art.
269a k.k.;
─ bezprawne wykorzystanie urządzeń, programów i danych – art. 269b § 1 k.k.
W związku z powyższym w literaturze przedmiotu podkreśla się, że wśród
cyberprzestępstw wyróżnia się trzy główne kategorie zachowań. Po pierwsze
są to przestępstwa będące w istocie oszustwami, które zostały popełnione
przy użyciu elektronicznych sieci informatycznych. Po drugie cyberprzestępstwa
obejmują udostępnienie, ujawnienie zabronionych treści – mogą to być na przykład
treści pornograficzne, czy chociażby nawołujące do nienawiści. Po trzecie są to
przestępstwa wymierzone przeciwko sieciom elektronicznym czy to w formie
ataków, czy sabotaży23.
Z uwagi na ramy niniejszego artykułu niemożliwe jest odniesienie się do
wszystkich cyberprzestępstw uregulowanych w Kodeksie karnym. Z tego powodu
zostanie omówione przestępstwo stypizowane w art. 267 k.k., które z uwagi na jego
powszechność, a również okoliczność wzmożonego użycia internetu w dobie
COVID-19, może dotknąć szerokie spektrum osób.
Art. 267 § 1 k.k. stanowi: kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla
niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci
telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne,
informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Należy jednakże mieć na uwadze, że ściganie tego przestępstwa odbywa się na
wniosek osoby pokrzywdzonej. Z uwagi na szeroki katalog czynności należy
zauważyć, że w praktyce przepis ten odnosi się do otwierania prywatnej
korespondencji, odczytania SMS-ów, czy też do działań hakerskich. Niewątpliwie
jest to cyberprzestępstwo, które jest skierowane przeciwko poufności informacji.
Polega na uzyskaniu w dowolny sposób bezprawnego dostępu do danych oraz
informacji, które przekazywane są w cyberprzestrzeni pomiędzy stronami
komunikującymi się24.
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M. Siwicki, Podział i definicja cyberprzestępstw, „Prokuratura i Prawo” 7-8/2012, s. 247.
F. Radoniewicz, Odpowiedzialność karna za przestępstwo hackingu, „Prawo w działaniu– sprawy karne”,
13/2013, s. 127.
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Ponadto należy wskazać, że przepis ten jest emanacją gwarancji wyrażonej
w art. 49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że zapewnia się
wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić
jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony25.
W art. 267 § 1 k.k. zostało zastosowane sformułowanie „dostęp do informacji”,
które powoduje penalizację już samej możliwości odczytu informacji. Zatem
nieważne pozostaje, czy sprawca przestępstwa de facto zapoznał się z konkretnymi
informacjami. W takich okolicznościach należy stwierdzić, że przepis ten rozszerza
zakres gwarantowanej ochrony zagrożonego dobra prawnego26.
Jednakże żeby stwierdzić, że dane zachowanie jest przestępstwem, muszą
zostać spełnione wszystkie wymagania konieczne dla zaistnienia przestępstwa –
musi być to więc m.in. działanie bezprawne – na przykład, żeby uznać, że dostęp do
informacji został uzyskany w sposób bezprawny, niezbędne jest stwierdzenie, że
dana osoba nie posiadała tytułu prawnego do uzyskania danej informacji w czasie
dokonywania czynu zabronionego. Będzie to miało miejsce, gdy korespondencja
była do niej adresowana. Dodatkowo, co istotne, rozszerzona została karalność
w § 3 komentowanego przepisu, ponieważ owo przestępstwo zostaje dokonane
w chwili założenia lub posłużenia się narzędziem określonego rodzaju, z zamiarem
bezprawnego uzyskania informacji – zatem postać kierunkowego zamiaru
bezpośredniego. W takich okolicznościach, gdy niemożliwym będzie przypisanie
sprawcy odpowiedzialności karnej z art. 267 § 1 k.k., należy rozważyć kwalifikację
przestępstwa z art. 267 § 3 k.k.27.
Odnośnie do art. 267 § 3 k.k. należy zwrócić dodatkowo uwagę, że organy
ścigania będą musiały udowodnić kolejną rzecz. Niezbędne jest udowodnienie,
że sprawca przestępstwa działał z zamiarem uzyskania informacji, ponieważ jak
zostało wspomniane powyżej, przestępstwo z art. 267 § 3 k.k. jest przestępstwem
kierunkowym. Przestępstwa takie wyróżniają się szczególnym nastawieniem woli
sprawcy, a konkretniej nastawieniem woli w określonym kierunku. Przedmiotem
badań tego elementu przestępstwa są szczególne motywy tudzież pobudki
towarzyszące sprawcy przestępstwa28.
Omawiając tematykę cyberprzestępczości, celem dopełnienia rozważań, należy
wskazać, że cyberprzestępstwa są również uregulowane poza kodyfikacją karną.
Jak już wcześniej zostało wspomniane, w polskim porządku prawnym funkcjonuje
ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W ustawie tej również są
przewidziane przepisy karne, dotyczące cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z art. 24
25

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu
2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483.
26
J. Piórkowska-Flieger [w:] T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny.
Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 589.
27 F. Radoniewicz, Odpowiedzialność…, op.cit., s. 127-135.
28 M. Nawrocki, Przestępstwa kierunkowe a zamiar niby-ewentualny, „Prokuratura i Prawo”, 5/2012, s. 41.
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ust. 1 ustawy, kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej
niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny. Ściganie wykroczenia,
o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego (ust. 2).
Natomiast w myśl art. 25 ustawy orzekanie o tych czynach następuje w trybie
przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. W kontekście niniejszego
artykułu przepis ten ma szczególne znaczenie, chociażby z uwagi na wiadomości
będące właśnie niezamówioną informacją handlową, zwaną potocznie spamem,
w której mogą znajdować się cyberataki – za pomocą wcześniej już wymienionej
metody phishingu.
Mając na uwadze literalne brzmienie wskazanego przepisu, prawnie
irrelewantny jest bezprawny sposób przesyłania niezamówionych informacji
handlowych, o ile odbywa się to za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Natomiast jeśli chodzi o przedmiot przekazu – będą to informacje nakierowane na
osiągnięcie zamierzonego celu handlowego, w tym reklamy czy powiadomienia
o aktualnych akcjach promocyjnych.
Ratio legis penalizacji spammingu jest zaradzenie procederowi godzenia
w dobra osobiste człowieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji
w wirtualnej sieci. Spamming ingeruje bowiem w prawo do prywatności oraz
narusza wolność, w szczególności swobody konsumenta, który ma prawo
świadomie uczestniczyć w obrocie gospodarczym oraz samodzielnie decydować
o otrzymywanych informacjach handlowych. Powyższe nie wyklucza również celu,
jakim jest zaprzestanie rozprzestrzeniania się wirusów i złośliwych oprogramowań,
przesyłanych jak niezamówionych informacji handlowych29.
Większość wyżej wskazanych przykładów cyberprzestępczości, biorąc pod
uwagę tryb ścigania przestępstw, jest przestępstwami ściganymi na wniosek,
które w polskim systemie prawnym stanowią wyjątek od reguły ścigania
przestępstw z urzędu. Zgodnie bowiem z art. 10 k.p.k.30 organ powołany do ścigania
przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania
przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania
oskarżenia o czyn ścigany z urzędu. Natomiast w myśl art. 12 § 1 k.p.k. w sprawach
o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy
się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku
o przysługującym jej uprawnieniu.
Powyższe oznacza, że brak wniosku o ściganie pochodzącego od uprawnionego
podmiotu będzie powodował niemożność wszczęcia i kontynuowania
postępowania karnego, a w konsekwencji bezkarność sprawcy cyberprzestępstwa.
Natomiast gdyby organ ścigania dalej procedował w przedmiocie czynu, co do

29

M. Czyżak, Spamming i jego karalność w polskim systemie prawnym, „Pomiary Automatyka Kontrola”, tom 55,
7/2009, s. 128.
30 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz. U. 1997 nr 89 poz. 555.
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którego nie został złożony stosowny wniosek, zajdzie bezwzględna przyczyna
odwoławcza wyrażona w art. 439 §1 pkt 9 k.p.k., skutkująca w postępowaniu
apelacyjnym uchyleniem wyroku31.
Podkreślić dodatkowo należy, że walkę z cyberprzestępczością wspiera proces
wykrywania, a następnie ścigania i penalizowania cyberprzestępstw. Niewątpliwie
skala ujawnionych cyberprzestępstw, wykrytych sprawców i pociągnięcie ich do
odpowiedzialności karnej, wpływa pozytywnie na stopień zaufania obywateli do
działalności państwa i organów państwowych, w tym organów wymiaru
sprawiedliwości. Organy państwowe są bowiem zobowiązane do zapewnienia
stanu bezpieczeństwa całemu społeczeństwu, który jest definiowany jako sytuacja,
podczas której niezależnie od istniejącego zagrożenia działania podejmowane przez
organy państwowe będą skuteczne i jednocześnie będą się cieszyły wśród
obywateli zrozumieniem konieczności ich przeprowadzenia32.
Niemniej jednak wykrywanie tych przestępstw uzależnione jest również od
efektywnego wykorzystywania narzędzi o charakterze kryminalistycznym,
zastosowania odpowiednich technik, które nieustannie się zmieniają – a zatem
wymagają przeprowadzania szkoleń czy zabezpieczania cyfrowych śladów
i dowodów rzeczowych, do których należą telefony komórkowe, komputery
czy inne urządzenia elektroniczne. W takim świetle widoczne jest, że walka
z cyberprzestępczością, tak samo jak zjawisko cybeprzestępczości, nie są pojęciami
jednolitymi i zarówno dla procesu ich wykrywania, jak i penalizacji niezbędne jest
podjęcie działań na wielu płaszczyznach. Powyższe dwa zagadnienia:
cyberprzestępczości i walki z cyberprzestępczością niewątpliwie zyskują na wartości
w dobie pandemii COVID-1933.

Podsumowanie
W walce ze zjawiskiem cyberprzestępczości przedmiotem prac są rozwiązania
prawne na szczeblach międzynarodowych, jak i krajowych. Obserwuje się,
że używane przez ustawodawców sformułowania nierzadko nie są zbyt
precyzyjne – wśród takich pojęć należy wymienić chociażby pojęcia jak informacja
czy dane, w związku z czym postuluje się ich doprecyzowanie. Powyższe przekłada
się na problemy interpretacyjne, a w konsekwencji na praktykę stosowania prawa.
Dodatkowo organy ścigania stoją przed problemami takimi: w jaki sposób
jednoznacznie udowodnić przestępcy zamiar zdobycia informacji, który niezwykle
31

Z. Banasiak, Przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie publicznoskargowym w praktyce policyjnej, „Prokuratura
i Prawo”, 2/2008, s. 101.
32
S. Gładysz, Zakres uprawnień organów państwa w świetle zagrożenia terrorystycznego, „Przegląd
bezpieczeństwa wewnętrznego”, 18/2018, s. 122.
33 S. Gwoździewicz, K. Tomaszycki, Prawne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa, Międzynarodowy Instytut
Innowacji, Warszawa 2017, s. 211.
245

Weronika Stawińska

łatwo przykryć chociażby wolą zbadania stosowanych zabezpieczeń
komputerowych? Wówczas zgodnie z art. 269c k.k. taka osoba nie podlega
karze za przestępstwo określone w art. 267 §2 k.k. lub art. 269a k.k., bowiem
działa wyłącznie w celu zabezpieczenia systemu informatycznego, systemu
teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej albo opracowania metody
takiego zabezpieczenia i niezwłocznie powiadomił dysponenta tego systemu lub
sieci o ujawnionych zagrożeniach, a jego działanie nie naruszyło interesu
publicznego lub prywatnego i nie wyrządziło szkody. Dodatkowo, celem
zwiększenia cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza w czasach pandemii COVID-19,
mogłoby być zmienienie trybu ścigania wskazanych przestępstw z trybu
wnioskowego na przestępstwa ścigane z urzędu oraz propagowanie wiedzy
w społeczeństwie poprzez publikowanie opracowań na ten temat w szeroko
rozumianych mediach. Ponadto, jak wskazuje się w literaturze przedmiotu,
pozytywnie na zjawisko walki z cybeprzestępczością wpłynęłyby szkolenia
prawników w przedmiocie cyberprzestępczości czy zajęcia z etyki dla informatyków
i programistów, których wiedza i umiejętności są niezbędne dla istnienia
i powodzenia przestępczego procederu34.
Podsumowując, wirtualizacja życia w czasach pandemii COVID-19 z całą
pewnością spowodowała w społeczeństwie szereg pozytywnych zachowań, takich
jak samodoskonalenie się za pomocą szkoleń on-line, pobudzenie kreatywności,
zapoznawanie się z kulturą przez internet, a nawet altruistyczne niesienie
pomocy innym. Niemniej jednak zaobserwowano również zwiększenie
destrukcyjnych zjawisk, takich jak cyberprzestępczość. W takich okolicznościach
należy zadbać o zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa, tak aby grono
ofiar, poszkodowanych zjawiskiem cybeprzestępczości, malało. Podstawą
bezpieczeństwa jest bowiem świadomość zagrożeń i wiedza, jak się przed nimi
chronić. W tym celu należy podkreślić, że każdy użytkownik internetu, który padł
ofiarą cyberprzestępstwa, winien zgłosić zawiadomienie o możliwości popełnienia
przestępstwa oraz wniosek o ściganie, tak aby dać możliwość działania organom
ścigania, ponieważ jak już zostało wskazane, część przestępstw jest właśnie
przestępstwami wnioskowymi. Powyższe ma na celu zwiększenie czujności
użytkowników internetu, świadomości prawnej obywateli oraz poprawy
bezpieczeństwa w sieci.

34

K. Mamak, Wzrost znaczenia informatyków w obrazie przestępczości w cyfrowym świecie, „Studia
Metodologiczne”, 38/2017, s. 99-101.
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The Pandemic and the Phenomenon of Cybercrime
Summary
The article focuses on the cybercrime phenomenon, which undoubtedly intensified during the
Covid19 pandemic. It shows how the transfer of individual aspects of life to the virtual space has
reduced the level of security in the network. Additionally, examples of activities aimed at increasing
cyber security are provided.
Keywords: cybercrime, cybersecurity, the Covid-19 pandemic
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#strefawolnaodLGBT. O mowie nienawiści
w mediach społecznościowych
Obecnie walka z mową nienawiści
polega na przypisywaniu własnej nienawiści
politycznym przeciwnikom
Roger Scruton

ABSTRAKT
W artykule podjęto tematykę mowy nienawiści na tle orientacji seksualnej, a główny nacisk położony
został na charakter dyskusji wokół osób LGBT na polskim Twitterze. Artykuł składa się z dwóch
logicznie wyodrębnionych części. Pierwsza, teoretyczna, podejmuje próbę kompleksowej deskrypcji
zjawiska mowy nienawiści odwołując się do aspektów definicyjnych oraz lokuje analizowane zjawisko
w kontekście cyfrowej komunikacji, odnosząc zjawisko m.in. do logiki algorytmicznej oraz architektury
mediów społecznościowych. Druga część obejmuje analizę dyskursu na Twitterze w kontekście osób
o orientacji LGBT. Jeden z aspektów przeprowadzonej analizy koncentruje się na specyfice mowy
nienawiści w kontekście dyskusji o LGBT. Drugi z kolei polega na wskazaniu instytucjonalnych źródeł
tego typu retoryki.
SŁOWA KLUCZOWE: mowa nienawiści, media społecznościowe, LGBT, algorytm, koncepcja prania
informacji

Wprowadzenie
Rewolucja cyfrowa zredefiniowała proces komunikacji. To truistyczne
stwierdzenie często w swej deskrypcji marginalizuje jeden z trendów obecny dziś
w komunikacji. Zjawisko mowy nienawiści (ang. hate speech), które w imię zasad
wolności ekspresji powoduje wypowiadanie twierdzeń, które w warunkach
komunikacji medialnej (opatrzonej rygorami poprawności politycznej) nie zostałyby
wypowiedziane. W nomenklaturze naukowej ten mechanizm zidentyfikowany
1
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został jako „efekt odhamowania online”2.
Pojawienie się w środowisku cyfrowym mediów społecznościowych, ze względu
na swą architekturę, sprawiło, że stały się łatwymi kanałami komunikowania,
ale i rozpowszechniania mowy nienawiści. Zaczęła rosnąć liczba grup skupionych
wokół wartości homofobicznych, islamofobicznych, ksenofobicznych, które
stały się ‘komunikacyjnymi rozsadnikami’ mowy nienawiści. Informacyjna
autostrada (ang. Information superhighway)3 dodatkowo potęguje to zjawisko,
nie będąc początkowo pomyślana do takich celów, wraz z lawinowym wzrostem
informacji, zmęczeniem informacyjnym, stała się kanałem do proliferacji mowy
nienawiści.
Trawestując powiedzenie, że ‘pióro jest potężniejsze niż miecz’, zauważyć
należy, że „dzisiejsze klawiatury komputerowe stają się jeszcze bardziej
niszczycielskie niż czołgi i karabiny maszynowe”4. Bogate w instrumentarium
komunikacyjne środowisko mediów społecznościowych ułatwia transmitowanie
mowy nienawiści. Fake news – nierzadko posługujące się lub skutkujące nową
nienawiści – staje się narzędziem w walce już nie tylko politycznej, ale kulturowej
i światopoglądowej.
Jak zauważa James Banks, Internet stał się ‘nową granicą’ szerzenia nienawiści,
ponieważ za pośrednictwem niedrogiej i nieobciążonej sieci społecznościowej
można dotrzeć do milionów odbiorców. Media społecznościowe umożliwiły
wcześniej rozdrobnionym grupom łączenie się, tworząc wspólną tożsamość
i poczucie wspólnoty. Z kolei Barbara Perry i Patrik Olsson sugerują, że wcześniej
izolowani i zatomizowani członkowie skrajnie prawicowych grup zostali zastąpieni
przez „globalną rasistowską subkulturę”5. Ta sama technologia, która stanowi
wyraz inkluzywnej i demokratycznej natury Internetu, pozwala na aktywizację grup
szerzących mowę nienawiści w sieci. Anonimowość – czynnik, który niewątpliwie
sprzyja proliferacji mowy nienawiści, będąc jednocześnie jednym ze strategicznych,
konstytuujących logikę Internetu – skutkuje deidentyfikacją osób odpowiedzialnych
za krzewienie dyskryminujących treści.
W związku z obecnością mowy nienawiści na platformach społecznościowych
Zeynep Tufekci zauważa, że „YouTube może być jednym z najpotężniejszych
instrumentów radykalizujących XXI wieku”6. Tezę tę potwierdzić może znany
2

T. Enarsson, S. Lindgren, Free speech or hate speech? A legal analysis of the discourse about Roma on
Twitter,“Information & Communications Technology Law”, 28/1, 2019, s. 4.
3 Autostrada informacyjna to termin powstały w latach 90. XX w. w Stanach Zjednoczonych, określający wszelkie
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ilości podmiotów wymiany informacji. J. Unold, Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni, Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2015, s. 108.
4 L. Shaw, Hate Speech in Cyberspace: Bitterness without Boundaries, “Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public
Policy”, Volume 25, Issue 1, s. 279.
5 J. Banks, Regulating Hate Speech Online, “Computers & Technology”, (3), 233, s. 236.
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i niejednokrotnie opisany w literaturze przykład ISIS wraz z zakrojoną na szeroką
skalę kampanią rekrutacyjną, której główną platformą promocyjną był YouTube7.
Cel badań pomyślany został jako próba ujęcia dynamicznego zjawiska
mowy nienawiści w kontekście osób LGBT w polskiej przestrzeni mediów
społecznościowych (ciężar badań położono na analizie Twittera). Warsztat
metodologiczny oparty został o metody agregacji danych pochodzących
z mediów społecznościowych oraz analizę zawartości treści z ukierunkowaniem
na analizę sentymentu.

Mowa nienawiści – perspektywy definicyjne
Mowa nienawiści koncepcyjnie jest współczesnym zjawiskiem, zwłaszcza
w kontekście łatwości jej rozpowszechniania, jednak zachowania, które dziś
należałoby zaliczyć do tej kategorii retoryki, istniały w dyskursie mediów
tradycyjnych.
Mowa nienawiści jest zarówno konstruktem prawnym, będącym przedmiotem
zainteresowania orzecznictwa międzynarodowego, jak i socjologicznym, zależnym
od kontekstów społeczno-kulturowych. Kategoria socjologiczna jest dość szeroka,
ponieważ obejmować będzie aspekty kulturowe, religijne, rasowe, płciowe.
Mowa nienawiści uznawana jest też za przejaw konfliktów pomiędzy różnymi
grupami społecznymi na różnych poziomach i płaszczyznach. Obecnie to Internet,
będąc technologią o potencjale transformacyjnym daje upust tego typu
antagonizmom. Z drugiej strony zakłada swoisty balans pomiędzy podstawowymi
prawami, w tym swobodą wypowiedzi8.
Geneza fenomenu hate speech wskazuje, że po raz pierwszy został
zidentyfikowany w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 80. XX w. przez grupę
prawników. Stanowił efekt analizy różnych systemów prawnych i ich reakcji
na sprawy o charakterze rasistowskim oraz szkodliwej narracji, jaka występowała
w tym kontekście. Przyjmuje się, że to Mari Matsuda po raz pierwszy użyła tego
terminu w 1989 r.9
W zależności od tego, w jakim kontekście nowa nienawiści będzie rozpatrywana,
można mówić o różnych jej perspektywach definicyjnych. Ogniwem spajającym
będzie tu dyskryminacja, nawoływanie do przemocy (fizycznej, psychicznej),
brutalizacja komunikacji.

7

Zob. Z. Sawicka, Czy dżihad może być cool? Nowe media w służbie zbrojnego dżihadu, „KULTURA – MEDIA –
TEOLOGIA”, nr 39, 2019, s. 32–49.
8
I. Gagliardone, D. Gal, T. Alves, G. Martinez, Countering online hate speech, Unesco Series on Internet Freedom,
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, France 2015, s. 7.
9 A. Brown, What is the hate speech? Part 1: The myth of hate, s.6, https://www.researchgate.net/publication
/315473313_What_is_hate_speech_Part_1_The_Myth_of_Hate (20.05.2020).
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W języku potocznym mową nienawiści nazywa się mowę, która dyskredytuje
określoną religię, rasę, płeć oraz orientację seksualną10. Jedną z najczęściej
przywoływanych definicji mowy nienawiści jest ta opracowana przez Radę Europy.
Według niej mowa nienawiści to wszystkie formy wyrażania, które szerzą,
podżegają, promują lub uzasadniają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm
lub inne formy nienawiści opartej na nietolerancji, w tym nietolerancję wyrażaną
przez agresywny nacjonalizm i etnocentryzm, dyskryminację i wrogość wobec
mniejszości, migrantów oraz mniejszości imigranckich11.
Oprócz ujęć definicyjnych, służących całościowemu zrozumieniu zjawiska hate
speech, zwrócić należy uwagę na stopnie jej intensywności, które wyróżnia się,
analizując liczne przypadki występujące w przestrzeni informacyjnej. Intensywność
mowy nienawiści może przybrać jedną z trzech form. Pierwsza, „ostra” forma
obejmować będzie wyraźne i jednoznaczne nawoływanie do przemocy
i dyskryminacji. Druga, „umiarkowana” – nawiązująca do historycznych przypadków
dyskryminacji, wypowiedzi, które podają w wątpliwość historyczne fakty
dyskryminacji, oświadczenia na temat historycznych zbrodni popełnionych przez
grupy etniczne bądź religijne etc. Z kolei trzeci poziom to nowa nienawiści w wersji
soft, oświadczenia, które skutkują kreacją negatywnego wizerunku jednostek lub
grup12.
Postrzegając mowę nienawiści przez pryzmat teorii komunikowania, wyróżnia
się jej dwa podstawowe modele. Pierwszy odwołuje się do podstawowego
modelu transmisji wiadomości, podczas gdy drugi Clay Calvert nazywa rytualnym
modelem komunikacji – w efekcie aktu komunikacyjnego, którego oddziaływanie
w perspektywie długoterminowej wspiera negatywne postawy wobec grup
dyskryminowanych, budując środowisko dyskryminujące13.
Oprócz silnie ugruntowanego w literaturze terminu coraz częściej
w nomenklaturze naukowej pojawi się termin cyberhate, rozumiany jako
wykorzystanie technologii komunikacji elektronicznej do rozpowszechniania
antysemickich, rasistowskich, ekstremistycznych informacji. To, co odróżnia
tę wariację mowy nienawiści, to wykorzystywanie do jej rozpowszechniania

10

Wartą odnotowania jest następująca definicja “direct and serious attacks on any protected category of people
based on their race, ethnicity, national origin, religion, sex, gender, sexual orientation, disability or disease”,
M. ElSherief, V. Kulkarni, D. Nguyen, W. Yang Wang, E. Belding, Hate Lingo: A Target-Based Linguistic Analysis of
Hate Speech in Social Media, International AAAI Conference on Web and Social Media, North America, 2018,
https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM18/paper/view/17910/16995, s. 42 (20.05.2020).
11 S. Neshkovska, Z. Trajkova, The essentials of hete speech, s. 73, https://www.researchgate.net/publication
/329874520_The_Essential_of_Hate_Speech (20.05.2020).
12
Ibidem.
13 M. Hrdina, Identity, Activism and Hatred: Hate Speech against Migrants on Facebook in the Czech Republic in
2015, s. 40, https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a2089/f28/NS16-1_Identity,%20
Activism%20and%20Hatred-Hate%20Speech%20against%20Migrants.pdf (20.05.2020).
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Internetu14.
Rozpowszechnianie mowy nienawiści w dobie klarującego się społeczeństwa
algorytmicznego opiera się na specyficznych dla tej fazy rozwoju cywilizacyjnego
mechanizmach. Algorytm jako konstrukt socjotechnologiczny to algorytm w sensie
technologicznym, matematycznym powiązany z ekosystemem społecznym,
służącym do tworzenia wiedzy, decydowania w oparciu o odpowiednie zasoby
informacyjne15.
W analizowanym aspekcie to algorytmy optymalizujące mają moc proliferacji
mowy nienawiści, na niespotykaną dotychczas skalę. Algorytmy optymalizujące
współczynniki klikalności stosowane przez portale społecznościowe, w tym
Facebookowy EdgeRank, którego logika opiera się promowaniu tych postów, które
cieszą się dużym zainteresowaniem wśród użytkowników. Pozwala na lawinowe
rozpowszechnianie tych postów, które mogą i często są skorelowane z mową
nienawiści. Tego typu „mądrość” algorytmiczna powoduje, że użytkownicy
funkcjonują w bańkach filtrujących, niejednokrotnie pełnych mowy nienawiści.
W takiej sytuacji obecna w Internecie „iluzja wielkich liczb” może spotęgować
przecenienie liczby osób, które podzielają wspólne poglądy. Mechanizm ten
zauważalny jest w przypadku wyświetleń filmu na YouTubie, liczby retweetów,
udostępnień postu na Facebooku, w efekcie tłumacząc i wskazując na silne
korelacje pomiędzy tymi wartościami a ogólną zasadnością treści16. Logika
algorytmu wskazywałaby, że będzie on nieobarczony ludzką ułomnością w postaci
faworyzowania lub deprecjonowania elementów rzeczywistości, natomiast wedle
dostępnych wyników badań algorytmy są dalekie od neutralności i mogą
dyskryminować i wspierać kultury toksyczne, ekstremistyczne17.
Możliwości technologiczne platform społecznościowych nie tylko wpływają na
dynamikę komunikacji, ale umożliwiają szerzenie mowy nienawiści oraz zmieniają
postrzeganie hate speech jako legalnych i publicznych informacji. Mechanizm
ten został rozpoznany i znany jest jako koncepcja prania informacji (information
laundering) w cyberprzestrzeni. Adam Klein porównuje proces prania informacji
do prania pieniędzy, z tą jednak różnicą, że walutą w przypadku tego drugiego są
informacje. Podkreśla, że architektura Internetu umożliwiła grupom
ekstremistycznym ukrywanie i konwersje informacji opartych na nienawiści.
Poprzez sieć grupy szerzące nienawiść z łatwością uzyskują legitymację dla
14

O. Jubany, M. Roiha, Backgrounds, Experiences and Responses to Online Hate Speech: A Comparative CrossCountry Analysis, The PRISM Project, 2015 s. 4, http://www.unicri.it/special_topics/hate_crimes/Backgrounds_
Experiences_and_Responses_to_Online_Hate_Speech_A_Comparative_Cross-Country_Analysis.pdf (20.05.2020).
15 J. Kreft, Władza algorytmów. U źródeł potęgi Google i Facebooka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019, s. 31.
16 T. Enarsson, S. Lindgren,Free speech or hate speech? A legal analysis of the discourse about Roma on
Twitter,“Information & Communications Technology Law”, 28/1, 2019, s. 4-5.
17 A. Ben-David, A. Matamoros-Fernández, Hate Speech and Covert Discrimination on Social Media: Monitoring the
Facebook Pages of Extreme-Right Political Parties in Spain,“International Journal of Communication”, 10(2016),
s. 1171.
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propagowanych treści18. Pranie informacji nie polega tylko na „czyszczeniu” treści
w mainstreamie informacyjnym, ale skupia się na taktyce snucia insynuacji19,
niedomówień, pozostawianiu odbiorcy z pozorną możliwością interpretacji.
W przestrzeni cyfrowej drogi dotarcia do informacji nacechowanych nienawiścią są
tożsame z tymi umożliwiającymi uzyskanie wiedzy o charakterze neutralnym
i wiarygodnym.
Schemat ‘prania informacji’ w cyberprzestrzeni opiera się na mechanizmie
pozycjonowania stron w wyszukiwarkach. A. Klein przywołuje eksperyment, który
polegał na wprowadzeniu do wyszukiwarek: Google, Yahoo, Bing i Ask, haseł:
‘Holokaust’, ‘Islam’, ‘Biali ludzie’ i ‘Czarni ludzie’, w efekcie wszystkie cztery
wyszukiwarki dały co najmniej dwa wyniki, które były sponsorowane przez witryny
białej supremacji lub rasistowskich autorów. Na pierwszej stronie wyników
wyszukiwania Google umieściło link do strony o ‘Czarnych’, która prowadziła do
kolejnej strony zawierającej rasistowskie obelgi. Z kolei dla wyników do zapytania
o ‘Białych’, na pierwszej stronie wyświetlił się bezpośredni link do strony narodowosocjalistycznej, która zawierała wewnętrzne linki do Holocaustrevisionist20.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat w krajach Unii Europejskiej daje się zauważyć
trend wskazujący wyraźny wzrost mony nienawiści na tle rasowym, zwłaszcza
w stosunku do migrantów i społeczności muzułmańskich. Od zaognienia się
kryzysu uchodźczego w przestrzeni publicznej w całej Europie dochodzi do
proliferacji przesłań o charakterze ekstremistycznymo silnym nacechowaniu
islamofobicznym21. W efekcie kryzys migracyjny, nasilający się w wyniku wojny
domowej w Syrii, staje się iskrą zapalną dla szerzenia mowy nienawiści zwłaszcza
w mediach społecznościowych22. Według dostępnych analiz tuż po aktach
terrorystycznych mających miejsce w Paryżu, Brukseli oraz Nicei na Twitterze
hasztag #matadatodoslosmusulmanes stał się trzecim najczęściej tweetowanym
hasztagiem w Hiszpanii. Według badań przeprowadzonych przez think tank
Demos już w 2014 r., na Twitterze pojawiało się około 10 000 tweetów dziennie
z rasistowskimi obelgami w języku angielskim, co stanowiło 1 na 15 000 tweetów23.

18

A. Klein, Slipping Racism into the Mainstream: A Theory of Information Laundering,“Communication Theory”,
22 (2012), s. 431.
19 Ibidem, s. 435.
20 Ibidem, s. 436.
21 G. Fuchs Alvarado, Countering hate speech against refugees and migrants. An evaluation of international human
rights treaties and soft law instruments,“RevistaRelacionesInternacionales”, Nr. 92.1, 2019, s. 104-105.
22 Zob. C. Aguilera-Carnerero, A. H. Azeez, ‘Islamonausea, not Islamophobia’: The many faces of cyber hate
speech,“Journal of Arab & Muslim Media Research”, Volume 9, Number 1, 1 April 2016; B. Ross, M. Rist,
G. Carbonell, B. Cabrera, N. Kurowsky, M. Wojatzk, Measuring the Reliability of Hate Speech Annotations: he Case
of the European Refugee Crisismhttps://arxiv.org/pdf/1701.08118.pdf (20.05.2020).
23 A. C. Isasi, A. G. Juanatey, Hate speech in social media: a state-of-the-art review, 2016, s. 3,
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi/wp-content/uploads/2017/02/Informe_discurso-del-odio_ES-enGB.pdf (20.05.2020).
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Powszechny charakter mowy nienawiści w mediach społecznościowych
powoduje, że koncerny mediów społecznościowych zaczynają przywiązywać
większą wagę do kontroli tego typu retoryki. Platformy społecznościowe
ustanawiają i egzekwują kryteria, według których informacje klasyfikowane są jako
hate speech. Robią tak Facebook, Twitter i inne social media, niemniej jednak nie
eliminuje to całkowicie problemu.
Przywołane wyżej pespektywy definicyjne dowodzą, że mowa nienawiści jest
dość szerokim pojęciem, węższym wariantem hate speech jest dangerous speech
lub fear speech, są to koncepcje, które podkreślają zdolność do wyrządzenia
krzywdy. W tym kontekście Susan Benesch opracowała schemat, który umożliwia
identyfikację tego rodzaju mowy w oparciu o następujące kryteria:
─ charakteru i popularności mówcy,
─ stanu emocjonalnego publiczności,
─ określenie, czy treść wypowiedzi zawiera w sobie impuls do podjęcia
aktywności,
─ kontekst historyczny i społeczny,
─ środki wykorzystane w celu jej rozpowszechnienia (w tym język).
Ten ostatni aspekt w kontekście fear speech odgrywa kardynalne
znaczenie, bowiem oprócz generowania poczucia uciemiężenia sprzyja również
usankcjonowaniu aktów przemocy24.
W procesie analizy zjawiska hate speech w konstelacji cyfrowej komunikacji
niezwykle istotnym jest uwzględnianie aktywności tzw. trolli – osób, które często
z egoistycznych, rozrywkowych pobudek generują impulsy do rozwoju mowy
nienawiści. Dowodzi to, że mowa nienawiści w dobie mediów społecznościowych
przyjmuje nowy wymiar. Jej źródła nie stanowią li tylko czynniki światopoglądowe,
lecz często pobudki egoistyczne, nie rzadziej rozrywkowe. Innym jeszcze wymiarem
hate speech jest nienawiść motywowana „zleconym interesem politycznym”, której
upublicznianie jest implikacją decyzji politycznych.

Hate speech jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
Wraz z transponowaniem mowy nienawiści na poziom mediów
społecznościowych rośnie potrzeba rzetelnych badań oraz zwiększania dorobku
naukowego w tej materii. Literatura przedmiotu w omawianym zakresie staje się
coraz bogatsza i jednocześnie dostępniejsza. Odzwierciedlają to najnowsze pozycje
traktujące o mowie nienawiści25.
24

I. Gagliardone, D. Gal, T. Alves, G. Martinez, Countering online hate speech…, op. cit., s. 12.
Zob. Słowa jak kamienie: mowa nienawiści, kłamstwo, agresja w sieci : kompendium wiedzy o języku
w życiu publicznym, A. Kasińska-Metryka, R. Dudała, T. Gajewski (red.), Wydawnictwo ToC, Kraków, Nowy
Targ 2019; Hejterstwo: nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy, J. Dynkowska, N. Lemann,
M. Wróblewski, A. Zator (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017; A. Bodnar A. Gliszczyńska25
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Mowa nienawiści ze względu na zakres przedmiotowy stanowi szczególny
punkt zainteresowania dla organizacji międzynarodowych, m.in. Rady Europy,
Amnesty International, ONZ. W ich aktywności główny akcent kładziony
jest z jednej strony na mowę nienawiści w korelacji z wolnością wypowiedzi,
których to granice są płynne, z drugiej natomiast podnoszone są kwestie
związane z ochroną podstawowych praw człowieka. Aktywność organizacji
międzynarodowych w tym obszarze nie skupia się tylko na deskrypcji, lecz określa
procedury przeciwdziałania temu zjawisku26.
Uwagę zwraca perspektywa badawcza mowy nienawiści, która świadczy
o wielowymiarowości tego zjawiska. Stanowi bowiem przedmiot badań zarówno
prawników, socjologów, psychologów, komunikologów, medioznawców, jak
i politologów. Przekłada się to jednocześnie na warunkowane dyscyplinami
naukowymi publikacje.
Zagadnienie hate speech jest intensywniej eksplorowane w nauce zachodniej,
co przekłada się na woluminy publikacji na ten temat. Godnym odnotowania
(z perspektywy politologicznej) jest fakt, że analizy poświęcone mowie nienawiści
dokonywane są w oparciu o skompilowane kryteria o charakterze politycznym,
cybernetycznym, psychologicznym etc.27. Często podkreślanym przez badaczy
kontekstem mowy nienawiści są przesłanki o charakterze politycznym. W związku
ze wzmocnieniem konserwatywnych i prawicowych sił w Europie i na świecie,
a szczególnie aktywnych w mediach społecznościowych, mowa nienawiści stała się
języczkiem u wagi badaczy kultury mediów cyfrowych28.
Bogaty zasób literatury na temat mowy nienawiści w mediach
społecznościowych dostarcza również informacji o narzędziach umożliwiających
detekcję analizowanego fenomenu. Większość zjawisk mających miejsce
w przestrzeni mediów społecznościowych bazuje na dużych zbiorach danych, zatem
i metodologia prowadzenia analiz oparta jest na analityce Big Data. W efekcie nauki
Grabias, M. Wyrzykowski, R. Wieruszewski, Mowa nienawiści a wolność słowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2010;
A. Guiora, E. A. Park, Hate Speech on Social Media, „Philosophia”, Volume 45, Issue 3, 2017.
26 Walka z mową nienawiści na płaszczyźnie technologii komputerowych swe usankcjonowanie prawne znalazła
w Cybercrime Convention z 2001 oraz późniejszych dokumentach Rady Europy. Convention on Cybercrime, ETS
No.185, 23/11/2001, Budapest, oraz Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the
criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems, ETS No.189,
28/01/2003, Strasbourg.
27 Zob. A. Ben-David, A. Matamoros-Fernandez, Hate Speech and Covert Discrimination on Social Media:
Monitoring the Facebook Pages of Extreme-Right Political Parties in Spain, “International Journal of
Communication”, 10, February 2016; V. Mohan, C. Barnes, Countering Hate Speech in Elections: Strategies for
“Electoral Management Bodies IFES White Paper”, January 2018; A. Jakubowicz, Alt_Right white lite: Trolling, hate
speech and cyber racism on social media,“Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal”, Volume 9
Issue 3, 2017; J. van Spanje, C. de Vreese,The good, the bad and the voter: The impact of hate speech prosecution
of a politician on electoral suport for his party, Party Politics, 2013, https://pdfs.semanticscholar.org/4c2c/
3deeb8972f61244a00b8fe4e4275f1980023.pdf?_ga=2.184839712.860196592.1586803371-1905101267.158618
4921 (20.05.2020).
28 M. Pohjonen, S. Udupa, Extreme Speech Online: An Anthropological Critique of Hate Speech Debates,
“International Journal of Communication” 11(2017), s. 1173.
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o mediach implementują potencjał badawczy wynikający z umiejętności
zastosowania i przetwarzania wielkich zbiorów danych29. Wykorzystania metod
i narzędzi z obszaru analityki Big Data do diagnozowania zjawisk społecznych,
politycznych, gospodarczych dziś nikt nie kwestionuje. W obszarze metodologii
badań naukowych instrumentarium to stanie się jednym z podstawowych narzędzi
dla medioznawców, jest to nieunikniony efekt rewolucji cyfrowej, w tym również
konieczności usieciowienia i zdigitalizowania procedur badań naukowych.

Metodologia badań
Potencjał mediów społecznościowych w obszarze polaryzacji politycznej
stanowi przedmiot wielu opracowań naukowych30. Pomimo licznych stanowisk
potwierdzających polaryzujące właściwości mediów społecznościowych istnieją też
takie, które negują dominujące poglądy. Wskazują, że media społecznościowe nie
potęgują polaryzacji, społeczeństwo nie żyje w ‘przytulnych i sprofilowanych’
bańkach informacyjnych, lecz świadomie i z poznawczą premedytacją poszukuje
rozbieżnych ze swoimi preferencjami i poglądami informacji31. Jednym z czynników
wpływających na poziom polaryzacji w warunkach mediów społecznościowych jest
mowa nienawiści. W świetle powyższego pojawia się pytanie, czy to media
społecznościowe są głównymi katalizatorami mowy nienawiści? Odpowiedź zdaje
się być oczywista, lecz nie można zapominać, że mowa nienawiści nie jest
zjawiskiem nowym, jej proliferacja uległa wzmożeniu, dzięki pojawieniu się nowych
i interaktywnych środków komunikacji.
Jak wyżej zasygnalizowano, jednym ze zidentyfikowanych obszarów, w których
nowa nienawiści występuje, jest dyskryminacja ze względu na płeć, orientację
seksualną. Ten aspekt hate speech został wybrany jako zakres przedmiotowy
niniejszej analizy. W 2019 r. ilość marszów równości, które odbyły się Polsce na
przestrzeni kilku miesięcy, pozwala na stwierdzenie, że był to okres, w którym
kwestie związane ze środowiskami LGBT oraz LGBTQ w przestrzeni publicznej
pojawiały się częściej niż w latach poprzednich.
29

A. Abraham, A. Hassaniem, V. Snášel, Computational Social Network Analysis. Trends, Tools and Research
Advances. London, New York, 2010; Digital Methods for Social Science. An Interdisciplinary Guide to Research
Innovation, ed. H. Snee, London 2016.
30 D. J. Ahler, Self-Fulfilling Misperceptions of Public Polarization, Journal of Politics 76(3), 2014; H. Allcott,
M. Gentzkow, Social media and fake news in the 2016 election,“Journal of Economic Perspectives” 31(2), 2017;
L. Boxell, M. Gentzkow, J. M. Shapiro, Greater Internet use Is Not Associated with Faster Growth in Political
Polarization among US Demographic Groups,“Proceedings of the National Academy of Sciences” 114 (40), 2017;
M. Conover, J. Ratkiewicz, M. R. Francisco, B. Gonçalves, F. Menczer, A. Flammini, Political Polarization on Twitter,
ICWSM 133, 2011; J. N. Druckman, E. Peterson, R. Slothuus, How Elite Partisan Polarization Affects Public Opinion
Formation, “American Political Science Review”, 107(1), 2013; M. Prior, Media and political polarization, “Annual
Review of Political Science”, 16, 2013.
31 Zob. P. Barberá, How Social Media Reduces Mass Political Polarization. Evidence from Germany, Spain, and the
U.S., http://pablobarbera.com/static/barbera_polarization_APSA.pdf.
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Celem poznawczym niniejszego artykułu – jak już zostało stwierdzone we
wstępie – jest rozpoznanie głównych tendencji na polskim Twitterze. Jeden
z aspektów przeprowadzonej analizy koncentruje się na specyfice mowy nienawiści
w kontekście dyskusji o LGBT. Drugi z kolei polega na wskazaniu instytucjonalnych
źródeł tego typu retoryki. Na potrzeby przeprowadzonej analizy sformułowano
poniższe hipotezy badawcze:
H1: W dyskusji na temat orientacji seksualnej LGBT w mediach społecznościowych
przeważają opinie negatywne, godzące w godność jednostki.
Hipoteza ta opiera się na założeniu silniejszego zaangażowania się w dyskusję
osób o wyraźniej orientacji prawicowej. Badania dowodzą, że prawicowi
użytkownicy mediów społecznościowych uważają swoją działalność komunikacyjną
za bardziej zaangażowaną politycznie i aktywną, systematycznie tworząc gęste
i silnie powiązane ze sobą społeczności oraz wyrażają homogeniczne opinie32.
H2: Zainteresowanie użytkowników Internetu tematyką LGBT ma charakter
„medialnie sezonowy”.
„Medialna sezonowość” dyskursu w mediach społecznościowych rozumiana jest
jako zwiększenie zainteresowania użytkowników pewnymi kwestiami, które
występują w tym czasie w przestrzeni społeczno-politycznej, co przekłada się na
wzrost liczby postów na ten temat. Protesty środowisk LGBT odbywające się
w 2019 r. można sklasyfikować jako główne źródło procesów intensyfikacji dyskusji
w mediach społecznościowych w okresie odpowiadającym manifestacjom.
Za przedmiot analizy przyjęto mikroblogi na Twitterze. Ze względu na
przekrojowy charakter analizy skupiono się na haśle, które w przestrzeni publicznej
pojawia się z jednoznaczną nienawistną konotacją: strefy wolne od LGBT. Zebranie
danych nastąpiło z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i aplikacji do analizy
komunikacji na Twitterze. Dane zostały skolektywizowane za pomocą narzędzi
udostępnionych przez platformę Twitter oraz aplikację BuzzSumo.
Analizą objęto okres od 7 lipca do 24 sierpnia 2019 r., cezura rozpoczęcia
i zakończenia badania określona została w oparciu o dane pochodzące z platformy
Google Trends, w tym odcinku czasowym odnotowano najwięcej zapytań
o hasło: strefa wolna od LGBT, to pozwoliło wnioskować, że podobny trend miał
miejsce na Twitterze. W analizowanym przedziale czasowym odnotowano 87
tweetów, które zawierały #strefawolaodLGBT. W oparciu o procedurę analizy
sentymentów dokonano klasyfikacji ternarnej, która bazuje na przypisaniu
wartości: pozytywne, negatywne oraz neutralne. Kategoria ‘pozytywne’ obejmuje
32

M. Hrdina, Identity, Activism and Hatred…,op. cit.,s. 44.
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te tweety, które popierają oraz bronią osoby LGBT, negatywne – posty należące do
analizowanej kategorii obejmują opis negatywnych atrybutów lub przypisywanie
braków osobom, które należą do określonej grupy. Z kolei kategoria neutralne
zawiera tweety o charakterze obiektywnym, często eksplanacyjnym oraz te,
w przypadku których trudno było je zaliczyć do kategorii pozytywne lub negatywne.
Tabela 1. Klasyfikacja tweetów w oparciu o hasztag #strefawolnaodLGBT
Wartość

Ilość

Udział

Pozytywne

34

39%

Negatywne

32

37%

Neutralne

21

24%

Źródło: Badania własne

Powyższe dane dowodzą, że rozkład opinii pozytywnych i negatywnych
zawierających hasztag #strefawolnaodLGBT w dyskusji na Twitterze jest
stosunkowo równomierny, przy niewielkiej dominacji pozytywnych opinii. Pozwala
to sfalsyfikować hipotezę zakładającą, że w dyskusji na temat orientacji seksualnej
LGBT w mediach społecznościowych przeważają opinie negatywne. W trakcie
analizy zidentyfikowane zostały wartości, które najczęściej towarzyszyły tweetom
sklasyfikowanym jako negatywne, a były nimi: ‘ojczyzna’, ‘tożsamość’, ‘rodzina’.
Z kolei ‘dewianci’, ‘pederaści’, ‘zaraza’ były tymi, które najczęściej padały pod
adresem osób LGBT.
Kolejnym elementem, który został wzięty pod uwagę w trakcie
przeprowadzonego procesu analitycznego, jest źródło informacji. Wykorzystanie
narzędzia do analizy ruchu na Twitterze33 pozwoliło zebrać dane na temat portali
internetowych, których publikacje na Twiterze wykazywały wysokie woluminy
tweetów oraz retweetów o #LGBT.
Tabela 2. Źródła informacji o #LGBT na Twitterze w analizowanym przedziale czasowym
Nazwa domeny
wpolityce.pl
niezależna.pl
wiadomości.gazeta.pl
wprawo.pl
natemat.pl
telewizjarepublika.pl
queer.pl34
wiadomości.wp.pl

33
34

Ilość tweetów/retweetów
3,8 tys.
2,1 tys.
642
635
511
175
146
140

https://app.buzzsumo.com
Queer jest najstarszym, bo działającym od 1996 r. portalem internetowym przeznaczonym dla osób LGBT.
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fronda.pl
polityczek.pl

94
33

Źródło: Wyniki do zapytania LGBT na Twitterze, dane zebrane przy pomocy aplikacji Buzz Sumo,
https://app.buzzsumo.com/content/web?result_type=twitter&begin_date=Jul%2007%202019&end
_date=Aug%2003%202019&q=LGBT&search=true&tld=pl&analysis=true

Internetowe portale informacyjne, którym przypadły najwyższe wartości
liczbowe tweetów/retweetów, to wpolityce.pl oraz niezależna.pl. Serwisy te na osi
kontinuum politycznego sklasyfikować należy jako prawicowe i konserwatywne.
Na podstawie powyższych danych założyć należy, że osiągnięte wartości są
wynikiem politycznej orientacji ww. portali, a te o charakterze prawicowym
w dyskusję nt. LGBT w 2019 r. były mocno zaangażowane. Ponadto tweet
będący artykułem w polityce.pl z 1 sierpnia 2019 r. pt. Mocne słowa arcybiskupa
Jędraszewskiego: Pojawiła się nowa zaraza, neomarksistowska. Nie czerwona, ale
tęczowa, został udostępniony 749 razy na polskim Twitterze. Jednocześnie
zidentyfikowano 19 influencerów, którzy zostali rozpoznani jako profile generujące
duży ruch wokół analizowanego hasztagu.
Jednym ze wskazanych problemów badawczych jest założenie, że ruch
w Internecie obejmujący również media społecznościowe, fora, blogi, ma charakter
„medialnie sezonowy”.
Wykres 1. Zainteresowanie hasłem: strefa wolna od LGBT w Google Trends, w ujęciu czasowym

Legenda: wartości 0, 25,50,75 oraz 100 reprezentują poszczególne
zainteresowania w wyszukiwaniu względem najwyższego punktu na wykresie.
Wartość 100 oznacza najwyższą popularność hasła. Wartość 50 oznacza, że
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popularność hasła była dwukrotnie mniejsza. Wartość 0 wskazuje, że dla danego
hasła nie ma wystarczających danych.
Z powyższego wykresu wynika, że po 13 lipca (Marsz Równości w Kielcach)
nastąpiła zauważalna tendencja wzrostowa w popularności hasła: strefa wolna
od LGBT. Szczyt zainteresowania przypadł na 21-27 lipca, 21 lipca miał miejsce
Marsz Równości w Białymstoku, który ze względu na swój przebieg odbił się
szerokim echem w opinii publicznej. Po osiągniętym apogeum zainteresowania
hasłem nastąpiła faza wyraźnego spadku (po 24 sierpnia), którego wartości
fluktuowały w granicach 0 – 6. Dane te potwierdzają hipotezę, że zainteresowanie
użytkowników Internetu tematyką LGBT ma charakter „medialnie sezonowy”.
Wydarzenia związane z Marszami Równości w Kielcach oraz Białymstoku
i wyszukiwanie hasła LGBT w Internecie potwierdzają zasadność określenia
„medialna sezonowość”.

Podsumowanie
Za sprawą mediów społecznościowych mowa nienawiści zyskała nowy, szybszy
sposób rozprzestrzeniania się. Cywilizacja numeryczna sprawia, że staje się
ona instrumentem polaryzującym i antagonizującym społeczeństwo, a silne
zaangażowanie środowisk prawicowych nie tylko na poziomie użytkowników
mediów społecznościowych, ale również i zorientowanych politycznie mediów
cyfrowych – stanowiących źródła informacji – powoduje upolitycznienie sfery,
która z założenia winna być indywidualną jednostki. Spectrum i intensywność
oddziaływania mediów społecznościowych jest wzmacniana zauważalnym od kilku
lat trendem w spadku zaufania do mediów tradycyjnych. Tendencja ta jest
szczególnie zauważalna w społeczeństwie amerykańskim (coroczne raporty
PewResearch Center).
Architektura mediów społecznościowych oparta na algorytmach powoduje, że
treści często też o charakterze mowy nienawiści – wykazując wysoki potencjał
klikalności – ulegają procesowi optymalizacji. W efekcie docierają do szerszego
targetu odbiorców.
Interesującym wnioskiem płynącym z dokonanej analizy jest brak zakładanej
dominacji negatywnych tweetów oraz retweetów. Pozwala to domniemywać, że
aktywność części użytkowników Twittera nie jest zależna od wcześniej
wspomnianej korelacji pomiędzy prawicowym światopoglądem a intensywnością
i zaangażowaniem w dyskusji na badanej platformie.
Intensyfikacja dyskusji o LBGT charakteryzuje się falowością, wyraźnie wzrasta
w określonych odcinkach czasowych, po czym wygasa. Na potrzeby niniejszej
analizy zjawisko to zostało określone jako ‘medialna sezonowość’, w wyniku badań
tendencja ta znalazła potwierdzenie w danych liczbowych.
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Prawna reglamentacja mowy nienawiści na obecnym poziomie wydaje się być
niewystarczająca, państwa podejmują coraz to nowe kroki w celu ograniczenia
rozprzestrzeniania się mowy nienawiści w przestrzeni publicznej. Przykład Niemiec
i ostatnio wprowadzonych zmian prawnych w celu ograniczenia proliferacji hate
speech, wskazuje, w którym kierunku i jak dalece mogą pójść zmiany.
Mowa nienawiści jako zjawisko wielowymiarowe determinuje konieczność
prowadzania stałych badań. Tym bardziej, że turbulentny charakter współczesności
generuje coraz to nowe impulsy do tego typu retoryki.
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#strefawolnaodLGBT. Hate Speech on Social Media
Summary
The article deals with the topic of hate speech based on sexual orientation, and the main emphasis
was placed on the nature of discussions around LGBT people on Polish Twitter. The article consists of
two logically separated parts. The theoretical one attempts to comprehensively describe the notion
of hate speech, by providing needed definitions of the said phenomenon and by locatingitin the
context of digital communication, referring it, among others, to algorithmic logic and social media
architecture. The second part covers the Twitter discourse analysis in the context of LGBT people. One
aspect of the analysis focuses on the specificity of hate speech in the context of LGBT discussions; the
second, in turn, indicates the institutional sources of this type of rhetoric.
Keywords: hate speech, social media, LGBT, algorithm, information laundering concept
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Stosunek Polaków do kryzysu migracyjnego
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ABSTRAKT
Celem artykułu jest analiza kryzysu migracyjnego w Europie widziana z polskiej perspektywy.
Interesowały mnie reakcje Polaków na falę uchodźców, która pojawiła się w Europie w 2015 roku, ich
opinie na temat możliwości przyjmowania imigrantów w Polsce. Polacy dowiadywali się o europejskim
kryzysie migracyjnym głównie za pośrednictwem środków masowego przekazu, a potem zaczęli
obawiać się dostrzeganych konsekwencji przyjmowania imigrantów i uchodźców innej religii i kultury.
Ważną część artykułu stanowią wyniki ankiet przeprowadzonych wśród funkcjonariuszy Straży
Granicznej.
SŁOWA KLUCZOWE: kryzys migracyjny, imigranci, uchodźcy, Straż Graniczna, media

Wstęp
Migracje ludności pojawiały się od początków dziejów, pojawiały się również we
wcześniejszej historii Europy i jej państw. Jednakże początek XXI wieku zaskoczył
wielu z uwagi na skalę zjawiska. Można z całą pewnością stwierdzić, że była to
największa fala migracyjna w powojennej historii Europy związana z masowym
i rosnącym napływem ludności z rejonów północnej Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji.
U podstaw migracji leżały przyczyny polityczne (warto tu również wspomnieć
o dawnej polityce kolonialnej państw tzw. starej Europy, Arabską Wiosnę Ludów,
1
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która przyczyniła się w znacznym stopniu do destabilizacji politycznej i społecznej
całego regionu i stała się pośrednio przyczyną potężnych ruchów migracyjnych),
ekonomiczne (drastyczne różnice między bogatym Zachodem a państwami
rozwijającymi się), społeczne (starzejąca się Europa vs. młody Bliski Wschód
i Afryka, różnice w jakości życia), zmiany klimatyczne (w tym przede wszystkim
zmniejszające się zasoby wody), toczące się konflikty zbrojne itd.
Jak piszą Martin Dahl i Anna Dziudzik: kryzys migracyjny
„obnażył także skalę problemów międzynarodowych, ludzkich dramatów i cierpienia oraz
nietolerancji wobec jednostek potrzebujących pomocy. W dużym stopniu podzielił społeczeństwa
i państwa europejskie oraz pokazał brak jedności i jednomyślności Unii Europejskiej. Podczas, gdy
państwa Europy Zachodniej skonfrontowane zostały z nową sytuacją, to kraje Europy ŚrodkowoWschodniej (EŚW) opowiedziały się w tym czasie za daleko idącą izolacją wobec problemów
związanych z masową imigracją ludności. Narastające różnice między Europą Zachodnią
a Środkowo-Wschodnią, doprowadziły z jednej strony do pochopnych i nieprzemyślanych decyzji
nakazujących wszystkim państwom członkowskim przyjęcie określonych kwot imigrantów,
z drugiej zaś, nasiliły tendencje izolacjonistyczne, prowokując tym samym zarzuty braku
europejskiej solidarności w obliczu kryzysu imigracyjnego. Różnice w podejściu do kryzysu
imigracyjnego stanowią kolejne wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć państwa Unii
Europejskiej”3.

Jerzy Leszkowicz-Baczyński, analizując podejście polskiego społeczeństwa do
problemu kryzysu imigracyjnego i stosunek Polaków do imigrantów, pisze, że
Polska nadal stanowi społeczeństwo w znacznej mierze jednolite pod względem
narodowościowym i etnicznym. Co prawda tereny Polski zamieszkują mniejszości
narodowe i etniczne, ale na co dzień nie są one specjalnie widoczne, stanowią
niewielki odsetek ogółu społeczeństwa4. W efekcie ograniczony lub zupełny brak
„codziennych kontaktów z przedstawicielami innych nacji, w tym pochodzących z innych
systemów kulturowych oraz wynikający z tego brak doświadczeń i wiedzy Polaków o „obcych”
powoduje z jednej strony zwiększony poziom lęków i obaw, z drugiej redukuje szanse asymilacji
przybyszów z zagranicy”5.

Artykuł poświęcony został kryzysowi migracyjnemu w Europie widzianemu
z polskiej perspektywy. Interesowały mnie reakcje Polaków na falę uchodźców,
którzy pojawili się w Europie w 2015 roku, ich opinie na temat możliwości przyjęcia
imigrantów w Polsce. Na opinie Polaków istotny wpływ miał obraz imigrantów
przedstawiany w mediach. To one stanowiły główne źródło wiedzy o imigrantach
3

M. Dahl, A. Dziudzik, Państwa Unii Europejskiej wobec kryzysu imigracyjnego z 2015 roku, Unia Europejska.pl,
2017, nr 3 (244), [w:] http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-844f1f0a-6fe4-46ea
a47d-08f7b0c05b7c (1.11.2018).
4 Zgodnie ze Spisem Powszechnym przeprowadzonym w 2011 roku ludność deklarująca wyłącznie polską
narodowość stanowi 94,83% ogółu zamieszkujących Polskę. Największą grupę stanowili Ślązacy, Kaszubi,
przedstawiciele mniejszości niemieckiej, ukraińskiej, białoruskiej, romskiej.
5 J. Leszkowicz-Baczyński, Ewolucja przekonań Polaków wobec „obcych” jako efekt kryzysu migracyjnego
w Europie, [w:] Colloquium, nr 2/2018,s. 34-35.
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i odpowiedzialne były w znacznej mierze za przekazywanie negatywnych
stereotypów na ich temat. Istotną część artykułu stanowią wyniki badań
ankietowych przeprowadzonych wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej w ramach
projektu badawczego H-1-1-1-001/2018 pt. Współdziałanie Straży Granicznej,
wybranych jednostek SZ RP, władz samorządowych i lokalnych wobec problemów
migracji w obszarach przygranicznych, realizowanego w ramach programu MON
wsparcia badań podstawowych w uczelniach wojskowych pod nazwą „Grant
Badawczy”. To właśnie funkcjonariusze Straży Granicznej mają do czynienia
z imigrantami jako pierwsi, to oni będą również w największym stopniu obciążeni
skutkami ewentualnych fal uchodźców pojawiających się na naszych granicach.

Kryzys migracyjny w Europie w XXI wieku
Początek XXI wieku to okres największej powojennej fali migracji do Europy,
głównie z rejonów Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Azji, określanej mianem
kryzysu migracyjnego. U podstaw tego zjawiska leży wiele różnych przyczyn, wśród
których z całą pewnością w pierwszej kolejności wymienić należy przyczyny
polityczne, ekonomiczne, społeczne, zmiany klimatyczne, toczące się konflikty
zbrojne itp. Mówiąc o przyczynach politycznych nie sposób nie wspomnieć
o dawnej polityce kolonialnej państw tzw. starej Europy. Ocena spuścizny
kolonializmu europejskiego nie jest jednolita. Oprócz krytyków pojawiają się
również naukowcy, którzy wychodzą z założenia, że kolonizacja Afryki oprócz
swoich niewątpliwych cieni miała również pewne zalety. Jednymi z przeciwników
takiego podejścia są Leander Heldring i James A. Robinson, którzy w swojej pracy
pt. Colonialism and Development in Africa doszli do następujących wniosków:
1. W większości państw afrykańskich w okresie kolonialnym wzrastały dochody.
2. Poprawa warunków życia przeciętnego mieszkańca nie oznaczała jednak
tego, że wszystkim mieszkańcom Afryki żyło się lepiej.
3. Oceniając wpływ kolonializmu na państwa współczesnej Afryki nie można
brać pod uwagę jedynie danych liczbowych, należy brać pod uwagę
możliwość odmiennych historii tych państw.
4. Aby zrozumieć wpływ kolonializmu na rozwój gospodarczy państw
afrykańskich należy brać pod uwagę to, co wydarzyło się po zakończeniu
kolonializacji6.
Heldring i Robinson wyróżniają na podstawie tych prawdopodobnych historii
rozwoju państw afrykańskich trzy rodzaje kolonii. Pierwszy typ to kolonie ze
scentralizowanymi władzami w okresie dzielenia wpływów w Afryce. Do tej grupy
6

L. Heldring, J. A. Robinson, Wbrew opiniom z Zachodu kolonializm Afryce zaszkodził, [w:]
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/wbrew-opiniom-z-zachodu-kolonializm-afrycezaszkodzil (1.11.2019).
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autorzy zaliczają Benin, Botswanę, Burundi, Etiopię, Ghanę, Lesoto, Rwandę i Suazi.
Drugi typ, z osadnictwem białych. Zaliczają do nich takie państwa jak Kenia, Namibia,
Afryka Południowa, Zimbabwe, a także być może Angola i Mozambik. Trzeci
rodzaj kolonii obejmuje te wszystkie przypadki państw, w których ani nie mieliśmy do
czynienia z osadnictwem białych, ani nie posiadały rozbudowanej administracji
państwowej w okresie przedkolonialnym. W grupie tej funkcjonowały takie państwa
jak Kongo-Brazzaville, Nigeria, Uganda czy Sierra Leone7. Jak twierdzą Heldring
i Robinson, w dwóch pierwszych rodzajach kolonii powiązania z metropoliami
wpłynęły na opóźnienie ich rozwoju gospodarczego. W przypadku kolonii
o scentralizowanej władzy państwowej problemem był brak możliwości dalszego
rozwoju politycznego oraz fakt, że przez pojawienie się rządów pośrednich miejscowe
elity w mniejszym stopniu niż w państwach niezależnych odpowiadały za
podejmowane przez siebie decyzje przed obywatelami. Co więcej, problemem w tych
państwach są stereotypy i rasizm stanowiące również spuściznę białych
kolonizatorów. W państwach takich jak Burundi czy Rwanda stały się one
później zarzewiem wewnętrznych walk i konfliktów. Z kolei w przypadku państw
z silnym osadnictwem europejskim największym problemem był drenaż dóbr,
odbieranie ziemi rdzennym mieszkańcom, co spowodowało w efekcie znaczne
zubożenie mieszkańców, pogłębianie się konfliktów rasowych i etnicznych.
Podsumowując, Heldring i Robinson wskazują na istotny wpływ dziedzictwa
kolonializmu na rozwój ekonomiczny i polityczny państw Afryki, którego skutki
widać tam do dziś. Można założyć, że państwa te miały szanse na rozwój, który został
zahamowany wraz z pojawieniem się białych kolonizatorów8.
Ten zahamowany rozwój i różnice ekonomiczne stanowią kolejną z przyczyn
współczesnych migracji. Różnice ekonomiczne między bogatym Zachodem
a państwami rozwijającymi są coraz to większe. Co więcej, nie tylko różnice stają się
coraz głębsze, ale również wśród uboższych mas wzrasta świadomość ich
istnienia. Zresztą trudno, by tak nie było, biorąc pod uwagę fakt, że dzielnice
biedy coraz częściej sąsiadują z dzielnicami bogactwa. Te różnice stają się również
bardziej widoczne z uwagi na wszechobecne we współczesnych społeczeństwach
media. Janusz Gołębiowski pisze, że „różnice w potencjałach ekonomicznych,
technologicznych i dystrybucji bogactwa wyznaczają strukturalną oś nierównowagi
i dysproporcji współczesnych stosunków międzynarodowych, określanych mianem
konfliktu (sprzeczności) Północ – Południe. Wynika on z faktu, że na 20%
najbogatszej ludności świata przypada 86% światowego produktu, a na 20%
najbiedniejszej tylko 1%. Bogactwo jest udziałem 19% ludności świata
zamieszkującej niespełna 30 państw Północy (OECD), na które przypada 71%
udziału w światowym handlu towarami i usługami oraz 58% udziału w światowych
7
8

Ibidem.
Ibidem.
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inwestycjach    przedsiębiorstw międzynarodowych oraz ponad 90% udziału     
w światowych wydatkach na prace badawczo-rozwojowe”9. Zwraca uwagę na to,          
że globalizacja, która postrzegana była przez wielu jako czynnik, który może wpłynąć
na zniwelowanie tych różnic, tak naprawdę przyczyniła się do pogłębienia problemu.
A konkretnie wpływa na pogłębienie dysproporcji gospodarczych, postępujące
niszczenie środowiska naturalnego (które w znacznej mierze w coraz to większym
stopniu dotyka państw słabiej rozwiniętych, wynika to między innymi z przenoszenia
brudnych technologii z państw pierwszego świata do państw słabiej rozwiniętych,
wiąże się to również z naciskiem na wzrost produkcji rolnej, stosowaniem
środków chemicznych do ochrony upraw itp.), kryzys zadłużeniowy, niekontrolowany
przyrost ludności, głód, epidemie, które w znacznej mierze dotykają mieszkańców
państw słabiej rozwiniętych (tak było w przypadku wirusa Ebola). Gołębiowski pisze:
„Kiedy znikła maskująca warstwa politycznej rywalizacji między Wschodem a Zachodem, odkryła
się przed światem bardzo groźna prawda, że bogactwo jednych jest uzależnione od ubóstwa
innych. Dysproporcja stała się przepaścią i rośnie coraz szybciej, bo cały postęp, cała rewolucja
technologiczna i informatyczna dokonuje się w świecie bogatych, a biedni tkwią w bezruchu,
praktycznie nie mają do tej rewolucji znaczącego dostępu. Dzieje się tak dlatego, że niemal cały
istniejący kapitał jest kierowany do krajów bogatych i przeznaczany przede wszystkim na
zaspokajanie potrzeb bogatej części ludzkości”10.

Wśród przyczyn wskazywać można również różnice społeczne. Po pierwsze,
społeczeństwa wysoko rozwinięte są społeczeństwami starzejącymi się (proces ten
zresztą trwa od dłuższego czasu, związany jest ze zmieniającą się płodnością,
zmianami stylu życia, wzrostem długości życia). Po drugie, różnice w jakości życia.
Istotnym problemem, który w nadchodzących latach wpływać będzie na migracje,
są zmiany klimatyczne (w tym przede wszystkim zmniejszające się zasoby wody.
Lech Nijakowski pisze:
„Globalne ocieplenie wpłynie na różnych poziomach na światowy nieporządek. Bez wątpienia
kluczowym czynnikiem jest zwiększenie deficytów w poszczególnych regionach. Dotyczy to przede
wszystkim wody pitnej, ale także ziemi uprawnej i liczebności gatunków, które można hodować,
odławiać lub na które można polować. Co gorsze, deficyty pogłębiają się w regionach już teraz
cierpiących z powodu niedostatku wody pitnej lub erozji gleby oraz dotykanych konfliktami
społecznymi. W regionach tych często mamy do czynienia ze słabymi państwami, które obecnie nie
radzą sobie z kluczowymi problemami własnych populacji. Niewielkie pogorszenie warunków może
zatem prowadzić do gwałtownych zmian społecznych. (...) Gdy szerzy się głód, ludzie są gotowi do
radykalnych działań, które wcześniej jednoznacznie by potępili. Mogą to być strategie już teraz
występujące w różnych regionach świata, jak sprzedaż dzieci czy ogałacanie ekosystemu z roślin              
i zwierząt nadających się do spożycia. Ale racjonalną strategią – w oczach ofiar głodu – jest                
też przemoc wymierzona w tych, którzy mają więcej zasobów, nawet jeśli wedle kryteriów

J. Gołębiowski, Konflikt Północ-Południe: społeczno-polityczne implikacje, [w:] "International Journal of
Management and Economics”,  nr 14/2003, s. 6.
10 Ibidem, s. 7.
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mieszkańców Globalnej Północy są to biedacy. Przekonanie, że Globalna Północ długo będzie
bezpieczna jest tylko złudzeniem. Wojny i inne konflikty, ale także załamanie gospodarcze
spotęgują uchodźctwo, które trudno będzie jednoznacznie zaklasyfikować jako klimatyczne,
polityczne lub ekonomiczne”11.

Teza Nijakowskiego nie jest niczym nowym, jakiś czas temu na wpływ zmian
klimatycznych na pojawiające się konflikty i wojny zwrócił w swojej książce
pt. Wojny klimatyczne. Za co będziemy zabijać w XXI wieku? uwagę Harald Welzer.
Problem migracji stał się jednym z istotniejszych wyzwań stojących przed
państwami europejskimi w 2015 r. Kryzys był efektem Arabskiej Wiosny, konfliktu
w Syrii, narastających problemów społecznych, gospodarczych i politycznych
w Afryce, zmian klimatycznych. Według szacunków FRONTEXU w 2015 roku do
Europy dotarło ponad 1,8 mln nielegalnych imigrantów. Było ich cztery razy więcej
niż rok wcześniej. Większość z nich trafiła do Niemiec, Wielkiej Brytanii i państw
skandynawskich12.
W 2015 roku wzrosła gwałtownie liczba wniosków z prośbą o przyznanie azylu
w państwach członkowskich UE. Jak pisze Anita Adamczyk, był on już widoczny
w 2012 roku, ale dopiero trzy lata później przekroczył wszystkie możliwe szacunki,
które pojawiały się w związku z trudną sytuacją polityczną na Bliskim Wschodzie13.
W roku 2014 wynosiła ona 626, a w 2015 roku było ich 1 322. Z czego aż 476
przypadało na Niemcy, 162 na Szwecję, 88 na Austrię, 83 na Włochy. Najczęściej
o azyl ubiegali się migranci z Syrii (362 775 osób), Afganistanu (178 230 osób) i Iraku
(121 535)14. Rok później liczba wniosków nieznacznie spadła. Najwięcej ponownie
złożono ich w Niemczech (61% wszystkich złożonych w tym czasie wniosków o azyl
w państwach UE), we Włoszech(9%) i Francji (6%). Najczęstsze kraje pochodzenia
imigrantów pozostały bez zmian, 30% imigrantów stanowili Syryjczycy, 16%
Afgańczycy, a 11% Irakijczycy15.
Masowy napływ migracyjny do państw UE jasno pokazał problemy związane
z przygotowaniem na taki kryzys, a przede wszystkim brak sprawnie działającej
polityki imigracyjnej. Anita Adamczyk, opisując problem, wskazuje na podstawowe
zapisy prawne Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (artykuły 79 i 80).
Pierwszy z nich określa główne cele wspólnej polityki imigracyjnej, którymi są
„skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi, sprawiedliwe traktowanie
obywateli państw trzecich o uregulowanym statusie pobytu, zapobieganie
nielegalnej imigracji i handlowi ludźmi. Realizacja założeń tej polityki, zgodnie
z art. 80., opiera się na zasadzie „solidarności i sprawiedliwego podziału
L. Nijakowski, Ludobójstwo klimatyczne. Wpływ globalnego ocieplenia na przemoc zbiorową, [w:] “Zdanie”,
nr 3-4/2019, s. 73-74.
12 A. Adamczyk, Kryzys migracyjny w Europie a polska polityka imigracyjna, [w:] "Studia Migracyjne – Przegląd
Polonijny", nr 1/2017, s. 308.
13
A. Adamczyk, Kryzys migracyjny…, op. cit., s. 308.
14 Ibidem, s. 309.
15 Ibidem.
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odpowiedzialności między Państwami Członkowskimi, w tym również na
płaszczyźnie finansowej”. Przepis ten w obliczu napływu imigrantów w 2015 roku
był podstawą domagania się solidarności w sprawie ich podziału między państwa
członkowskie UE”16. Podjęto liczne działania mające na celu rozwiązanie problemu,
a przynajmniej ograniczenie jego skutków. Powstał między innymi 10-punktowy
plan działania
„co w efekcie doprowadziło do przyjęcia przez Komisję stosownego programu. Wyraźnie zaznacza się
w nim wątek konieczności przygotowania się państw UE na potencjalny kryzys migracyjny
w postaci fali uchodźców i w tym sensie dokument stał się samospełniającą się zapowiedzią.
Nawiązywał do przyjętej przez Komisję Europejską w dniu 28 kwietnia 2015 r. Europejskiej
Agendy Bezpieczeństwa (Europejska Agenda Bezpieczeństwa, 2015), w której priorytet nadano trzem
zagadnieniom: walce z terroryzmem, zwalczaniu sieci przestępczych i zagrożeń płynących
z cyberprzestępczości. Problematyka migracyjna, zwłaszcza odniesienie do problemów
towarzyszących zjawisku nielegalnej imigracji, znalazła miejsce w ramach drugiego priorytetu
Agendy. Mowa w nim o zadaniach związanych z udaremnianiem i zwalczaniem sieci
przestępczych, zwłaszcza w dziedzinie handlu ludźmi, wykrywaniem nielegalnych sieci
przemytniczych, wymianą i analizą informacji o szlakach migracyjnych i przestępczości powiązanej,
a także wzmocnieniu współpracy z najważniejszymi państwami pochodzenia imigrantów oraz
w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem granic unijnych”17.

W Europie kryzys pokazał skalę problemów międzynarodowych, ale również
jednostkowych dramatów, nietolerancji wobec potrzebujących pomocy. Pogłębił
również podziały pomiędzy państwami UE, pokazał brak ich jedności
i jednomyślności. Szczególnie widoczne stawało się to w przypadku państw starej
i nowej Europy. Państwa Europy Zachodniej, takie jak Niemcy czy Włochy, zderzyły się
z nową sytuacją, jaką był masowy napływ imigrantów. Państwa Europy
Środkowo-Wschodniej w tym samym czasie usztywniły swoją politykę wobec
imigrantów18. Efektem kryzysu było przyjęcie decyzji nakazującej wszystkim
członkom UE przyjęcie określonych kwot imigrantów. Przyczyniło się to do dalszych
podziałów między państwami i narastania konfliktów między nimi. Przede
wszystkim związane one były z twardym stanowiskiem państw Europy ŚrodkowoWschodniej odmawiających przyjmowania imigrantów. To z kolei wpływało na
zarzuty dotyczące „braku europejskiej solidarności w obliczu kryzysu
migracyjnego”19.
Polska, jak do tej pory, nie jest głównym celem migracji dla osób przybywających
z obszaru Afryki i Bliskiego Wschodu. Nawet migranci rozlokowani systemowo
w Polsce nie traktują jej jako kraju ostatecznego pobytu, spowodowane jest
to czynnikami ekonomicznymi, społecznymi, ale również polityką migracyjną
16

Ibidem, s. 310.
H. Wyligała, Strategiczny rozwój narzędzi polityki migracyjnej UE w obliczu kryzysu migracyjnego, [w:] Rocznik
Bezpieczeństwa Międzynarodowego, s. 178.
18 M. Dahl, A. Dziudzik, Państwa Unii Europejskiej…, op. cit.
19 Ibidem, s. 17.
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prowadzoną przez państwo polskie. Polska stanowi natomiast państwo tranzytowe,
tędy przebiega szlak wschodnioeuropejski, który przemierzają między innymi
Wietnamczycy, Afgańczycy i Syryjczycy. Dodatkowym problemem jest trwający od
2014 r. konflikt ukraińsko-rosyjski. Rodzi to konkretne problemy, zwłaszcza z uwagi
na fakt, iż polska granica wschodnia jest zarazem najdalej wysuniętą na wschód
granicą UE. Koniecznością staje się zatem opracowanie odpowiedniej polityki
bezpieczeństwa, dostosowanej do zmieniających się warunków i zakładającej ścisłą
współpracę wielu podmiotów krajowych i międzynarodowych.

Polacy wobec imigrantów i kryzysu migracyjnego
Pierwsze badania prowadzone w Polsce po 1989 roku wskazywały negatywny
stosunek Polaków do obcych. Jak pisze Leszkowicz-Baczyński:
„Ponad połowa Polaków akceptowała wówczas jedynie czasowe przyjęcie uchodźców (55%), przy
czym ich pobyt stały akceptowali już nieliczni (3%). Jednocześnie, co trzecia osoba (34%) optowała
z a odsyłaniem uchodźców do innych państw, miejsca ich pochodzenia lub też sugerowała
obojętność wobec nich. Postawy niechętne uchodźcom były domeną ludzi starych, nisko
wykształconych i o niskich dochodach”20.

W kolejnych latach ta postawa nadal była dominującą, chociaż proces
wchodzenia Polski do UE, wejście do strefy Schengen, coraz częstsze wyjazdy za
granicę w celach turystycznych i zarobkowych spowodowały, że mniej więcej od
1997 roku można było zaobserwować pewną poprawę stosunku Polaków do
migrantów. Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez OBOP aż 92% ankietowanych
twierdziło, że pozwoliłoby się bawić swoim dzieciom z dziećmi o innym kolorze
skóry, 89% zaprosiłoby osobę o innym kolorze skóry do własnego domu np. na
kolację21. W roku 2004 z kolei 27% badanych twierdziło, że uchodźcy powinni mieć
prawo do przyjazdu i osiedlenia się na terenie Polski, a 48% było skłonnych przyznać
migrantom prawo czasowego pobytu w kraju22.
Stosunek Polaków do imigrantów zaczął się znacząco pogarszać po 2015 roku.
W październiku 2015 roku CBOS przeprowadził badania pt. O uchodźcach
w przededniu unijnego szczytu poświęconego kryzysowi imigracyjnemu23. Zgodnie
z wynikami tych badań 56% respondentów było zdania, że Polska powinna udzielać
schronienia osobom uciekającym przed konfliktami zbrojnymi, 48% uważało, że
powinna to być pomoc czasowa do momentu zakończenia konfliktu, 8% zgadzało
się na osiedlenie się takich osób na terenie Polski. Na stosunek do migrantów
wpływały takie zmienne, jak wiek, wysokość dochodu i wykształcenie badanych.
20

Ibidem, s. 35.
Ibidem, s. 35.
22 Ibidem.
23 CBOS, Komunikat z badań nr 133, O uchodźcach w przededniu unijnego szczytu poświęconego kryzysowi
imigracyjnemu, 2015, [w:] https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_133_15.PDF (1.11.2019).
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Najmniej tolerancyjni są ludzie młodzi, w wieku 18-34 lat, którzy zdecydowanie
częściej niż osoby starsze sprzeciwiają się przyjmowaniu uchodźców w Polsce.
Możliwe, że wpływ na to ma pamięć o II wojnie światowej, znacznie żywsza wśród
starszych pokoleń Polaków, którzy mają własne doświadczenia z nią związane lub
znają z wciąż świeżych w ich dzieciństwie relacji osób, które wojnę przeżyły.
Na stosunek do uchodźców wpływa wyraźnie stan majątkowy, chętniej uchodźców
przyjęłyby osoby o wysokich dochodach. Sprzeciw wobec przyjmowania uchodźców
spada w grupach najlepiej wykształconych respondentów24.
Ciekawe wydają się również opinie badanych dotyczące charakteru kryzysu
migracyjnego w 2015 roku. Są one w znacznym stopniu podzielone. Prawie
„dwie piąte badanych (39%) uważa, że większość przybyszów z Bliskiego Wchodu i Afryki to nie
uchodźcy, ale imigranci zarobkowi, w tym co dziesiąty respondent (10%) sądzi, że prawie wszyscy
przybysze z tej części świata to imigranci zarobkowi. Około jedna czwarta Polaków (27%)
jest przeciwnego zdania – uważa, że przybysze to w większości uchodźcy poszukujący w Europie
schronienia przed wojnami. Prawie taka sama grupa (25%) sądzi, że wśród przybywających do
UE jest niemal tyle samo uchodźców, co imigrantów zarobkowych”25.

CBOS starał się również znaleźć odpowiedź na pytanie o motywy poparcia lub
sprzeciwu Polaków dla przyjmowania uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki.
Najczęstszym motywem poparcia były względy humanitarne (66%). Prawie co
trzeci (29%) ankietowany twierdził, że uchodźców z krajów Bliskiego Wschodu
lub Afryki powinno się przyjmować na zasadzie reguły wzajemności. Ta część
Polaków ma świadomość tego, że przez wiele lat to Polacy prosili w wielu miejscach
o azyl i bardzo często go dostawali. Co więcej, w trakcie II wojny światowej
polskim uchodźcom pomocy udzielał między innymi Iran, który przyjął w 1942 roku
grupę ponad 100 tysięcy Polaków, z czego znaczną grupę stanowiły dzieci.
Zatem przyjęcie migrantów do Polski stanowi formę wyrównania rachunków,
spłaty „długu” zaciągniętego przez poprzednie pokolenie. Część ankietowanych
wskazywała na zobowiązania międzynarodowe (7%). Wśród najczęściej
wskazywanych uzasadnień braku zgody na przyjmowanie uchodźców pojawiały
się: niemożność udzielenia im pomocy z uwagi na złą sytuację gospodarczą, brak
zasobów (44%). Obawiano się również konsekwencji wpuszczenia do Polski sporej
grupy osób odmiennych pod względem kulturowym, religijnym, językowym,
etnicznym (41%). Ta odmienność była trzecim z najczęściej wskazywanych
powodów braku zgody (13%)26.
Badania były prowadzone przed szczytem unijnym, na którym miały zapaść
decyzje dotyczące kryzysu migracyjnego i sposobu jego rozwiązania w państwach
UE. W sierpniu 2015 roku 40% respondentów nie miało nic przeciwko przyjętemu
24

Ibidem.
Ibidem.
26 Ibidem.
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przez rząd polski zobowiązaniu przyjęcia dwóch tysięcy uchodźców, część z nich
uważało, nawet, że jest to grupa zbyt mało liczna jak na skalę przetaczającego się
przez Europę zjawiska. Pod koniec września 2015 polski rząd zgodził się na przyjęcie
w kolejnych dwóch latach około dziewięciu tysięcy uchodźców (z Syrii, Erytrei
i Iraku). Decyzję rządu akceptowało około 20% ankietowanych. 59% było zdania, że
9 tysięcy to zbyt dużo jak na polskie warunki, a co dziesiąty badany nie zajmował
się w ogóle liczbą migrantów, tylko stwierdzał, że nie powinno się ich w ogóle
przyjmować27. Nieco inne podejście mieli ankietowani do uchodźców z Ukrainy.
W ich przypadku, 61% było zdania, że należy ich przyjąć (13% wybrało odpowiedź
„zdecydowanie tak”), 28% było przeciwnego zdania28.
Podejście do imigrantów zmieniło się po zamachach bombowych w Belgii. Spadł
poziom otwartości Polaków na przyjmowanie uchodźców z krajów Afryki i Bliskiego
Wschodu. Jedynie 33% ankietowanych nadal utrzymywało, że Polska powinna
przyjmować uchodźców, 30% wychodziło z założenia, że powinien być to jedynie
pobyt czasowy na okres trwania konfliktu w kraju uchodźcy. Zaledwie 3% uważało,
że powinniśmy dać uchodźcom prawo do stałego pobytu. Jak piszą autorzy raportu
z badań prowadzonych przez CBOS, wszystko wskazuje na to, że
„stosunek do przyjmowania uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi różnicuje przede
wszystkim opinie na temat zagrożenia terroryzmem w Polsce. Przeciwni ich przyjmowaniu są
głównie ci, którzy uważają, że w naszym kraju istnieje realne zagrożenie terroryzmem, natomiast
na czasowe osiedlanie się takich uchodźców w Polsce najczęściej zgadzają się badani sądzący,
że zagrożenie terroryzmem w Polsce jest wyolbrzymiane”29.

Widać również zasadnicze różnice w opiniach dotyczących imigrantów wśród
zwolenników poszczególnych partii. I tak aż 79% przeciwników przyjmowania
migrantów stanowią zwolennicy partii Kukiz’ 15, 66% PiS oraz niepotrafiący określić
swoich preferencji politycznych w najbliższych wyborach (60%). Zwolennicy
przyjmowania uchodźców to przede wszystkim wyborcy Nowoczesnej i Partii
Razem. Jak piszą autorzy komunikatu:
„Warto dodać, że chociaż niechęć do przyjmowania uchodźców z krajów objętych konfliktami
zbrojnymi znacznie częściej wyrażają osoby identyfikujące się z prawicą (61%) niż z politycznym
centrum lub lewicą (odpowiednio: 54% i 49%), to największy sprzeciw wyrażają badani
niepotrafiący określić swoich poglądów politycznych na osi lewica–centrum–prawica (73%)”30.

We wrześniu 2016 roku badania dotyczące stosunku Polaków do cudzoziemców
prowadził również Ośrodek Ipsos dla IOM. W badaniach uczestniczyło 1011
respondentów. Badania potwierdziły stosunkowo niewielkie kontakty Polaków
27

Ibidem.
Ibidem.
29 CBOS, Komunikat z badań nr 69, O kryzysie migracyjnym po zamachach w Brukseli, 2016, [w:]
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_069_16.PDF (1.11.2019).
30 Ibidem.
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z cudzoziemcami (utrzymywało je około 28% badanych), najczęściej był to kontakt
w miejscu zamieszkania lub pracy. Najczęściej były to kontakty z Ukraińcami
i Niemcami, czyli najbliższymi sąsiadami (warto dodać, że kontakty z sąsiadami zza
wschodniej granicy stanowiły ponad połowę ogółu kontaktów). Badanych pytano
o bliskość kulturową poszczególnych grup obcokrajowców, najdalszą stanowili
Arabowie, mieszkańcy Afryki i Wietnamczycy. Badani mieli najmniejsze zaufanie do
przedstawicieli świata arabskiego (zaledwie 12% im ufa, przy czym warto dodać, że
rok wcześniej takie zaufanie miało 18% respondentów). Zaledwie 14% badanych
wyrażało sympatię do Arabów, za to aż 69% postrzegało ich jako źródło
potencjalnego niebezpieczeństwa dla Polski31.
W 2017 roku już 70% Polaków było przeciwnych przyjmowaniu w Polsce
uchodźców z krajów muzułmańskich (przy czym aż 45% było zdecydowanie
przeciwnych). Jedynie co czwarty ankietowany był zdania, że powinniśmy przyjąć
uchodźców (zdecydowana większość była umiarkowanymi zwolennikami
takiej decyzji)32. Warto podkreślić, że przeciwnicy przyjmowania uchodźców są
przekonani co do tej opinii nawet w przypadku, gdyby Polska miała zostać ukarana
utratą pieniędzy z funduszy europejskich. Do zmiany zdania w takiej sytuacji było
przekonanych zaledwie 25% badanych.
Deklaracje polskiego rządu jasno wskazywały na to, że nie ma zamiaru
wywiązywać się ze zobowiązań przyjętych przez swoich poprzedników dotyczących
przyjęcia w kraju uchodźców przybyłych z Grecji i Włoch. Taka polityka rządu
znajduje uznanie wśród 56% badanych, którzy wychodzą z założenia, że stanowisko
polskiego rządu powinny wspierać wszystkie ugrupowania parlamentarne.
Przeciwnicy takiej opinii stanowią zaledwie 35%. Warto dodać, że bardziej
zdecydowane opinie w tej kwestii wyrażają mężczyźni niż kobiety. Warto dodać, że
znaczna część respondentów (51%) uważa, że stanowisko polskiego rządu powinien
również wspierać Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej33.
Te odpowiedzi jasno wskazują, jak niewielką wiedzę na temat działania instytucji
europejskich mają Polacy. Przewodniczący Rady Europejskiej jest dla nich przede
wszystkim przedstawicielem swojego kraju, który powinien dbać o jego interesy
i wybierać je wbrew opinii ogółu ugrupowań w Parlamencie Europejskim.

Kryzys migracyjny w polskich mediach
Interesujące wyniki przynoszą badania Łukasza Bertrama, Adama Puchejdy
i Karoliny Wigury. Przeprowadzili oni analizę artykułów pojawiających się od
31

IPSOS, Badanie na temat postaw wobec cudzoziemców w Polsce, [w:] https://poland.iom.int/sites/
default/files/IOM_Cudzoziemcy_raport_IX_2016.pdf (1.11.2019).
32 CBOS Komunikat z badań nr 65, Oczekiwania pod adresem polskich polityków w związku z kryzysem migracyjnym
w UE, 2017, [w:] https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_065_17.PDF (1.11.2019).
33 Ibidem.
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początku września 2015 roku do końca września 2016 roku w 3 dziennikach („Fakt”,
„Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”), 4 tygodnikach opinii („Do Rzeczy”,
„Newsweek”, „Polityka”, „wSieci”) oraz 4 portalach internetowych (NaTemat.pl,
„Dziennik Opinii”, Niezależna.pl, Fronda.pl). Celem badań były opis i analiza języka
używanego w odniesieniu do reprezentantów społeczności muzułmańskiej
w Polsce. W efekcie udało się stworzyć obraz społeczności muzułmańskiej w Polsce
stworzony w mediach. Warto podkreślić, że ten obraz w znacznej mierze był
tożsamy z obrazem uchodźcy przybywającego w tamtym okresie do Unii
Europejskiej. Jak piszą Bertram, Puchejda i Wigura:
„kilku wyrażeń, które nie są synonimami, używano często zamiennie. Były to zwłaszcza
następujące określenia: muzułmanie, Arabowie, migranci, uchodźcy. Widoczna była też wyraźna
zbieżność używania powyższych terminów i wyrazów: terroryzm, terrorysta, islamista,
fundamentalista itd. Działo się to często bez dostatecznego uwzględniania kontekstu sytuacyjnego
i składu etnicznego lub religijnego grup imigrantów bądź uchodźców”34.

Taki obraz był wygodny w przypadku dyskusji dotyczących przyjmowania
uchodźców w państwach UE i kwot przydzielanych poszczególnym państwom.
Opisując to zjawisko autorzy odwołali się do koncepcji myślenia pakietowego, które
polega na tym, że
„o funkcjonujących w sferze publicznej ideach, konkretnych poglądach, osobach, instytucjach itd.
myśli się w sposób zbiorczy, zakładając błędnie, że istnieje jakakolwiek obiektywna i merytoryczna
podstawa wiążąca ze sobą rzeczy niemające w rzeczywistości ze sobą wiele wspólnego”35.

W przypadku obrazu muzułmanów w polskich mediach pojawia się jeden
pakiet –
„negatywne wyobrażenie muzułmanów, utożsamionych z przybywającymi w sposób
niekontrolowany do Europy uchodźcami bądź ulegającymi radykalizacji terrorystycznej
imigrantami już w Europie obecnymi. Dalsze skojarzenia w ramach tego samego pakietu to
wyobrażenia zalewającej wszystko fali lub wręcz najazdu, islamizacji, zderzenia cywilizacji.
Pakiet ten zawiera również obraz Europy zaślepionej szkodliwą ideologią multikulturalizmu,
zmierzającej do samobójstwa itd.”36.

Taki przekaz z pewnością nie pozostawał bez wpływu na odbiorców.
Muzułmanin stawał się nie tylko obcym, ale budził lęk.
O negatywnych stereotypach imigrantów pisze również Krzysztof Jaskułowski
w swojej książce pt. The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland. Between
Nationalism, Fear and Emphaty. W podsumowaniu swoich badań podkreśla, że
polskie społeczeństwo ma przed sobą debatę poświęconą wartości migracji
i zróżnicowania kulturowego. Taka debata może zostać przeprowadzona na wiele
34

Ł. Bertram, A. Puchejda, K. Wigura, Negatywny obraz muzułmanów w polskiej prasie. Analiza wybranych
przykładów z lat 2015-2016, Fundacja Kultura Liberalna, Warszawa 2017, s. 13.
35 Ibidem, s. 13.
36 Ibidem, s. 14.
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różnych sposobów, jednakże powinno się w niej podkreślić, że integracja
migrantów nie jest w żaden sposób procesem jednokierunkowym. Trudno bowiem
wyobrażać sobie całkowite oderwanie migrantów od ich kultury, zmianę tożsamości
kulturowej. Takie podejście do adaptacji migrantów zdaniem Jaskułowskiego
przyniesie efekt odmienny od zamierzonego. Integracja powinna być procesem
dwukierunkowym, w którym obie grupy dostosowują się do siebie. Wiąże się to ze
zmianami w koncepcji narodowości polskiej, a przede wszystkim odejściem od
założenia, że różnorodność kulturowa i tożsamość narodowa są pojęciami
sprzecznymi37.

Funkcjonariusze Straży Granicznej wobec kryzysu migracyjnego
Prezentowane poniżej wyniki opracowane zostały na podstawie danych
uzyskanych w ramach badań ankietowych przeprowadzonych wśród
funkcjonariuszy Straży Granicznej w ramach projektu badawczego H-1-1-1001/2018 pt. Współdziałanie Straży Granicznej, wybranych jednostek SZ RP,
władz samorządowych i lokalnych wobec problemów migracji w obszarach
przygranicznych, realizowanego w ramach programu MON wsparcia badań
podstawowych w uczelniach wojskowych pod nazwą „Grant Badawczy”. Badania
zostały przeprowadzone na próbie 859 funkcjonariuszy Straży Granicznej
z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Podlaskiego Oddziału Straży
Granicznej, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum
Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Uzupełnieniem badań ankietowych były
wywiady pogłębione przeprowadzone w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej
I Zarządzie ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.
Pierwszą z istotnych kwestii było to, czy zdaniem badanych funkcjonariuszy
Straży Granicznej uprawnienia, jakie posiadają w świetle Ustawy o Straży
Granicznej z 12 października 1990 roku i innych dokumentów normatywnych
określających procedury działania wobec migrantów, pozwalają na respektowanie
ich praw i przyczyniają się do wzrostu poczucia ich bezpieczeństwa. Badani
funkcjonariusze Straży Granicznej najczęściej wskazywali przyjmowanie wniosków
o udzielenie migrantom ochrony międzynarodowej jako uchodźcom (70,89%
odpowiedzi tak i raczej tak) i procedury postępowania w ośrodkach recepcyjnych
(63,38% odpowiedzi tak i raczej tak). Najrzadziej wskazywaną odpowiedzią były
procedury przyznania indywidualnego programu integracji (38,55% odpowiedzi
tak i raczej tak, 50,49% odpowiedzi trudno powiedzieć, 7,48% odpowiedzi nie
i raczej nie). Program ten skierowany jest do cudzoziemców, którzy uzyskali status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na podstawie Ustawy o pomocy społecznej
37

K. Jaskułowski, The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland. Between Nationalism, Fear and Empathy,
Palgrave Macmillan, Cham 2017, p. 133-134.
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i są uprawnieni do pobierania świadczeń z pomocy społecznej. Taka pomoc jest
realizowana w ramach indywidualnych programów integracji, które są uzgadnianie
między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a cudzoziemcem. Określa się
w nich wysokość i zakres formy pomocy. Są one uzależnione od sytuacji życiowej
cudzoziemca i jego rodziny. Programy przekazywane są do zatwierdzenia
wojewodom. Świadczenia uzyskane w ramach programu mają za zadanie pomóc
w integracji cudzoziemców, maksymalnie pomoc przyznawana jest przez 12
miesięcy. Biorąc pod uwagę odpowiedzi funkcjonariuszy Straży Granicznej można
przypuszczać, że programy integracji nie są najczęściej wykorzystywanymi
narzędziami w trakcie procesu przyjmowania migrantów. Można zastanawiać
się, czy jest to spowodowane brakiem wiedzy imigrantów, a co za tym idzie
niedostatecznym informowaniem o możliwych formach pomocy przez urzędników,
czy może wynika to z faktu, że Polska przez znaczną część uchodźców traktowana
jest tylko jako przystanek w dalszej podróży.
Tabela 1. Opinie badanych funkcjonariuszy SG odnośnie do ich uprawnień w świetle ustawy o SG
z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej oraz w innych dokumentach normatywnych
określających procedury działania SG wobec migrantów gwarantujących respektowanie ich praw
oraz przyczynianie się do wzrostu ich poczucia bezpieczeństwa (dane ilościowe i procentowe)
Odpowiedzi
Działania funkcjonariuszy SG wobec migrantów
Lp. w świetle obowiązujących dokumentów
Ranga
Nie
Trudno mi
Tak
Brak opinii
normatywnych
i raczej nie powiedzieć i raczej tak
1

Przyjmowanie przez SG wniosków o udzielenie
migrantom ochrony międzynarodowej jako
uchodźcom

38
4,30%

192
21,74%

626
70,89%

3
0,34%

I

2

Procedury postępowania w ośrodkach
recepcyjnych (badania lekarskie, udzielanie
pomocy socjalnej, wsparcia w ramach
tzw. połączenia z rodziną itp.)

30
3,40%

266
30,16%

559
63,38%

4
0,45%

II

3

Procedury postępowania w otwartych
ośrodkach dla cudzoziemców (nauka
j. polskiego, jednorazowa pomoc finansowa)

0

330
37,41%

484
54,88

4
0,45%

III

4

Procedury pobytu cudzoziemca (migranta)
poza ośrodkiem i związane z tym koszty

63
7,14%

382
43,31%

410
46,49%

4
0,45%

V

5

Procedury postepowania o przyznaniu ochrony
międzynarodowej (powinny trwać do 6
miesięcy, statystycznie ta procedura trwa
ok. 14,5 miesiąca)

108
12,24%

350
39,68%

397
45,01%

4
0,45%

VI

6

Procedura wydania decyzji o pobycie lub
odmowie przyznania prawa do pobytu przez
Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców weryfikowana
przez ABW

62
7,03%

331
37,53%

462
52,38%

4
0,45%

IV

7

Procedury przyznania Indywidualnego
Programu Integracyjnego (IPI) dla migranta

66
7,48%

449
50,49%

340
38,55%

4
0,45%

VII

Źródło: Badania własne.
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Biorąc pod uwagę doświadczenie respondentów interesująca była ich ocena
dotychczasowych procedur z uwagi na stwarzanie problemów i wywoływanie
napięć i konfliktów w relacjach między funkcjonariuszami Straży Granicznej
a migrantami. Najczęściej wskazywane były procedury związane z przyznaniem
ochrony międzynarodowej (35,04%), które zgodnie z przepisami powinny trwać
do pół roku, tymczasem w Polsce okres ten jest zdecydowanie dłuższy. Średnio
migranci czekają na przyznanie ochrony ponad rok. Drugą z najczęściej
wymienianych kwestii były wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej jako
uchodźcom (32,01%), trzecią procedury pobytu migranta poza ośrodkiem
i związane z tym koszty. Wszystkie te czynniki wpływają na wzrost poczucia
niepewności dotyczącej własnego życia i tego, co będzie się z migrantami działo po
przejściu przez wskazywane procedury, budzą frustrację, mogą stać się zatem
łatwym czynnikiem konfliktów, które będą pojawiały się w tym środowisku.
Tabela 2. Opinie respondentów odnośnie do dotychczasowych procedur działania funkcjonariuszy
SG wobec migrantów w miejscu pełnienia służby, które stwarzają najwięcej problemów i wywołują
różne napięcia oraz konflikty w relacjach SG – migranci (dane ilościowe i procentowe)
Lp.

Przyczyny stwarzające problemy, konflikty i napięcia
w relacjach SG – migranci

Dane
ilościowe

w%

1

Przewlekłość procedur postepowania o przyznaniu ochrony
międzynarodowej (powinny trwać do 6 miesięcy, statystycznie ta
procedura trwa ok. 14,5 miesiąca)

301

35,04

2

Przyjmowanie przez SG wniosków o udzielenie ochrony
międzynarodowej jako uchodźcom

275

32,01

3

Procedury pobytu cudzoziemca (migranta) poza ośrodkiem i związane
z tym koszty

263

30,62

4

Poziom zabezpieczenia procedur postępowania w ośrodkach
recepcyjnych (badania lekarskie, udzielanie pomocy socjalnej,
wsparcia w ramach tzw. połączenia z rodziną itp.)

196

22,82

5

Procedura wydania decyzji o pobycie lub odmowie przyznania prawa do
pobytu przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców weryfikowana przez ABW

132

15,37

6

Procedury przyznania Indywidualnego Programu Integracyjnego (IPI)
dla migranta

103

11,99

7

Postępowania w otwartych ośrodkach dla cudzoziemców związane
z nauką j. polskiego, jednorazową pomocą pieniężną

94

10,94

8

Inne– jakie?

73

8,50

Uwaga: wyniki nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wskazać do dwóch przyczyn.
Źródło: Badania własne.

W badaniach starano się również poznać opinię funkcjonariuszy Straży na temat
tego, które czynniki związane z działalnością SG i obsługą migrantów mogą wpływać
na wzrost zagrożenia ludności zamieszkującej w obszarach nadgranicznych. Nie
było większym zdziwieniem, że ankietowani wskazywali w większości problemy
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wywoływane przez przestępczość zorganizowaną związaną z przemytem towarów
i ludności (69,03% odpowiedzi). Można powiedzieć, że opinia funkcjonariuszy nie
różni się od opinii polskiego społeczeństwa, które wzmożone migracje kojarzy
z problemami związanymi ze wzrostem zagrożeń i przestępczości na terenach, na
których pojawią się uchodźcy. Drugim z wymienianych problemów były kwestie
kadrowe, Straż Graniczna od dłuższego czasu boryka się z problemami związanymi
z obsadą kadrową. Jeden z naszych rozmówców pytany o kwestie obsady kadrowej
odpowiadał, że problemem jest brak odpowiednio przygotowanych ludzi: „Co do
naboru, na psychologii 60% odpada, na wariografie odpada. I ja żeby realnie przyjąć
sto osób, czyli ludzi zdadzą egzaminy, już nie mówiąc wybierając już z tej liczby
jeszcze, już nie wybieram. Bo ci którzy przeszli, już ich zatrudniam. Bo teoretycznie
powinienem jeszcze sobie wybierać. Ten lepszy, gorszy. A już nie wybieram, tylko
ci którzy przeszli, muszę ich zrealizować” (W-1). Uzupełniając swoją wypowiedź
wskazywał na kwestie finansowe, praca w Straży Granicznej przestała być
atrakcyjna z uwagi na stosunkowo niskie, jeśli weźmie się pod uwagę
odpowiedzialność, zarobki. Jako trzeci z problemów funkcjonariusze wskazywali
pracę i służbę w warunkach silnej presji (28,75% odpowiedzi).
Tabela 3. Opinie respondentów odnośnie do czynników związanych z działaniami SG, które zdaniem
funkcjonariuszy w istotny sposób przyczyniają się do obniżenia bezpieczeństwa mieszkańców
obszarów nadgranicznych (dane ilościowe i procentowe)
Dane

Lp.

Czynniki, które znacząco przyczyniają się do obniżenia bezpieczeństwa
mieszkańców obszarów nadgranicznych

ilościowe

w%

1

Przestępczość zorganizowana związana z przemytem towarów i ludzi

593

69,03

2

Brak pełnych obsad (liczne vacaty)

519

60,43

3

Praca i służba w warunkach silnej presji (podatność na przekupstwa,
szantaż, groźby wobec rodziny) oraz związane z tym wypalenie
zawodowe

247

28,75

4

Lokalna polaryzacja środowisk samorządów i administracji terenowej,
związana z tym rywalizacja polityczna (podziały na zwolenników i
oponentów) władzy

137

15,95

5

Wzrost radykalizmów po obu stronach granicy i dążeń do
fundamentalnych rozstrzygnięć (nawet rewizji istniejących granic)

100

11,64

6

Delegowanie etatowych pracowników SG do zadań w innych regionach
Europy w ramach wsparcia Frontexu

94

10,94

7

Częste zmiany i rotacje na stanowiskach kierowniczych

86

10,01

8

Przypadki korupcji wśród służb granicznych (celników i straży granicznej)

48

5,59

9

Inne – jakie?

32

3,73

Uwaga: wyniki nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wskazać nie więcej niż trzy czynniki.
Źródło: Badania własne.
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Kryzys migracyjny w 2015 roku nie dotknął Polski, biorąc jednak pod uwagę brak
stabilności sytuacji na świecie można się spodziewać, że w którymś momencie
niekontrolowana lub zwiększona migracja może być poważnym problemem
dla Straży Granicznej. Kolejne pytanie dotyczyło tego, na jakie wsparcie może
liczyć Straż Graniczna w takich właśnie warunkach. Badani funkcjonariusze
Straży Granicznej najczęściej wskazywali Policję (59,93% odpowiedzi),
funkcjonariuszy Frontexu (38,37%) oraz żołnierzy WOT (32,78%).W obecnych
warunkach poszczególne oddziały Straży Granicznej podejmują współpracę
z wojskiem, samorządami lokalnymi i przedstawicielami administracji niezespolonej
i zespolonej. To, jak się ona układa, uzależnione jest od wielu czynników.
W przypadku WOT współpraca ta obejmuje wspólne patrole mieszane w rejonie
działania danego oddziału Straży Granicznej. Podobnie zresztą wygląda współpraca
z jednostkami wojska. Jeden z respondentów tak opowiadał o współpracy: „Moja
ocena, konkludując, jeśli chodzi o współpracę i poziom wyszkolenia z wojskiem, my
gdybyśmy dzisiaj dostali tych chłopaków do wsparcia z 21 Brygady, z Agatu, bo oni
często są u nas, to generalnie moglibyśmy z dnia na dzień zrealizować zapisy
ustawowe, czyli podjąć współpracę z wojskiem w ochronie granicy państwowej
zgodnie z ustawą. Na chwilę obecną jesteśmy do tego przygotowani i wojsko jest
przygotowane. Bo to powiem Państwu, że jak zaczęliśmy z nimi współpracować, to
tak, zupełnie inne systemy kierowania, inne wyszkolenie, inna mentalność, to są
dwa światy” (W-1). Współpraca z samorządami i administracją to najczęściej
wspólne szkolenia związane z zwiększaniem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
w rejonie nadgranicznym w sytuacji zagrożenia niekontrolowaną migracją oraz
zaufania do działań funkcjonariuszy, spotkania w ramach prac zespołów
zarządzania kryzysowego, czasami są to spotkania dotyczące budowy ośrodków dla
uchodźców. Warto dodać, że budowa ośrodków dla uchodźców, często nawet tylko
rozmowa o możliwości ich umieszczenia w mieście, wywołuje protesty
mieszkańców. Tak o tym problemie opowiadał jeden z naszych rozmówców:
„jak chcieliśmy takie miejsce hipotetycznie wytypować, w Sanoku, że tam doszliśmy
do wniosku, szef urzędu nas poprosił, myśmy zapytali, tam w Sanoku stała taka sala
gimnastyczna czy można by takie miejsce stworzyć. To burmistrz mówi nie ma
sprawy, póki się nie dowiedzieli ludzie. I zaraz krzyk, my nie chcemy cudzoziemców.
Sytuacja w ciągu paru lat się zmieniła. Dawniej jak był ośrodek nikt się nie burzył,
czy będzie ośrodek dla cudzoziemców. Teraz inaczej. Ludzie boją się cudzoziemców.
I nikt nie chce mieć u siebie, na swoim terenie ośrodków. Panowie tu by były bunty,
ludzie by nas zlinczowali” (W-1).
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Tabela 4. Opinie badanych odnośnie do wsparcia i pomocy dla funkcjonariuszy SG w wypełnianiu
ich obowiązków ochrony granicy w sytuacji niekontrolowanej lub zwiększonej migracji przez inne
służby i grupy dyspozycyjne oraz lokalną administrację i organizacje (dane ilościowe i procentowe)

Lp.

Wsparcie i pomoc dla funkcjonariuszy SG w
wypełnianiu ich obowiązków ochrony granicy
w sytuacji niekontrolowanej lub zwiększonej
migracji przez inne służby i grupy dyspozycyjne

Odpowiedzi
Nie i
Trudno mi Tak i raczej
raczej nie powiedzieć
tak

Brak
opinii

Ranga

1

Policja

162
18,39%

164
18,62%

528
59,93%

5
0,59%

I

2

Żandarmeria wojskowa

314
35,64%

314
35,64%

226
25,64%

5
0,59%

IV

3

Żołnierze WOT

285
32,35%

284
32,24%

280
32,78%

5
0,59%

III

4

Lokalne organizacje pozarządowe (NGO)
działające na rzecz migrantów

374
42,45%

376
42,68%

104
11,80%

5
0,59%

VII

5

Lokalna administracja samorządowa (prezydenci
miast, samorządy)

267
30,31%

370
42,00%

217
24,63%

5
0,59%

V

6

Przedstawiciele administracji niezespolonej i
zespolonej

283
32,12%

448
50,85%

123
13,96%

5
0,59%

VI

7

Rzecznik Praw Obywatelskich

353
40,07%

411
46,65%

90
10,27%

5
0,59%

VIII

8

Funkcjonariusze Frontexu (Europejskiej Agencji
Straży Granicznej i Przybrzeżnej)

232
26,33%

284
32,24%

338
38,37%

5
0,59%

II

Źródło: Badania własne

Funkcjonariuszy Straży Granicznej pytano również o czynniki, które mogą
im utrudniać skuteczne działanie w warunkach niekontrolowanej migracji.
Interesujące jest to, że w pierwszej kolejności wymieniane były czynniki związane
bezpośrednio z pracą i jej organizacją. Pierwszym z wymienianych czynników był
brak pełnych obsad w poszczególnych oddziałach Straży Granicznej (58,67%).
Następnie wskazywano na problemy wynikające z wypalenia zawodowego
funkcjonariuszy będącego efektem pracy w stresie i zmęczenia psychicznego
(39,81%), atmosferę służby i związany z nią brak zaufania, kontrole, pracę
w warunkach ustawicznej presji czasu (35,86%). W odpowiedziach wracała kwestia
wsparcia ze strony innych służb mundurowych, a właściwie jego brak (27,36%).
25,49% funkcjonariuszy wskazywało ograniczenia wynikające z przepisów prawa
międzynarodowego chroniące migrantów kosztem bezpieczeństwa mieszkańców
regionów przygranicznych (25,49%). Tyle samo funkcjonariuszy uważało, że
problemem są niewielkie szanse na awans w stopniu i stanowisku. 20,95%
badanych twierdziło, że na skuteczność działań mogą mieć wpływ niskie płace
i pojawiająca się w środowisku korupcja (20,95%). Problem ten sygnalizowali
również badani w wywiadach. Niska płaca w znacznym stopniu wpływa na
możliwości pozyskania wartościowych pracowników, z drugiej strony wpływa na
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rezygnacje z pracy. Widać to również w przypadku Frontexu, który jest w stanie
zaoferować funkcjonariuszom Straży Granicznej znacznie lepsze wynagrodzenie.
Tak o tym mówił jeden z naszych ekspertów: „istnieje poważne ryzyko
„podkupienia” funkcjonariuszy SG przez rozbudowujący swoje struktury Frontex
(najpierw do 3 000 a później 7000 funkcjonariuszy) ze względu na znaczne różnice
płacowe we Frontexie i w SG. Dlatego jednym z kroków zaradczych jest tzw. plan
25+ (plus 50% pensji). Po osiągnięciu pełnej wysługi funkcjonariusz, który
pozostałby w instytucji, otrzymywałby dodatkowo 50 % premii do swojej pensji”
(W-3). Niskie wynagrodzenie w Straży Granicznej to również pole do działania dla
grup przestępczych. 12,46% badanych wskazywało na brak skutecznego
przeciwdziałania silnej presji przestępczości zorganizowanej na środowiska
służbowe SG i ich najbliższych (zagrożenia dla ich zdrowia i życia). Najrzadziej
wskazywanymi czynnikami była duża rotacja personelu i częste zmiany na
stanowiskach kierowniczych (5,01%), istniejące stereotypy i przekonania typu „kto
ma celnika lub pogranicznika w rodzie, tego bieda nie ubodzie” (2,56%).
Badanych zapytano o to, jakie działania powinny zostać podjęte przez
władze państwa w pierwszej kolejności,aby zapewnić skuteczną ochronę
naszych granic w sytuacji niekontrolowanej migracji. Najczęściej pojawiającymi się
odpowiedziami były te dotyczące zwiększenia obsady, dobrego przeszkolenia
funkcjonariuszy, podniesienia zarobków i współpracy z innymi służbami
mundurowymi (część badanych wskazywała na konieczność nadania im
stosownych uprawnień, które by takie działania legitymizowały) oraz uproszczenie
formalności związanych z wykonywanymi przez funkcjonariuszy czynnościami.
Przykładem są następujące wypowiedzi badanych funkcjonariuszy: „Aby zapewnić
skuteczną ochronę granic w sytuacji niekontrolowanej migracji należałoby
wdrożyć odpowiedni system szkoleniowy i motywacyjny dla funkcjonariuszy
bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie obowiązków służbowych”,
„1. Uzupełnienie vacatów, 2. Kierowanie nowych funkcjonariuszy do jednostek SG
po solidnym przeszkoleniu w ośrodkach szkoleniowych. Funkcjonariusz skierowany
do jednostki powinien być wyszkolony w taki sposób, żeby mógł samodzielnie
rozpocząć realizację postawionych zadań. System szkoleniowy w ośrodkach do
całkowitej reformy. 3. W przypadku wsparcia działań na granicy – kierować z innych
jednostek funkcjonariuszy doświadczonych, przygotowanych merytorycznie do
prowadzenia takich działań, a nie funkcjonariuszy, którzy przez 20 lat nie mieli
styczności z granicą”, „Uzupełnienie stanu etatowego, niejednokrotnie stan
w zespołach to 40-50% ukompletowania, zwiększyć uposażenie, doposażenie
logistyczne, zwłaszcza w nowe pojazdy, wycofanie pojazdów 10-letnich, za bardzo
rozbudowany system informatyczny (wprowadzenie tych samych danych do kilku
systemów informatycznych)”, „Zapewnienie odpowiednio wysokich zarobków.
Zwiększenie liczby funkcjonariuszy aby zapewnić odpowiednią rotację
ograniczającą przemęczenie funkcjonariuszy. Obstawianie stanowisk kierowniczych
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osobami które mają odpowiednio wysokie doświadczenie pracy na „samym dole”.
Zapewnienie rozwoju zawodowego w sytuacji gdy funkcjonariusz wykazuje chęć
podjęcia wykonywania innych czynności niż dotychczas. Walka z wypaleniem
zawodowym u funkcjonariuszy z dłuższym stażem”, „Należałoby określić bardzo
precyzyjnie możliwości rozwoju zawodowego, nie uzależnione tylko i wyłącznie
od przełożonego, w chwili obecnej siatka płac została bardzo mocno
„wypłaszczona” i różnice pomiędzy grupami zaszeregowania są bardzo małe co jest
powodem różnego rodzaju „napięć', sytuacji konfliktowych. Funkcjonariusze
z dłuższym stażem powinni zarabiać zdecydowanie więcej. Wielkość dodatku
służbowego/funkcyjnego powinna być uzależniona od rodzaju powierzonych zadań
i w rzeczywistości powinny się kształtować przynajmniej w połowie „widełek”.
wszystkie służby państwowe odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa
powinny być tak samo traktowane (mam na myśli dodatki za brak mieszkania – są
bardzo duże dysproporcje pomiędzy resortami na korzyść MON)”. Część badanych
wspomina o konieczności informatyzacji i wprowadzenia nowych technologii
ułatwiających i przyspieszających pracę funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dobrym
przykładem są następujące wypowiedzi badanych: „Większa dostępność sprzętu
mobilnego oraz wprowadzenie koncepcji wspólnego indywidualnego wyposażenia
funkcjonariusza w sprzęt tzn. każdy funkcjonariusz na indywidualnym stanie
powinien posiadać oprócz broni kajdanki, pas taktyczny, latarkę taktyczną, gaz
pieprzowy, rękawice ochronne, pałkę teleskopową, apteczkę. Obecna duża
mobilność funkcjonariuszy, która uwidoczniła się w działaniach przywracania
kontroli granicznej np. COVID-19 wykazała, iż nie jest problemem szybkie
reagowanie, jednakże standardowy model wyposażenia funkcjonariusza w sprzęt
i ekwipunek taktyczny oraz ochrony osobistej ułatwi to działanie”, „W pierwszej
kolejności należy doposażyć formację w nowoczesne środki do obserwacji (kamery
które nie powodują hałasu), pojazdy terenowe i motocykle typu enduro”.
Czy polska Straż Graniczna jest przygotowana na kolejny kryzys migracyjny?
Ciężko powiedzieć. Z całą pewnością funkcjonariusze mają świadomość tego, że taki
kryzys wcześniej czy później się powtórzy i tym razem nie ominie naszych granic.
Jeden z funkcjonariuszy opowiadał o tym w następujący sposób: „To nie jest
problem fizycznego zablokowania. To jest tylko i wyłącznie wtedy gdy masz
partnera, który przyjmuje, że Ukraina nie będzie sobie dawać rady, więc jaki będzie
ich interes? (…) Przyjmijmy, że państwo się rozpadnie. Już teraz nie chcę tego
powiedzieć, ale Ukraina nie będzie zainteresowana zatrzymywaniem ich tam
u siebie. Weźcie i idźcie. I powiem Państwu, że jak o stawianiu muru słyszę… Byłem
na granicy z Macedonią, oni te płoty, to jest propaganda tylko, bo oni ten płot mają
na odcinku tego przesmyku, pierwsze. Drugie, płot niczego nie zatrzyma. Bo wytnie
dziurę, podpali go i oni dalej pójdą. I nie mówię pięciu, dziesięciu, mówimy
o tysiącach. Wiec płot, mur, to by trzeba tak jak w NRD, kto wejdzie zastrzelimy.
To wtedy płot, czy mur ma sens. Wtedy tak. Mówiąc, żeby zablokować płotem,
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ogrodzenie, mur, miny przeciwpiechotne, coś czego nie jesteś w stanie ominąć.
A wchodzimy jeszcze w temat związany z prawnym. Bo jeżeli osoba, i to organizacje
pozarządowe podnoszą i nie tylko, jeżeli osoba stanie metr na ziemi jest w UE i ona
ma prawo złożyć wniosek o azyl. Inaczej wniosek o status uchodźcy, bo azyl to jest
zupełnie inna sprawa. Wniosek o status uchodźcy, a my mamy obowiązek ten
wniosek rozpatrzeć. Przyjąć, i nie możemy go przekazać na Ukrainę dopóki ten
wniosek nie jest rozpatrzony. To jest generalnie fikcja, bo on miesiącami jest
rozpatrywany. Czyli generalnie tej osoby nie będzie już w kraju, albo będzie
w Niemczech. I tu wchodzimy w problem prawny, to Węgrzy, w jakiej odległości od
granicy budować mur. Czy metr? No metr już stoi. Na terytorium sąsiada nie
wejdziesz, bo tam teoretycznie powinien być ten płot, na Ukrainie. Tuż przed
granicą, żeby oni w ogóle nie weszli nogą jedną na terytorium Unii Europejskiej.
Także proszę Państwa jak słyszę te płoty… One o tyle są istotne, do takiego, żeby
osoba szybko, jeżeli nie ma masowej migracji, że mamy trochę czasu jeżeli mamy
oprócz płotu system monitoringu i tak dalej, widzimy, że ktoś, mamy ten czas,
10-15 minut, że on ten płot musi pokonać, żeby mieć czas na podjęcie działań.
To jest jedyny sens tego płotu, a nie jako bariera fizyczna, która nas zablokuje przed
migracją” (W-1).

Refleksja kończąca
Kryzys migracyjny w 2015 roku w niewielkim stopniu dotyczył Polski. Przede
wszystkim wynikało to z faktu, że Polska nie stanowiła punktu docelowego migracji;
jeśli uchodźcy docierali do naszego kraju, to traktowali go jako przystanek na dalszej
drodze. Pomimo tego temat stał się jednym z głównych wątków poruszanych
w polskich mediach i dyskursie publicznym. Zdecydowana większość Polaków
jest przeciwna przyjmowaniu uchodźców z krajów arabskich, co więcej, ten
negatywny stosunek do nich wzrastał od początku kryzysu. Niechęć potęgowały
nie zawsze prawdziwe doniesienia medialne, a przede wszystkim kolejne zamachy
terrorystyczne (w listopadzie 2015 w Paryżu, w marcu 2016 roku w Brukseli,
w lipcu 2016 w Nicei, w grudniu 2016 w Berlinie, w czerwcu 2017 w Londynie,
w sierpniu 2017 roku w Barcelonie, w listopadzie 2020 roku w Wiedniu). Kolejny
kryzys migracyjny to kwestia czasu. W związku z tym koniecznością staje się szeroka
debata na temat migracji i migrantów, która wpłynęłaby na zmianę opinii
publicznej. Oprócz debaty niezbędne jest przygotowanie procedur na wypadek
niekontrolowanej migracji. Przygotowania powinny dotyczyć również Straży
Granicznej, niezbędne jest skompletowanie pełnych obsad w poszczególnych
oddziałach, przeszkolenie ludzi, wyposażenie ich w sprzęt ułatwiający wypełnianie
obowiązków. Warto również pomyśleć o współpracy pomiędzy Strażą Graniczną
a innymi służbami mundurowymi i administracją zespoloną i niezespoloną. Bez tego
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większe grupy uchodźców pojawiających się na naszych granicach stanowić będą
poważny problem. Co więcej, biorąc pod uwagę stosunek Polaków do migrantów
mogą stać się przyczyną poważnych konfliktów społecznych.
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Poles’ Attitude Towards the Migration Crisis and Immigrants. A Sociological Outline
Summary
The purpose of the article is to analyze the migration crisis in Europe seen from the Polish perspective.
I was interested in the reactions of Poles to the wave of refugees who appeared in Europe in 2015,
their opinions on the possibility of accepting immigrants in Poland. Poles learned about the European
migration crisis mainly through mass media and then began to fear the perceived consequences
of accepting immigrants and refugees of a different religion and culture. The results of surveys
conducted among Border Guard officers constitute an important part of the article.
Keywords: migration crisis, immigrants, refugees, Border Guard, media

287

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

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO
MEDIOZNAWSTWO  KOMUNIKOLOGIA  SEMIOLOGIA  SOCJOLOGIA MEDIÓW  MEDIA A PEDAGOGIKA

Nr 14/2021
https://doi.org/10.53052/MiS.2021.14.18

Isaac Antwi-Boasiako1
School of Media, Technological University Dublin
ORCID ID: 0000-0002-8882-1326
e-mail: d20125991@mytudublin.ie

Dyplomacja wirtualna
w świetle pandemii COVID-19

ABSTRAKT
Niniejszy artykuł opiera się na metodzie analityczno-syntetycznej oraz bazuje na teorii używanej
w dyplomacji zwanej dyplomacją publiczno-pośredniczą. Autor analizuje metody i sposoby
komunikacji misji dyplomatycznych w czasie pandemii COVID-19, która doprowadziła do wirtualizacji
życia ludzkiego. Głównymi zagadnieniami artykułu są: działalność polityczna ambasad przed
pandemią, nowe warunki, do jakich musiał dostosować się świat polityki i dyplomacji, problemy
i ograniczenia wynikające z konieczności wirtualnego prowadzenia dyplomacji ze szczególnym
uwzględnieniem problemów ambasad Krajów Trzeciego Świata i krajów słabo rozwiniętych
technologicznie, konsekwencje wynikające z przeniesienia dyplomacji z płaszczyzny face-to-face
na płaszczyznę świata wirtualnego, media społecznościowe i inne wirtualne sposoby komunikacji
w działalności ambasad, konsulatów, światowych liderów i innych organizacji działających na rzecz
stosunków międzynarodowych, strategie komunikacji ambasad ze swoimi obywatelami,
obcokrajowcami oraz innymi zagranicznymi państwami oraz partnerami.
SŁOWA KLUCZOWE: dyplomacja wirtualna, ambasada, pandemia COVID-19, komunikacja

Wstęp
Pandemia COVID-19 doprowadziła do zwiększenia wirtualizacji życia ludzkiego
we wszystkich obszarach. COVID-19 uderzył mocno w sektor stosunków
międzynarodowych, powodując, że do nowych warunków pracy online
dostosować musiał się również świat polityki i dyplomacji. Prawie wszystkie
ambasady zostały zamknięte, obsługa interesantów, kontakty zagraniczne,
współpraca międzynarodowa przeniosły się do świata wirtualnego. W niniejszym
artykule omówione zostaną kluczowe zagadnienia związane ze zmianą
1
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sposobu utrzymywania stosunków dyplomatycznych i funkcjonowaniem misji
dyplomatycznych w czasie pandemii. Treść artykułu opiera się na kilku kluczowych
pojęciach. Pierwszym z nich jest dyplomacja. Jej podstawowa definicja to relacja
i sposób komunikowania się pomiędzy państwami2. J. Kukułka definiuje ten termin
jako metodę prowadzenia i załatwiania spraw lub umiejętność osiągania tego,
co jest optymalne3, albo sztukę, naukę oraz technikę reprezentacji państwa
i prowadzenia negocjacji w jego imieniu. Ogólnie wyróżnia się również jej dwie
formy: tradycyjną i współczesną. Jest ona zespołem metod i środków oraz sztuką
prowadzenia i utrzymania stosunków między państwami4.
Drugim ważnym pojęciem jest misja dyplomatyczna. Polega ona na
przedstawicielstwie dyplomatycznym określonego państwa w innym kraju albo
przy organizacji międzynarodowej, takiej jak ONZ, UE, NATO, UA itd. Według
Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 r. misja
dyplomatyczna może być stała (np. ambasada, organizacja międzynarodowa)
lub czasowa, tj. powołana do jakiegoś konkretnego celu, np. misja specjalna5.
Pojęciem kluczowym jest również komunikacja, bez niej dyplomacja staje się
martwa. Dyplomaci powinni posiadać umiejętność dobrego komunikowania się,
powinni być dobrymi komunikatorami. W dyplomacji komunikacja może mieć
charakter tradycyjny (face-to-face) lub wirtualny. Sposób wirtualny bez
wątpienia zyskał na znaczeniu w czasie pandemii COVID-19, która przyniosła wiele
zmian w dziedzinie przekazywania informacji, komunikacji i technologii. Zmiany
te przyczyniły się do powstania pojęcia dyplomacji wirtualnej. Pojęcie to występuje
w kilku formach, takich jak np. cyberdyplomacja, digitalizacja dyplomacji,
e-dyplomacja, dyplomacja elektroniczna, dyplomacja online, zoomplomacy,
dyplomacja cyfrowa. Wszystkie te terminy podkreślają użycie w dyplomacji
Internetu i mediów6.
R. Solomon, były prezydent Amerykańskiego Instytutu Pokoju, zdefiniował
dyplomację wirtualną jako „społeczne, ekonomiczne i polityczne interakcje
utrzymywane za pomocą środków elektronicznych, a nie bezpośredniej
komunikacji”7. Definicja ta nie wyczerpuje jednak w pełni tego pojęcia. Pominięty
został w niej między innymi ważny element, jakim jest ‘proces’. Dyplomacja
wirtualna jest bowiem długim procesem wpływu technologii komunikacji digitalnej
2

M. Leszczyński, Dyplomacja publiczna jako narzędzie międzynarodowego public relations – casus Polski,
[w:] J. Leśny, J. Nyćkowiak (red.), „Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne
i społeczne. Część I, Młodzi Naukowcy”, Poznań, 2016, s. 46-53.
3 Ibidem, s. 48.
4 B. Surmacz, Tendencje ewolucji współczesnej dyplomacji, https://ptsm.edu.pl/wp-content/uploads/publikacje/
poziomy-analizy-stosunkow-miedzynarodowych/Surmacz.pdf (14.12.2020).
5
Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Misja_dyplomatyczna (30.11.2020).
6 B. Surmacz, Tendencje ewolucji współczesnej dyplomacji…., op. cit., s. 56.
7 R. Solomon, The information Revolution and International Conflict Management, Peacework, United States
Institute of Peace (USIP), 1997, s. 1-2.
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na dyplomację tradycyjną. Przykładem może być wykorzystywanie mediów
społecznościowych przez państwo do osiągnięcia swoich celów polityki zagranicznej
i kreowania wizerunku narodowego. Tego ujęcia zabrakło w definicji R. Solomona.
Obecnie na skutek pandemii wszyscy dyplomaci ministerstw spraw zagranicznych
i ambasad włączeni są w proces mający na celu digitalizację dyplomacji. Proces ten
wpływa na sposób pracy dyplomatów i prowadzonej przez nich polityki.

Teoria i metodologia
Niniejszy artykuł opiera się na metodzie analityczno-syntetycznej i bazuje na
teorii używanej w dyplomacji zwanej dyplomacją publiczno-pośredniczą. Teoria
ta polega na strategicznej komunikacji z osobami oraz innymi państwami przez
rządy krajów zwłaszcza w czasie kryzysu, używając digitalnych mediów
społecznościowych jako środka pośredniczącego8. Teoria dyplomacji publiczno-pośredniczej pomaga w strategicznym analizowaniu sytuacji pandemii i wybieraniu
najlepszych sposobów komunikowania się dyplomatów i polityków ze swoimi
obywatelami poza krajem. Jest to wykorzystanie metod jakościowych opierających
się na analizie literatury z zakresu dyplomacji wirtualnej i innych źródeł wiedzy, jak
m.in. public relations.
Celem artykułu będzie przedstawienie nowych warunków, do jakich musiał
dostosować się świat polityki i dyplomacji od czasu pandemii COVID-19.
Omówiona zostanie rola mediów społecznościowych i innych wirtualnych
sposobów komunikacji w działalności ambasad, konsulatów, światowych liderów
i innych organizacji oraz wskazane zostaną problemy i ograniczenia wynikające
z konieczności wirtualnego prowadzenia dyplomacji ze szczególnym
uwzględnieniem problemów ambasad Krajów Trzeciego Świata i krajów słabo
rozwiniętych technologicznie.
Pandemią COVID-19 został dotknięty cały świat, dlatego strategiczne
planowanie komunikacji i przekazywanie informacji przez rządy stało się
niezmiernie ważne. Dyplomacja od marca 2020 r. przybrała nową formę, ale dzięki
wykorzystaniu wirtualnych mediów i innych narzędzi dyplomaci są w stanie
utrzymać bieżący kontakt pomiędzy sobą, ze swoimi obywatelami i światem.

8

G. J. Golan, S. Yan, Introduction, [w]: International Public Relations and Public Diplomacy, G. J. Golan, S. Yang,
D. F. Kinsey (red.), Wydawnictwo Peter Lang, Nowy York 2015, s. 87-91.
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Działalność misji dyplomatycznych przed pandemią
Przed pandemią działalność ambasad, konsulatów i misji przy organizacjach
międzynarodowych opierała się na dwóch formach: tradycyjnej – polegającej
na spotkaniach face-to-face w relacjach międzynarodowych, konferencjach oraz
obsłudze interesantów w konsulatach, a także miała drugą formę wirtualną.
Misje dyplomatyczne już od dawna starały się wykorzystywać nowoczesne
metody komunikacji tam, gdzie było to możliwe. Nawet przed pandemią
technologia stanowiła ważny, choć nie jedyny element dyplomacji. Wielu polityków
i dyplomatów korzystało z mediów społecznościowych, aby w szybszy i łatwiejszy
sposób komunikować się z własnymi obywatelami i społecznościami innych
narodów9. Już przed pandemią Twitter, Facebook, Instagram, czy strony
internetowe stały się skutecznymi narzędziami dyplomacji.
W USA Hilary Clinton – była sekretarz stanu od 2009 r. podkreślała znaczenie
użycia technologii w dyplomacji. Mówiła, iż wykorzystanie technologii i innowacji
stanowi istotne uzupełnienie tradycyjnych narzędzi polityki zagranicznej, a sztuka
dyplomacji w XXI wieku to połączenie kultury portali społecznościowych i arkanów
polityki zagranicznej10. Działania misji dyplomatycznych przed pandemią miały
więc charakter hybrydowy. Tradycyjne metody funkcjonowania współistniały
z nowoczesnymi. Ten hybrydowy sposób dawał światu dyplomacji pełen balans
w jego funkcjonowaniu i utrzymywaniu wszystkich potrzebnych stosunków i relacji
dyplomatycznych11.

Ministerstwa spraw zagranicznych i ‘dyplomacja masek’
Głównym podmiotem odpowiedzialnym za koordynację działań w zakresie misji
dyplomatycznych jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ)12, jest ono centrum
i koordynatorem funkcjonowania dyplomacji każdego państwa. Ministerstwo
to wyznacza kierunki rozwoju misji dyplomatycznych, a także zajmuje się
koordynacją działań instytucji z nim współpracujących13. Czasem nazwa tego
ministerstwa przybiera inne formy, np. w Austrii MSZ nosi nazwę Federal Ministry
for Europe, Integration, and International Affairs, a w Australii jest to Department
of Foreign Affairs and Trade. Nazwy te określają rolę i priorytety działalności tego
9

B. Surmacz, Tendencje ewolucji współczesnej dyplomacji…, op. cit., s. 76.
Ibidem, s. 98.
11 Ibidem.
12 M. Leszczyński, Dyplomacja publiczna jako narzędzie międzynarodowego public relations – casus Polski…, op. cit.,
s. 59.
13 Por. M. S. Wolański i A. Węglińska, Świat cyfrowy w kształtowaniu nowego ładu w stosunkach
międzynarodowych, „Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych”, 2016, nr 9,
s. 11–26.
10

291

Isaac Antwi-Boasiako

ministerstwa w odniesieniu do danego kraju14. Stąd też R. Barston twierdzi, iż
struktury i znaczenie MSZ są określane według idei polityki zagranicznej danego
państwa15.
Ministerstwa spraw zagranicznych wszystkich krajów odgrywały i wciąż
odgrywają bardzo istotną rolę w polityce wewnętrznej i zewnętrznej każdego
państwa. Szczególnie w czasie pandemii ich współpraca z misjami dyplomatycznymi
(ambasadami i konsulatami) stała się niezwykle ważna. Od czasu pandemii
ministerstwa te koordynują kupowanie i transportowanie zakupów medycznych.
Rządy większości krajów w Europie i Afryce przez swoje własne MSZ i misje
dyplomatyczne natychmiast rozpoczęły rozmowy o zakupie środków ochrony
osobistej. Prawie wszystkie kraje europejskie i afrykańskie na początku pandemii
zamówiły miliony maseczek i innych środków medycznych z Chin do swoich szpitali
i innych resortów oraz ośrodków zdrowia w celu podjęcia walki z COVID-19.
Simon Coveney, szef dyplomacji Irlandii, potwierdził, iż rząd irlandzki podpisał
umowę z rządem chińskim na zakup maseczek i innych środków na kwotę 208
milionów euro. W związku z tym dziesięć specjalnych samolotów zostało wysłanych
z Irlandii do Pekinu w celu przetransportowania tych środków do Dublina16.
Do Polski również dzięki współpracy ministerstw trafiły liczne środki ochrony.
Prezydent Andrzej Duda podczas jednej z konferencji prasowych powiedział:
„rozmawiałem z prezydentem Chin. Sprowadzimy maseczki i inny potrzebny
sprzęt medyczny”17. Po zapowiedziach prezydenta w Polsce wylądowały dwa
pierwsze samoloty z Chin ze środkami medycznymi (26 marca 2020 r.). Według
raportu na pokładzie samolotów, które przyleciały z Szanghaju i Pekinu do
Warszawy, znalazło się 1,7 mln maseczek ochronnych, ponad 40 tys. kombinezonów,
10 tys. gogli oraz 416,5 tys. rękawiczek. Wartość sprzętu to 5,2 mln złotych18.
Te wydarzenia przyczyniły się do pojawienia się nowego terminu w dyplomacji, jakim
jest dyplomacja masek lub koronawirus dyplomacja. W tym kontekście pojawiły się
również liczne komentarze i oskarżenia w stosunku do Chin o wykorzystywanie
pandemii do prowadzenia swoich politycznych i dyplomatycznych interesów. Chiny
poprzez swoje ambasady i konsulaty wykorzystały brak maseczek i środków
medycznych na początku pandemii w krajach europejskich i afrykańskich do
udzielania tzw. chińskiej pomocy medycznej. Jak się później okazało, jakość środków
medycznych była bardzo niska i budziła wiele zastrzeżeń.

14 G.

R. Berridge, Diplomacy, Theory and practice (wyd. 5.), Wydawnictwo Palgrave Macmillan, Londyn 2015, s. 123.
Por. R. P. Barston, Modern Diplomacy, WydawnictwoRoutledge, Oxon2019, s. 18.
16 O. O'Donnell, Shipment of PPE supplies arrives in Ireland from China, https://www.rte.ie/news/2020/
0329/1127076-ppe-equipment-china (10.01.2021).
17
Wypowiedź prezydenta Polski, „Gazeta Prawna”, https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/
1463657,prezydent-sprowadzimy-maski-z-chin.html (02.02.2021).
18 Por. K. Zbytniewska, Koronawirus: Kto w Europie kupił sprzęt medyczny z Chin?, https://www.euractiv.pl/
section/polityka-wewnetrzna-ue/news/koronawirus-kto-w-europie-kupil-sprzet-medyczny-z-chin (04.01.2021).
15
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Przez okres pandemii ministerstwa spraw zagranicznych, wykorzystując
środki komunikacji wirtualnej przez swoje ambasady i konsulaty, podają na
bieżąco informacje dotyczące stanu pandemicznego danego kraju, a także
przedstawiają możliwości i wytyczne dotyczące podróży powrotnych swoich
obywateli do ojczyzny. Korzystając ze stron internetowych oraz kont w mediach
społecznościowych, takich jak Instagram, Twitter i Facebook, ministerstwa te
przekazują bieżące informacje do swoich obywateli rozsianych po całym świecie19.
Pandemia COVID-19 zmusiła również niektóre ministerstwa, zwłaszcza te w krajach
słabo rozwiniętych i Trzeciego Świata, do całkowitego digitalnego działania, aby
w ten sposób móc dotrzeć do swoich obywateli poza krajem podczas często
ogłaszanych lockdownów.

Strategie komunikacji w czasie pandemii
Pandemia koronawirusa bardzo mocno uderzyła w sektor stosunków
dyplomatycznych. Dyplomacja zawsze była związana z licznymi podróżami,
interpersonalnymi relacjami i spotkaniami. Praca światowych liderów i dyplomatów
nagle musiała ulec przeobrażeniu. Z powodu wielu restrykcji dyplomacja
w większości ograniczyła się do działalności wirtualnej. Na skutek tego w dyplomacji
pojawiło się wiele nowych terminów, takich jak np. koronawirus dyplomacja
i zoomplomacy. Określenia te po raz pierwszy użyte zostały przez J. Brooka –
dyplomatę izraelskiego20. Nowymi pojęciami są również: videoplomacy
i Twiplomacy. Pojęcia te pokazują kierunek zmian, które zaszły w świecie dyplomacji
od czasu pandemii, a także uwypuklają rolę i wykorzystywanie technologii.
Koronawirus oraz częste zamknięcia granic państw, a tym samym ograniczenia
w podróżowaniu wymusiły podjęcie zmian w sposobie wyznaczania celów i zadań
związanych z utrzymywaniem stosunków dyplomatycznych. Funkcjonowanie
ambasad, konsulatów, organizacji międzynarodowych, dyplomatów, ministerstw
spraw zagranicznych i liderów światowych zostało w większości ograniczone do
działalności wirtualnej, czyli do systemu online. Ministerstwa spraw zagranicznych
i cały świat dyplomacji dzięki mediom społecznościowym, takim jak Facebook,
Twitter, Instagram, wideo i telekonferencje, zoom itp. dalej były w stanie prowadzić
swoje działania. E-dyplomacja stała się więc nową formą praktyki politycznej.
Pandemia koronawirusa przyczyniła się do przyspieszenia digitalizacji dyplomacji,
politycy i dyplomaci niezależnie od swoich umiejętności i preferencji zostali
zmuszeni do użycia nowoczesnych metod komunikacji, takich jak: zoom calls Skype,
Google Meet czy Periscope.

19
20

Por. Twiplomacy Study 2020, https://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2020 (17.12.2020).
Ibidem.
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R. Grant stwierdził, iż cechą charakterystyczną nowego ładu w stosunkach
dyplomatycznych jest zmiana metod prowadzenia dyplomacji w czasie pandemii21.
Digitalne narzędzia komunikacji w dyplomacji w czasie kryzysu, jaki zrodził się przez
pojawienie się choroby COVID-19, mają charakter utrzymywania ciągłego kontaktu
z obywatelami w potrzebie22. Media społecznościowe i inne platformy komunikacji
digitalnej stały się bardzo popularnym narzędziem pracy dyplomatów i sposobem
na utrzymanie kontaktów społecznych. Dzięki temu nawet mimo pandemii różne
spotkania i konferencje dyplomatyczne organizowane przez ambasady lub
organizacje międzynarodowe, takie jak np. UE, ONZ, AU, G7, G20 mogły odbyć się
online.
Do jednego z najczęściej wykorzystywanych środków komunikacji wirtualnej
wśród polityków i dyplomatów należy Twitter. Nawet przed pandemią był
to najpopularniejszy portal wykorzystywany do prowadzenia dyplomacji
cyfrowej. Obecnie jego wykorzystanie jeszcze wzrosło. Badania23 dotyczące jego
wykorzystania w dyplomacji pokazały, że prawie 75% światowych liderów,
ministerstw i ambasad posiada konto na Twitterze. Mówi się, że najbardziej
wpływowym i wirtualnym dyplomatą tego portalu jest były prezydent USA
Donald J. Trump. Posiada on 88 milionów obserwujących, tzw. followersów. Były
prezydent USA często wykorzystywał ten serwis, regularnie wyrażając na nim swoje
opinie czy ogłaszając decyzje o charakterze politycznym24. Jednak 8 stycznia 2021,
tuż przed zakończeniem kadencji prezydenckiej, jego konto zostało zablokowane.
Zarządzający Twitterem napisali w swoim oświadczeniu, iż „po dokładnym
przeanalizowaniu ostatnich tweetów z konta Donalda Trumpa i ich kontekstu na
stałe zawiesiliśmy konto z powodu ryzyka dalszego podżegania do przemocy”25.
Decyzja dotycząca zablokowania konta najbardziej wpływowego i wirtualnego
dyplomaty na świecie związana była bezpośrednio z wydarzeniami mającymi
miejsce 6 stycznia 2021 w Waszyngtonie, kiedy to zwolennicy Trumpa dokonali
szturmu na Kapitol (sejm amerykański), w trakcie którego zginęło pięć osób. Tłum
był częścią wielotysięcznej demonstracji w Waszyngtonie pod hasłem „Uratować
Amerykę” przeciwko rzekomym fałszerstwom wyborczym. D. Trump poprzez konto
na Twitterze zachęcał do wzięcia udziału w manifestacjach. Około godzinę przed
szturmem przemówił do demonstrantów, zapewniając ich, że nigdy nie zrezygnuje
21

Por. R. Grant, The democratisation of diplomacy: negotiating with the Internet, ‘Clingendael Discussion Papers
in Diplomacy’, Netherlands Institute of International Relations,2005, nr 5, s. 47.
22 Por. K. D. Sweetser, Digital Public Relations, [w:] Political Public Relations, Concepts, Principles and Applications,
J. Stromack, S. Kiousis (red.), WydawnictwoRoutledge, Oxon 2020, s. 99.
23 Badania przeprowadzone przez organizację Twiplomacy Study w lipcu 2020 r w czasie pandemii COVID-19
o sposobie komunikacji przez media społecznościowe światowych liderów, ambasad, konsulatów i innych
organizacji, https://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2020 (17.12.2020).
24 Polsat News: Prezydent USA Donald Trump na stałe zablokowany na Twitterze…, op.cit.
25 Por.Polsat News: Prezydent USA Donald Trump na stałe zablokowany na Twitterze- https://www.polsatnews.pl/
wiadomosc/2021-01-09/prezydent-usa-donald-trump-na-stale-zablokowany-na-twitterze (05.05.2021).
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z walki przeciwko ‘kradzieży’ wyborów i ‘nigdy się nie podda’26 w dążeniu do
ponownego zdobycia władzy prezydenckiej.
Podobne kroki wobec byłego prezydenta USA podjęły również władze
Facebooka i Instagramu. Konta Trumpa na obydwu portalach zostały zablokowane
do zakończenia procesu przekazania władzy nowemu prezydentowi Joe
Bidenowi. W dniu 5 maja 2021 roku wewnętrzny trybunał Facebooka potwierdził
decyzję zarządu korporacji o usunięciu Trumpa z grona użytkowników portalu
i zapowiedział, iż ponownie przyjrzy się sprawie za pół roku. Ta decyzja okazała się
bolesnym ciosem dla byłego przywódcy USA, gdyż spowodowała odcięcie go od
jego zwolenników, a także zamknęła mu drogę dotarcia do licznych darczyńców27.
Działania tych gigantycznych, prywatnych i technologicznie zaawansowanych
korporacji pokazały, iż na świat polityki i dyplomacji mają wpływ nie tylko osoby
bezpośrednio w ten świat zaangażowane, ale dziś także poprzez szeroki zasięg
i zaangażowane technologie o kształcie polityki i dyplomacji mogą decydować
prywatne korporacje. Decyzje wymienionych portali społecznościowych przyniosły
zwycięstwo tym, którzy domagali się usunięcia nawołujących do przemocy postów
Trumpa, ograniczyły jego wpływ na społeczeństwo, jak i na kształt całej polityki.
Jednak dla tych, którzy bronią wolności wypowiedzi w sieci, ogłoszone decyzje stały
się powodem do dalszych dyskusji na temat wolności słowa.
Przykład dotyczący prezydentury Trumpa pokazuje, iż dyplomacja wirtualna nie
zawsze służy do budowania dobrych, pokojowych stosunków. Postępowanie
Twittera i Facebooka wobec byłego prezydenta USA pokazuje, że rozwijająca się
dyplomacja digital nadaje dużą możliwość sterowania sprawami politycznymi nie
tylko politykom i dyplomatom, ale również daje możliwość wywierania dużego
wpływu na sprawy polityczne przez prywatne, gigantyczne korporacje, które
w dowolnej chwili mogą zablokować lub ograniczać działania jakiegoś
polityka/dyplomaty, którego uważają za przeciwnika ich własnej ideologii pod
pretekstem naruszenia zasad i polityki ich firmy.
Tak więc polityka i działanie Twittera stały się conditio sine qua non
w nawiązaniu relacji i przekazywaniu informacji dyplomatycznych. Z powodu
popularności tego portalu w świecie dyplomacji pojawił się nowy termin
Twiplomacy, czyli dyplomacji prowadzonej przez Twitter28. W kontekście pandemii
dyplomaci i światowi liderzy wykorzystują portal do przekazywania informacji
związanych z sytuacją pandemiczną, wprowadzanymi restrykcjami, zachęcają do
zachowywania wszelkich zasad bezpieczeństwa służących ochronie zdrowia
i życia oraz przekazują informacje o sposobach pomocy, które są dostępne dla
obywateli w kraju i poza jego granicami.
26

Por. Polsat News: Prezydent USA Donald Trump na stałe zablokowany na Twitterze…, op.cit.
BBC News, Facebook's Trump ban upheld by Oversight Board for now, https://www.bbc.com/news/technology56985583 (05.05.2021).
28 BBC News, Facebook's Trump ban upheld by Oversight Board for now…, op.cit.
27

295

Isaac Antwi-Boasiako

Z badań wykonanych w 2020 r. związanych z użyciem Twittera przez
dyplomatów i liderów światowych podczas pandemii wynika, że rządy i liderzy 189
państw posiadają konta w mediach społecznościowych. Stanowi to 98% z 193
krajów ONZ. Tylko cztery państwa, tj. Laos, Korea Północna, Sao Tome i Pricinpe
oraz Turkmenistan nie posiadają konta na wymienionym portalu.Wykorzystanie
Twittera w czasie pandemii przez dyplomatów i światowych liderów pokazują
również liczne wpisy opatrzone hasztagiem koronawirus i Covid-1929.
Pandemia COVID-19 wpłynęła także na zmianę sposobu organizowania
i przeprowadzania spotkań i szczytów dyplomatycznych. Od marca 2020 r. przy
użyciu nowoczesnych technologii odbywają się one wirtualnie. Jest to kolejna
oznaka przeniesienia dyplomacji do świata digitalnego. Z powodu pandemii nawet
ceremonie przekazywania pism uprawniających dyplomatów do pracy poza
granicami własnego kraju odbyły się poprzez wideokonferencje. Królowa angielska,
prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Angela Merkel także przyjmując
niektórych dyplomatów, czy odbywając spotkania i konferencje, korzystali
z narzędzi online. Z kolei minister spraw zagranicznych w Bahrajnie przyjął pisma
uprawniające do pracy kilku ambasadorów za pośrednictwem wideokonferencji30.
Przeniesione zostały także szczyty liderów G7 i G20, wszystkie odbyły się wirtualnie.
Ze spotkań i transmisji online w bieżących pracach korzysta Unia Europejska i Unia
Afrykańska. Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do konferencji prasowych
ambasad, ministerstw i organizacji międzynarodowych31.
Większość ministerstw spraw zagranicznych w czasie pandemii została
obciążona dodatkowymi obowiązkami. Współpracując ze swoimi misjami
dyplomatycznymi oraz rządami innych krajów MSZ zostały wezwane do
koordynowania i planowania repatriacji swoich obywateli, którzy zostali
ograniczeni w podróżach z powodu niespodziewanego zamknięcia granic.
Dyplomaci przyznali ważną rolę mediom społecznościowym w szybkim
i sprawnym przekazywaniu bieżących informacji. Przesyłanie informacji poprzez
e-mail, Facebook, Twitter, strony internetowe, WhatsApp, Instagram stało się
niezbędnym narzędziem kontaktu dyplomatów z obywatelami danego kraju. W ten
sposób możliwe było szybkie informowanie obywateli o sposobach i terminach
powrotów do ojczyzny z urlopu, podroży lub o innych utrudnieniach wynikających
z pandemii32. Niektóre kraje zorganizowały specjalne akcje, żeby umożliwić
obywatelom bezpieczny powrót do własnego kraju. Przykładem jest rząd polski,
który przez MSZ uruchomił specjalne czartery pt. „Lot do domu”, które w czasie
pandemii umożliwiły Polakom powrót do ojczyzny. Na stronie internetowej Polskich

29

Ibidem.
Por. Twiplomacy Study 2020…, op. cit.
31 Ibidem.
32 Por. Twiplomacy Study 2020…, op. cit.
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Linii Lotniczych LOT znalazł się raport o wykonaniu prawie 388 rejsów z ponad 71
destynacji na sześciu kontynentach w okresie zaledwie trzech tygodni33.
Po stopniowym otwarciu granic przywrócono spotkania dyplomatyczne
w normalnym trybie. Jednak chcąc zachować ostrożność we wciąż trwającym
czasie pandemii podczas spotkań zachowywany jest dystans społeczny,
obowiązkowe jest noszenie maseczek na twarzach i nie stosuje się uścisku dłoni.
Spotkania przedstawicieli UE czy innych organizacji odbywają się w mniejszych
grupach, a obrady czy przemówienia poszczególnych osób lub grup znajdujących
się w różnych salach transmitowane są online34.

Konsekwencje i problemy wynikające z dyplomacji wirtualnej
Dyplomacja wirtualna pozwoliła na utrzymanie działalności i bieżące
funkcjonowanie misji dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych podczas
pandemii. Wirtualny sposób komunikacji posiada wiele zalet: szybkość dostępu
do informacji, mniejsze koszty, docieranie do dużej liczby ludzi. Z drugiej strony
pojawiły się jednak liczne problemy i negatywne konsekwencje tej formy
dyplomacji, w szczególności w odniesieniu do Krajów Trzeciego Świata i krajów
słabo rozwiniętych technologicznie.
Jak stwierdził B. Wekesa, dyplomacja wirtualna dla przedstawicieli krajów
afrykańskich stała się jak pływanie lub stąpanie po oceanie35. Przed pandemią
dyplomacja afrykańska w większości opierała się na tradycyjnej metodzie
komunikacji. Tylko nieliczni przedstawiciele krajów afrykańskich wykorzystywali
wirtualne narzędzia w polityce i dyplomacji. Przyczyną są wciąż liczne ograniczenia
technologiczne obecne na tym kontynencie.
Jednym z głównych problemów wynikających z wirtualnej dyplomacji
w krajach Trzeciego Świata jest brak umiejętności obsługi nowoczesnych narzędzi
komunikacji zaczynając od ministerstw aż po misje dyplomatyczne. Problem
stanowi brak szkoleń dyplomatów z krajów ubogich i słabo rozwiniętych, by mogli
oni zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, które pozwoliłyby im dostosować
się do nowych warunków pracy. W wielu krajach afrykańskich, a tym bardziej
w krajach Trzeciego Świata, dostęp do Internetu jest ograniczony, jego szybkość
i dostępność to kolejna przeszkoda w korzystaniu z osiągnięć techniki.
Sytuacja misji dyplomatycznych w krajach rozwiniętych technologicznie jest
dużo lepsza, używanie nowoczesnych narzędzi komunikacji stanowi codzienność
pracy dyplomatów. Czas pandemii zwiększył jedynie zakres i częstotliwość ich
33

Polskie Linie Lotnicze, https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu (15.12.2020).
Por. Twiplomacy Study 2020…, op. cit.
35 Por. B. Wekesa,
Covid-19 Heralds the era of digital Diplomacy in Africa
https://uscpublicdiplomacy.org/log/covid-19-heralds-era-digital-diplomacy-africa (19.11.2020).
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wykorzystywania. W takich krajach jak np. Kanada, USA czy Niemcy dyplomacja
wirtualna nie stanowi żadnego problemu, przeniesienie funkcjonowania
dyplomacji z formy tradycyjnej do systemu digitalnego w czasie pandemii nie było
związane z żadnymi nowymi wyzwaniami. Co prawda kraje te wskazują na pewne
trudności w prowadzeniu dyplomacji wirtualnej, jednak dotyczą one raczej
problemów technicznych, natomiast problem braku posiadania wiedzy lub
umiejętności przez dyplomatów w zakresie wykorzystywania narzędzi wirtualnych
stanowi nieliczny odsetek36. Najczęstszymi problemami technicznymi są problemy
sieciowe, słabe połączenie wi-fi, zagrożenia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,
niewystarczające szkolenia dla dyplomatów (zwłaszcza tych starszych) i brak
interpersonalnych relacji, których nigdy nie można zastąpić żadną technologią; np.
to, na co najbardziej narzeka dyplomacja w czasach pandemii, to brak możliwości
nieformalnego uzgadniania różnych porozumień na tzw. marginesie. Jest to
praktykowane na forum wszystkich organizacji międzynarodowych i często przynosi
dobre efekty w postaci osiągnięcia konsensusu w sytuacji, gdy kilku partnerów ma
kompletnie rozbieżne stanowiska na jakiś temat. Takie nieformalne rozmowy na
marginesie od zawsze były wykorzystywane i doceniane. Wirtualna dyplomacja
pozbawiła dyplomatów tego narzędzia.

Podsumowanie
Idea digitalizacji dyplomacji istniała już przed pandemią COVID-19. Większość
ambasad i konsulatów od dawna korzystała już z mediów społecznościowych, stron
internetowych, elektronicznej poczty i wideo transmisji. Jednak jak do tej pory były
to narzędzia pomocnicze. Używanie ich było przydatne, ale nie stanowiło
konieczności. To czas pandemii pogłębił konieczność ich wykorzystywania, a tym
samym koncepcja digitalizacji dyplomacji przybrała na znaczeniu37. Obecnie
większość spotkań liderów UE, NATO, Unii Afrykańskiej czy ONZ odbywa się
wirtualnie. Pandemia postawiła również liczne, nowe wyzwania przed samymi
politykami i dyplomatami w zakresie szkoleń i adaptacji do współczesnotechnologicznych wymagań dyplomacji, z którymi niejednokrotnie przyjdzie jeszcze
się im zmierzyć we wciąż trwających, zmienionych warunkach.

36

Por. Twiplomacy Study 2020…, op. cit.
Zob. J. Purcell i P. Allen, Wilton Park RaportonThe Future on International Diplomacy in the Age of Digital Sphere,
16 September 2020: https://www.wiltonpark.org.uk/event/the-future-of-international-diplomacy-in-the-digitalsphere, (17.01.2021).
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Virtual Diplomacy in the Wake of the Covid-19 Pandemic
Summary
This article utilises the ‘Mediated public diplomacy theory’ to analyse the methods and means by
which diplomatic missions communicate in times of the Covid-19 pandemic, which led to the
virtualisation of people’s lives. The main themes of the paper are among other things: political
activities of embassies before Covid-19 and the need to adapt to the new conditions of the pandemic;
social media and other virtual means of communication in the activities of embassies, consulates,
world leaders, NGOs, and Co-operations active in international relations arena. Besides, other topics
discussed in the paper are strategic communication of diplomatic missions with their citizens,
foreigners, other foreign nations and partners; consequences resulting from the transition of face-toface diplomacy to the virtual world and finally, the problems and limitations arising from the necessity
of an impromptu virtual functioning of the entire diplomatic community in the world especially
embassies, consulates and other diplomatic missions from the Global South countries and less
technologically advanced nations.
Keywords: virtual diplomacy, covid-19 pandemic, embassy, communication
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Prvá a druhá vlna pandémie na Slovensku
a virtuálna technika – náčrt problémov

ABSTRAKT
Pierwsza i druga fala pandemii na Słowacji a technologia wirtualna – zarys problematyki
Artykuł ukazuje sytuację Słowacji w czasie pierwszej i drugiej fali pandemii w 2020 i 2021 roku. Analiza
uwzględnia negatywne skutki pandemii, która sparaliżowała nie tylko Słowację, ale i cały świat.
Ukazuje głębokie zmiany w sposobie życia i myślenia tak poszczególnych ludzi, jak i społeczeństwa
jako całości, a także ujawnia ogromną rolę komunikacji zdalnej i technologii informatycznej w życiu
publicznym w czasie pandemii. Skutkiem tych procesów jest wirtualizacja życia społecznego. To duży
krok w kierunku zwiększenia tempa rozpowszechniania informacji, ale niepozbawiony elementów
i skutków negatywnych, które nie są szczególnie eksponowane w dyskursie publicznym w Słowacji.
SŁOWA KLUCZOWE: pandemia, kwarantanna, środki epidemiologiczne, Covid-19, narodowa
kwarantanna, technologie informatyczne, wirtualizacja życia

Rok 2020 sa zapíše do histórie sveta ako čierny rok obrovského a nečakaného
nešťastia pre celé ľudstvo, rok pandémie corona vírusu, ktorý súperil počtom obetí
s najväčšími svetovými vojnami a pandémiami minulých storočí (španielska chrípka,
cholera, týfus...). Na mnoho mesiacov zabrzdil normálny spoločenský a ekonomický
život krajín a obrátil ho „naruby“.
Virtualizácia spoločenského života, ktorá je kľúčovou témou tohoto zborníka, nie
je nič nové ani v čase pandémie. Počítače založené na vysokej matematike sú
všade, vo všetkých odvetviach nášho technického, ekonomického, politického,
kultúrneho, zdravotného, vzdelávacieho systému a ostatných. Bez nich neexistuje
bankovníctvo, energie, rezort dopravy, letectva, obrany... Niet pochýb o tom, že
virtuálna technika musí fungovať aj v čase pandémie, aj v súčasnom prísnom
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 12.02.2021 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 30.05.2021 r.
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lockdowne. Tento termín, ktorý donedávna väčšina národa nepoznala, označuje
situáciu, ktorá si vyžaduje domácu izolovanosť a prácu z domu, teda homeoffice.
Takýto spôsob práce sa zdal spočiatku pre firmy efektívny, pohodlný, zaujímavý,
práca vo vlastnom prostredí, teplo, svetlo, elektrina vo vlastnej réžii. V rámci
izolácie a opatrení proti vražednému vírusu Covid 19 sa zatvorili v I. (marec 2020)
aj v II. vlne (október 2020) tiež školy a rovnako začali pracovať v systéme on line
formou dištančného vzdelávania prostredníctvom programu Edupage a Teams.
Nedá sa to porovnať so živou efektívnou prácou v triedach naživo, s prezenčným
vzdelávaním, ale v stiesnenej situácii túto cestu spoločnosť prijíma ako najlepší
možný náhradný vzdelávací systém. To predpokladá takú vybavenosť rodín, že
každé dieťa má svoj vlastný počítač. Po vyučovaní pokračuje dobrovoľné, priam
závislé sedenie mladých ľudí desiatky hodín znovu pri počítači, najviac pri
počítačových hrách. Namietavé argumenty rodičov sú často odmietané, aj keď je
všeobecne známy škodlivý vplyv žiarenia počítača na oči, hrbatenie sa škodí držaniu
tela, málo pohybu celkovej imunite a kondícii organizmu. Počítač strieda mobilný
telefón. Jeho užívatelia sa uzatvárajú do vnútorného neverbálneho sveta, strácajú
schopnosť živej komunikácie, doma sa rozpráva málo, mnohé deti odmietajú čítať
beletriu, literatúru, na ktorej vyrastali generácie ich predchodcov. V rodinách
nastávajú často finančné, výchovné a medziľudské problémy, rúcajú sa vzájomné
prejavy úcty medzi rodičmi a lásky medzi ostatnými členmi rodiny. Zvyšuje sa
domáce násilie, týranie, osočovanie sa vulgarizmami, a to nielen v najnižších
asociálnych vrstvách. Život je veľmi zrýchlený, ľudia vyčerpaní fyzicky aj mentálne.
Tento dostatok voľného času v prvej vlne (od marca 2020), ktorú po miernom
letnom uvoľnení vystriedala na jeseň a začiatkom roka 2021 II. vlna pandémie,
neprináša očakávaný efekt.
Masovokomunikačné prostriedky - rozhlas, televízia, noviny, časopisy –
prinášajú aktuálne situácie z domova a zo sveta, motivujú ku kreativite v rôznych
oblastiach, oznamujú smutné štatistiky stoviek úmrtí , za ktorými sa skrývajú
rodinné drámy a miesta, ktoré zostanú dlho prázdne. Zdá sa, že mysliaci ľudia
prehodnocujú priority života, prebúdza sa nostalgia po dávnych tradíciách, láska
k vlasti, pocit solidarity a ohľaduplnosť pri každodennom dodržiavaní vzorca : R – O
– R. Ruky – stála hygiena – odstup najmenej 2 metre a rúška, ochrana tváre - nosa
a úst pred šírením kvapôčkovej nákazy. Disciplína občanov sa prejavila pri prvom
celoplošnom testovaní, keď ho za tri víkendové dni absolvovalo viac ako tri milióny
obyvateľov Slovenska! O testovanie je stály záujem. Pozitívne osoby sa izolujú, aby
nákazu nešírili. Našli sa, samozrejme aj rebelanti a demonštranti proti všetkému,
proti rúškam, proti pandémii, proti vyhláseniam, zákazom a príkazom vlády
a hygienikov. Naši zdravotníci pracujú hrdinsky v nemocniciach, ktoré sú na pokraji
svojich kapacít, „praskajú vo švíkoch“, spoločne prežívame to, čo sme netušili, že
vôbec môže existovať. Podobná situácia je v susedných krajinách, v celej Európe
ba aj na celom svete. Viac ako inokedy si máme možnosť uvedomiť, ako sme
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my, náročné ľudstvo, zranili našu planétu Zem. Aké sú dôsledky našej chamtivosti
a bezohľadnosti i voči nasledujúcim generáciám: zamorovanie ovzdušia
odpadovými plynmi, topiace sa ľadovce, vydrancované brazílske pralesy,
otepľovanie sa planéty, správanie sa koralových útesov, šírenie púští, zamorenie
území plastami, neschopnosť planéty uživiť všetko ľudstvo, likvidovanie
živočíšnych druhov... Mark Lynas, britský žurnalista a klimatický aktivista vo svojej
knihe „Šesť stupňov - Posledné varovanie. Rozhodnutia, ktoré určia budúcnosť
Zeme“ zozbieral všetky vedecké prognózy ako posledné varovanie. Všetko, čo sme
tu spomenuli, je samozrejme zakotvené v pamäti počítačov.
Veľký spoločenský pokrok vo vývoji počítačov priniesla II. svetová vojna, hoci ich
história je ešte staršia. Vedci rôznych ústavov SAV na najvyššej odbornej úrovni
vydali v r. r. 2012 zborník statí pod názvom Determinanty polarizácie bohatstva
v globalizovanom svete (súčasnosť a budúcnosť)2. V príspevku vedca- matematika
z Matematického ústavu SAV Karola Nemogu sa uvádza, na čo všetko sa dá využiť
virtuálna technika a čím nás zároveň ohrozuje:
„Veľmi sa zdokonalili aj zariadenia a postupy v oblasti biometriky (rozpoznanie odtlačkov prstov
alebo dlane, dúhovky, tváre, zubov, držania tela, hlasu, písma, rytmu a dynamiky písania, ... a ich
kombinácií). Táto sa etablovala ako veda, umožňujúca spoľahlivú identifikáciu osôb. Spolu s
ďalšími stopami, ktoré zanechávame svojou činnosťou (naša komunikácia cez technické
zariadenia, zariadenia na určovanie polohy, bankové operácie, ...) je možné veľmi verne popísať
pohyby osôb, štruktúru ich výdavkov a podobne. Mobilné telefóny napríklad štandardne obsahujú
zariadenia na ohlasovanie polohy a jednotlivec väčšinou vôbec nemá predstavu, aké všetky prvky
obsahujú zariadenia a programy, ktoré bežne používa”3.

Podkapitola Dôsledky vývoja a hrozby vyplývajúce z novej technológie je pre nás
résumé: „Najskôr si zhrňme dôsledky, ktoré vyplývajú z vyššie uvedených faktov
pre jednotlivca aj pre skupiny: – možnosť sledovania pohybu jedinca či
mechanizmu, – rýchle prenosy veľkých objemov informácií, – dostup k informáciám
(pre bežný život/zábavu/prácu) na ľubovoľnom mieste, – bezpečná hierarchická
komunikácia/prenos údajov/realizácia platieb, – možnosť vzdialeného riešenia
problémov a rozhodovania, – vzdialené uloženie údajov a vzdialené zdroje (aj veľmi
výkonné), – vzdialené bankové operácie, – výpočty a simulácie, ktoré predtým
neboli možné, urýchlenie vedeckého a technologického rozvoja, – zefektívňovanie
výroby, jej globalizácia, – využitie biometriky pre prístup, identifikáciu, autentizáciu a
podpisovanie, – znižujúca sa energetická náročnosť na IT, – bezpečná hierarchická
komunikácia/prenos údajov/realizácia platieb, – služby šité na mieru pri rozpoznaní
zákazníka a znalosti jeho profilu, ... Niektoré dôsledky sú súčasne aj hrozbami: –

2

I. Pauhofová, (ed.), Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete. Súčasnosť a budúcnosť,
Slovenská akadémia vied, 2012.
3 K. Nemoga, Rozvoj informačných technológií – súvislosti s polarizáciou bohatstva. In: Pauhofová I., (ed.),
Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete. Súčasnosť a budúcnosť, Slovenská akadémia vied,
2012, s. 34‐39.
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sledovanie jednotlivca, strata súkromia, – manipulovanie s jedincom, – fatálna
závislosť na nových IT technológiách, – medziľudské odcudzenie, – zložitosť
infraštruktúry, – zraniteľnosť podporných štruktúr a komunikácie, – zraniteľnosť
operácií, – globalizácia výroby, vytváranie závislosti".
Toto je však taká spleť dôvodov a dôsledkov používania virtuálnej techniky, že
si nevieme predstaviť, ako by sa táto vymoženosť vedy a techniky niekedy zmenila,
zvrátila, spomalila, nahradila niečím iným, aj keď pripúšťame jej pozitívne
i negatívne dopady na ľudstvo. Nepredstaviteľné zrýchlenie výmeny informácií,
ktoré pred sto-dvesto rokmi predstavovalo pokojný pomalý vývoj, nabral rýchlosť
ako rýchlik rozbehnutý po trati.
Aj jazyk, ktorým sa vyjadrujeme a dorozumievame, musí v tejto situácii pomerne
rýchlo reagovať na okolité dianie a vývoj.
Súčasná pandémia prináša nové javy, ktoré treba pomenovať. To predstavuje
obohatenie slovnej zásoby, ktorá je už všeobecne prijatá a zrozumiteľná pre
bežných používateľov slovenčiny. Sú to desiatky slov a slovných spojení, ktoré často
z odbornej sféry prenikajú do každodennej reči nositeľov jazyka, napr.: SarsCoV2,
Teams, Edupage, virtualizácia života, dištančné/prezenčné vzdelávanie, celoplošné
testovanie, PCR test, antigénový test, zraniteľná skupina, umelá pľúcna ventilácia,
prenosový reťazec, tichí pacienti (nemusia byť diagnostikovaní ale šíria
nákazu), karanténa, lockdown– (zákaz vychádzať zo svojich obydlí, nestretávať
sa s inými osobami, neslúžiť omše v kostole).
Zmysel národa pre humor sa nezaprie v rôznych vážnych situáciách, a tak aj
teraz kolujú po sociálnych sieťach výstižné videá, vtipy, paródie, obrazy založené
na slovných hračkách, citátoch, podobenstvách, metaforách, metonymiách,
personifikáciách, epitetách a iných trópoch: (Perinbaba – Covidbaba, S tebou ma
baví svet – S tebou ma baví testovať).
V širšom rámci týchto prelomových čias sa ukazuje, že naša civilizácia aj s jej
vyspelou technikou je oveľa zraniteľnejšia, ako sme si kedy boli ochotní pripustiť.
Práve pre svoju technologickú vyspelosť - paradoxne - hrozivo prebiehajúca
pandémia je ako šokujúci zdvihnutý varovný prst ľudstvu.
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The First and the Second Wave of the Pandemic in Slovakia
and Virtual Technology - an Outline of the Problem
Summary
The article shows the situation of Slovakia during both, the first and the second wave of the pandemic
in 2020 and 2021. The analysis focuses on the negative effects of the pandemic, which paralyzed not
only Slovakia but the whole world. It shows the profound changes in the way individual people and
society live and think, and reveals the huge role of remote communication and information technology
in public life during the pandemic. The result of these processes is the virtualization of social life.
This is a big step towards increasing the speed of disseminating information, but at the same time,
it is not without the drawbacks which are not particularly exposed in the public discourse.
Keywords: pandemic, quarantine, epidemiological measures, Covid 19, national quarantine, virtual
technology
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Czytać, czyli zrozumieć rodzinne miasto
Recenzja: Czytanie miasta 2. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest. Tom I.
Literackie Bielsko-Biała. Artykuły o tematyce literaturoznawczej,
pod redakcją Marka Bernackiego i Roberta Pysza, Wydawnictwo Naukowe ATH,
Bielsko-Biała 2020, ss. 295.

Opublikowaną w Wydawnictwie Naukowym ATH pracę zbiorową Czytanie
miasta 2. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest. Tom I. Literackie Bielsko-Biała.
Artykuły o tematyce literaturoznawczej, pod redakcją Marka Bernackiego i Roberta
Pysza uważam za niezwykle cenną inicjatywę wydawniczą. To kolejna (w 2016
ukazała się pierwsza odsłona Czytania miasta2) pozycja nie tylko poszerzająca
wiedzę o kulturowej przeszłości i teraźniejszości dwumiasta i regionu, ale również
kolejna sekwencja działań zmierzających do integracji środowiska humanistycznego
Bielska-Białej3. Tom pierwszy tej drugiej odsłony koncentruje się na szeroko
rozumianej literaturze, w taki lub inny sposób powiązanej z naszym miastem
i regionem. Obiektem zainteresowania są tu zarówno teksty literatury pięknej
sensu stricte (poezja, epigramat, proza, dramat), jak i kulturotwórcza rola teatru;
utwory będące plonem konkursu literackiego dla młodzieży oraz literatura dla
dzieci, fenomeny literatury dokumentu osobistego i spisane narracje ludowe;
wydawnictwa albumowe i kalendarze oraz same drukarnie, scena bielskiego hip-hopu
i beskidzkie inspiracje w tekstach zespołu „Kat”. Autorzy zamieszczonych w tomie
pierwszym artykułów to literaturoznawcy, historycy sztuki i kultury powiązani
z Uniwersytetami Jagiellońskim i Śląskim oraz z Akademią Techniczno-Humanistyczną.
A także nauczyciele i działacze kultury, pracownicy instytucji
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 23.06.2021 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 24.06.2021 r.
Czytanie miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest, pod redakcją Marka Bernackiego i Roberta Pysza,
Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2016.
3
W momencie pisania tego tekstu w Wydawnictwie Naukowym ATH ukazał się drugi tom Czytania miasta 2…
pt. Bielsko-bialska „tkanina”. Teksty o tematyce interdyscyplinarnej, pod redakcją Marka Bernackiego i Angeliki
Matuszek. Książka ta, obejmująca artykuły napisane przez przedstawicieli wiodących instytucji kulturalnooświatowych Bielska-Białej, wymaga osobnego omówienia – TS.
2
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kulturalno-naukowych z Bielska-Białej i okolic oraz, co warto szczególnie
podkreślić, doktoranci, którzy literaturoznawcze szlify zdobywali na Wydziale
Humanistyczno-Społecznym ATH, studiując filologię polską. Podobnie jak
w przypadku książki wydanej pięć lat temu, obok bogatej i zróżnicowanej zawartości
merytorycznej omawiana publikacja pełni również funkcję swoistego „who is
who” w odniesieniu do szeroko rozumianej bielskiej humanistyki. Każdy
z zamieszczonych w niej tekstów zawiera syntetyczną charakterystykę dorobku
autora, a galeria prezentujących się tekstami osób i instytucji uzasadnia tezę
o bogatym i różnorodnym życiu artystyczno-naukowym Bielska-Białej.
Tom pierwszy Czytania miasta 2… otwiera Wprowadzenie Marka Bernackiego.
Autor, pisząc o O pożytkach płynących z czytania miasta już na początku podkreśla
regionalistyczny charakter publikacji, która powstała dzięki współpracy z bielskobialskim środowiskiem humanistycznym:
„Podkreślić należy, że od momentu erygowania w Bielsku-Białej Akademii TechnicznoHumanistycznej, co nastąpiło w 2001 r., współpraca z lokalnym otoczeniem społecznym, a przede
wszystkim z wiodącymi instytucjami oświatowymi, naukowymi oraz placówkami kulturalnoartystycznymi Bielska-Białej zawsze była priorytetem bielskich humanistów – literaturoznawców,
językoznawców, historyków, socjologów czy pedagogów”4.

Ewa Chojecka, nestorka bielskiej humanistyki i autorka wielu cennych publikacji
poświęconych rodzinnemu miastu, w artykule Słowa i Obrazy – depozytariusze
kulturowej pamięci miasta. (Rozważania nad nowym albumem „Ewangelicki
krajobraz Bielska-Białej”) czyni tytułowy album pretekstem do przedstawienia
syntetycznej historii relacji między słowem i obrazem oraz semantyki przekazu
dwukołowego. W zakończeniu autorka proponuje odczytanie palimpsestu
znaczących dla historii Bielska i Białej obiektów architektury jako szczególnych
miejsc pamięci.
Anna Węgrzyniak, wybitna znawczyni polskiej poezji kobiecej, w swoim
wnikliwym eseju (O poezji Marii Korusiewicz. Trzy etapy / role / spojrzenia)
ukazuje, jaki wpływ na kształt i ewolucję twórczości poetyckiej Marii Korusiewicz
mają jej trzy role – artystki, matki, uczonej. Tekst Jana Pichety, znanego
bielskiego animatora kultury i redaktora naczelnego „Kalendarza Beskidzkiego”,
zaprezentowany pod nieco dwuznacznym tytułem Wielka „Lipa”, przedstawia
genezę i twórcze pokłosie najstarszego, trwającego nieprzerwanie od 1983 roku,
konkursu literackiego dla młodzieży organizowanego w Bielsku-Białej. Twórczości
Stanisława Goli, najbardziej chyba znanego bielskiego poety, poświęcone są:
wnikliwa praca Barbary Tomalak („Zielone” słowa-klucze poezji miłosnej Stanisława
Goli) oraz intymistyczny esej Krzysztofa Płatka (O Stanisławie Goli wspomnienie).
Precyzyjnie przeprowadzona, scjentyczna analiza Barbary Tomalak koresponduje ze
4

Marek Bernacki, Pożytki płynące z czytania miasta, [w:] Czytanie miasta 2. Bielsko-Biała jako kulturowy
palimpsest. Tom pierwszy Literackie Bielsko-Biała. Teksty o tematyce literaturoznawczej, s. 13.
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swobodnym wspomnieniem (ale też niezwykle trafnymi, syntetycznymi uwagami
o całej poezji Goli) przyjaciela bielskiego poety, który niezbicie wierzył, że otrzyma
w końcu Literacką Nagrodę Nobla.
Marek Bernacki, redaktor i pomysłodawca zarówno pierwszej, jak i drugiej edycji
Czytania miasta, pisze w swoim szkicu o epigramatach Zbigniewa Michniowskiego
– znanego bielskiego polityka i wysokiego rangą urzędnika, pełniącego przez jakiś
czas funkcję prezydenta miasta – nadając mu zaszczytne miano „bielskiego de La
Rochefoucaulda”. W konkluzji autor szkicu zauważa:
„Z XVII-wiecznym francuskim myślicielem łączy bielskiego autora elitarny charakter twórczości
(obaj panowie, oczywiście toutes proportions gardèes, należeli do elit społecznych swojej epoki),
a także laicko-agnostyczny światopogląd. Tudzież niepospolity talent precyzyjnego wyrażania
myśli i przelewania ich na papier w błyskotliwej formie. Obaj opanowali do perfekcji trudną sztukę
dystansowania się do świata, z którego się wywodzili i spędzili w nim znaczną część swego życia,
a którego żywioł posłużył im jako materiał poglądowy do stworzenia utworów literackich
o ponadczasowej wymowie ideowej”5.

Kolejne dwa artykuły mają charakter prekursorski, poświęcone zostały bowiem
omówieniu twórczości prozatorskiej Kazimiery Alberti – poetki, pisarki i animatorki
życia kulturalnego związanej z Bielskiem, a zamieszkałej w okresie dwudziestolecia
międzywojennego w Białej Krakowskiej (nb. znajomej Witkacego, którego gościła
w swoim domu w Białej w latach 30.). Dorota Siwor w niezwykle rzetelnie
napisanym artykule („Nie łączyła się z nimi, ale rozumiała ich” - Kazimiera
Alberti o społeczności żydowskiej w „Ghetcie potępionym”) odwołującym się
do bogatej literatury źródłowej, analizuje rzeczowo tytułowe zagadnienie,
pokazując w interesujący sposób obraz społeczności żydowskiej w zapoznanej
powieści bialskiej pisarki. Natomiast Aleksandra E. Banot w swoim odkrywczym
i dopełniającym artykuł Doroty Siwor tekście („Zakazana” miłość Heleny R.
w powieści Kazimiery Alberti „Ci, którzy przyjdą” ) wskazuje na feministyczne
aspekty (akt seksualny jako akt macierzyńskiej, altruistycznej kreacji/ akt seksualny
jako akt kobiecego pożądania, kobieca dojrzałość) skonfiskowanej w międzywojniu
przez cenzurę powieści Alberti. Justyna Wojciechowska omawia z kolei jeden
z centralnych motywów w twórczości poczytnej współczesnej bielskiej pisarki
tworzącej dla dzieci (Dzieciństwo w twórczości Renaty Piątkowskiej na wybranych
przykładach tekstów literackich), biorąc pod lupę kilkanaście jej książek. Piotr Kenig,
wybitny znawca dziejów rodzinnego miasta i pracownik Muzeum Historycznego
przedstawia wyimek z dziejów – mówiąc za Escarpitem – aparatu literatury
(Drukarnie Bielska i Białej w 2 połowie XIX wieku – nowe fakty i interpretacje),
pokazując, jak już w odległych wiekach rodziła się bielska literatura mieszczańska.

5

Marek Bernacki, Bielski de la Rochefoucauld – o epigramatach Zbigniewa Michniowskiego, [w:] Czytanie miasta
2…op.cit., s. 103.
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Ukazanie genezy i powikłanych losów zasłużonego dla dwumiasta periodyku
„Kalendarza Beskidzkiego” (przez lata miesięcznika, a obecnie rocznika) –
w kontekście kategorii regionalizmu, to przedmiot skrupulatnie napisanego szkicu
Stanisława Biłki, wieloletniego prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi BielskoBialskiej. Ponadto w omawianej książce znalazły się trzy niezwykle inspirujące teksty
teatrologiczne. W pierwszej kolejności przedstawione zostały dzieje miłości
do teatru związanych z Bielskiem arystokratów, a przez lata właścicieli bielskiego
zamku (Grzegorz Madej: Teatralne ambicje bielskich książąt Sułkowskich w XVIII–
XIX w), której efektem były różne inicjatywy teatralne podejmowane zarówno
w Polsce, jak i Europie. W tomie znalazł się też bardzo ciekawy opis społecznych
funkcji i roli teatru jako instytucji szeroko rozumianej kultury (Jacek Kachel: Teatr
w Bielsku jako źródło kultury i wiedzy mieszkańców miasta na przełomie XIX i XX
wieku) oraz bardzo interesująco przedstawione relacje między autorem dramatów
i jego utworami a teatralną inscenizacją (Magdalena Legendź: Teatralna
dramatyzacja przeszłości miasta w bielskiej realizacji „Testamentu” Teodora Sixta
i innych sztuk Artura Pałygi). Warto nadmienić, że Artur Pałyga to obecnie jeden
z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych dramatopisarzy polskich średniego
pokolenia, odnoszący sukcesy na deskach teatrów w Polsce i za granicą. Dwa inne
teksty dotyczą pop(i sub)kultury. Krzysztof Babicki, uzdolniony absolwent bielskiej
polonistyki, nie tyle czyta, ile „słucha miasta”, interesująco i prekursorsko
przedstawiając historię rodzimego hip-hopu (Słuchanie miasta. Zarys dziejów
bielskiego hip-hopu). Natomiast Mateusz Żyła, świeżo upieczony, pierwszy na
Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH „z rodzimego chowu” doktor nauk
humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, w szkicu O „Balladach”
i balladzie. Beskidy w twórczości Romana Kostrzewskiego z zespołu Kat przedstawia
zupełnie nieoczekiwane inspiracje w tekstach najbardziej znanego polskiego twórcy
hevymetalu6. W kręgu młodych badaczy literatury wywodzących się z bielskiej
szkoły filologii polskiej sytuuje się także absolwent ATH Kacper Bujarek, autor
odkrywczego szkicu poświęconego specyficznemu dziennikowi autorstwa
Stanisława Szpinetera, związanego z Bielskiem znanego artysty plastyka (Kacper
Bujarek: Niezwykły dokument o codziennej rzeczywistości – „zeszyty pogodowe”
Stanisława Szpinetera). Ostatni artykuł zamieszczony w tomie przenosi nas
w obszar opowieści folklorystycznych. Jego autorka Agnieszka Przybyła-Dumin,
znana etnografka i badaczka kultury regionalnej, przedstawia Narracje z CzechowicDziedzic. Zapiski z Archiwum Kultury Regionalnej, odwołując się do unikatowych
zasobów literatury oralnej.

6

Publiczna obrona doktorska mgra Mateusza Żyły, absolwenta filologii polskiej na Wydziale HumanistycznoSpołecznym ATH, odbyła się 12 maja 2021 r. podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Dyscypliny
Literaturoznawstwo. Tytuł obronionej rozprawy brzmiał: Inspiracje literaturą Młodej Polski w tekstach
heavymetalowych (Miciński, Przybyszewski) – TS.
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Zamieszczone w książce artykuły, szkice i eseje przedstawiają bardzo szeroko
i wieloaspektowo „literackość” Bielska-Białej tak w perspektywie diachronii, jak
i w odniesieniu do najnowszych zjawisk literackich tudzież paraliterackich.
Publikacja ma charakter naukowy, ale sprawnie i przystępnie napisane artykuły
pozwalają na rozumiejącą lekturę każdemu odbiorcy zainteresowanemu literaturą
i kulturą miasta i regionu. Na koniec warto zaznaczyć, że ta wartościowa publikacja
przeznaczona dla wszystkich, którzy zainteresowani są odkrywaniem nieznanych
aspektów historii Bielska-Białej i powstającej w tym mieście zróżnicowanej pod
względem tematyczno-formalnym kultury, jest już dostępna w zbiorach Śląskiej
Biblioteki Cyfrowej: https://sbc.org.pl/dlibra/publication/501468/edition/470076.

312

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

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO
MEDIOZNAWSTWO  KOMUNIKOLOGIA  SEMIOLOGIA  SOCJOLOGIA MEDIÓW  MEDIA A PEDAGOGIKA

Nr 14/2021
https://doi.org/10.53052/MiS.2021.14.21

Elżbieta Hak1
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ORCID ID: 0000-0002-2094-0791
e-mail: ela_hak@o2.pl
Ewelina Dziewońska-Chudy
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ORCID ID: 0000-0002-9602-6867
e-mail: ewelina.anna.dc@gmail.com
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Wydana w 2018 roku książka Magdaleny Szpunar pt. (Nie)potrzebna wrażliwość2
prezentuje wątki tematyczne oscylujące pomiędzy problematyką emocji, ich
pochodzenia i wrażliwości. Monografia opatrzona jest wstępem, który zasługuje
na szczególną uwagę, ponieważ oprócz ogólnego wprowadzenia czytelnika
w problematykę całej książki, Autorka podkreśla fakt, iż w różnych pracach
naukowych jest ona bardzo dyskusyjna i sporna w odniesieniu do pochodzenia
emocji. Podjęty temat jest dowodem na to, że kategoria wrażliwości i pojęcia emocji
jest bardzo aktualna i potrzebna, ponieważ odnosi się nie tylko do ukazania kondycji
człowieka w dzisiejszej rzeczywistości, ale stanowi istotny i złożony materiał
badawczy.
Magdalena Szpunar jest profesorem nadzwyczajnym, doktorem habilitowanym
nauk społecznych w zakresie socjologii. Jest Kierownikiem Zakładu Nowych
Mediów w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe
koncentrują się na naukach o mediach, medioznawstwie, socjologii internetu oraz
nowych mediach. Jest autorką wielu publikacji naukowych, między innymi: Media
a polityka (2007), Media – między władzą a społeczeństwem (2007), Paradoksy
internetu. Konteksty społeczno-kulturowe (2011), W stronę nowych mediów (2010),
1
2

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 17.06.2021 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 28.06.2021 r.
M. Szpunar, (Nie)potrzebna wrażliwość, IDMiKS UJ, Kraków 2018, ss. 160.
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Internet w procesie realizacji badań (2010), Społeczne konteksty nowych mediów
(2011), Nowe – stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli
komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego
(2012), Kultura cyfrowego narcyzmu (2016), Imperializm kulturowy internetu
(2017), (Nie)potrzebna wrażliwość (2018), Kultura algorytmów (2019).
Monografia (Nie)potrzebna wrażliwość podzielona została na trzy rozdziały,
w obrębie których znajdują się określone tematy: Uwikłania i konteksty wrażliwości,
Lęk jako metanarracja o współczesnym świecie, Emocje w muzyce, które są
rezultatem badań naukowych prowadzonych na przełomie 2017 i 2018 roku3.
W pierwszej części, zatytułowanej Uwikłania i konteksty wrażliwości, Autorka
rozpoczyna refleksję nad wybranym problemem naukowym zacytowanymi słowami
Ryszarda Kapuścińskiego, które bez wątpienia stanowią motto całego pierwszego
rozdziału książki. W tej części znajduje się wieloaspektowe ujęcie tytułowej
wrażliwości, która jest kategorią rzadko poruszaną w obszarach naukowych.
Zwrócono uwagę na podejmowanie tego tematu w kontekstach przeciwstawiania
racjonalnemu, rzeczowemu i pozbawionemu emocji oglądowi rzeczywistości4.
Rozważania należy potraktować jako pretekst do dyskusji na polu badawczym nauk
o mediach.
W drugim rozdziale zatytułowanym Kultura lęku (nie tylko) technologicznego
odnajdziemy treści wyjaśniające definicję lęku, odwołania do teorii Zygmunta
Freuda, a następnie przybliżenie różnych stanowisk naukowych, między innymi:
Tadeusza Sławka, Zygmunta Baumana czy Petera Sloterdijka. Uzupełnieniem
złożoności problemu jest podkreślenie mechanizmów lęku, zwrócenie uwagi na
obawy przed tym, co nieznane, niepewne i nieskonkretyzowane, a przede
wszystkim odróżnienie go od strachu5. Nie bez znaczenia pozostają w publikacji
odwołania do treści Kierkegaarda, które uwypuklają problematykę odczuwania
lęku. W tej części rozdział wzbogacony został o refleksje odnoszące się do pojęcia
technofobii oraz teorii Marshalla McLuhana, który zasugerował dwoistą naturę
wynalazków6. Próba omówienia tego istotnego zagadnienia odsłoniła relację
pomiędzy lękiem a technologią, a przede wszystkim obrazem medialnym, który
w dobie dzisiejszego postępu jest częścią codzienności każdego człowieka
i jednocześnie źródłem określonych reakcji, między innymi zagrożenia.
W trzeciej części, Emocje w muzyce, Autorka podejmuje interdyscyplinarne
rozważania o różnych obszarach aktywności poznawczej i behawioralnej słuchacza
oraz ukazuje różne rodzaje emocji muzycznych i przestrzeni, w których możemy je
spotkać. Poprzez warstwę emocjonalną Magdalena Szpunar rozumie „proces
dwustronny – poddawanie się emocjom indukowanym przez muzykę, ale
3
4
5
6

Ibidem, s. 139.
Ibidem, s. 13.
Ibidem, s. 82.
Ibidem, s. 90.
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i projektowanie własnych emocji, nastrojów na muzykę”7. Trudno zaprzeczyć, że
muzyka i emocje są mocno ze sobą związane. Muzyka może wywołać w człowieku
różne reakcje emocjonalne: potrafi wzruszyć i wprowadzić słuchacza w stan
uniesienia, jest zdolna wywołać objawy fizyczne, jak na przykład łzy i dreszcze,
w innych okolicznościach działa uspokajająco lub można ją wykorzystać do poprawy
nastroju. Dzięki emocjom muzycznym możemy kreować własną tożsamość,
dookreślić swoje miejsce w grupie. Autorka powołuje się na badania angielskiego
neurologa Oliviera Sacksa, twierdząc, że „[...] o ile muzykalność w dużym stopniu
zależy od struktur mózgowych, o tyle wrażliwość emocjonalna na muzykę okazuje
się bardziej skomplikowana, gdyż kluczową rolę obok czynników neurologicznych
odgrywa osobowość słuchacza”8. Wydaje się więc, iż funkcją tak rozumianej
muzyczności nie jest jedynie wzbudzanie miłych i przyjemnych odczuć, ale
skłonienie odbiorcy do intelektualnego i estetycznego podążania za jej przebiegiem
oraz jej doświadczania.
Autorka zwraca także uwagę na modele odbioru muzyki. Przytacza słowa Aarona
Coplanda, który wyróżnia następujące modele: „zmysłowe, ekspresywne i czysto
muzyczne”9. Szpunar prowadzi dyskurs naukowy z badaczami i „filozofami muzyki”,
między innymi Theodorem Adornem czy Klausem E. Behnem. Ten ostatni kreśli
interesującą typologię słuchaczy, jednocześnie odziera muzykę z tego, co zdaniem
badaczki najważniejsze – emocji.
W rozdziale tym odnajdziemy również odniesienia do Witkiewiczowskiego
określenia „sztuki czystej”. Oznacza ona, że jedynie malarstwo i muzyka
mogą wzbudzić w człowieku uczucia metafizyczne, wywołać określone emocje.
Pisząc natomiast o preferencjach muzycznych, Magdalena Szpunar sięga do
kategorii gustu w ujęciu francuskiego socjologa Pierre’a Bourdieu. Wskazywał
on, że każdą klasę społeczną cechuje określony gust, a jego posiadacz swoje
preferencje i wybory uznaje za jak najbardziej na miejscu, odrzucając te
nieprzynależące do właściwych dla jego klasy społecznej10. Następnie Autorka
zestawia kategorie gustu z badaniami nad gustem muzycznym autorstwa
amerykańskiego socjologa Richarda A. Petersona.
W dalszej części możemy przeczytać o preferencjach muzycznych ustalonych
przez psycholog muzyczną Alexandrę Lamont, która dowodzi, iż częściej wolimy
słuchać muzyki, której słuchaliśmy w okresie prenatalnym11. Szpunar dookreśla, że
nasze preferencje muzyczne nie są stałe i ulegają zmianie wraz z okresem
adolescencji.

7

Ibidem, s. 109.
Ibidem, s. 111.
9 Ibidem, s. 113.
10 Zob. Ibidem, s. 116.
11 Zob. Ibidem, s. 117.
8
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O czym możemy się dowiedzieć w książce (Nie)potrzebna wrażliwość, jeżeli
chodzi o kategorię lubienia bądź nielubienia jakiegoś utworu? Autorka wyjaśnia,
iż porusza nas melodia, którą znamy, którą kojarzymy z pozytywnymi wydarzeniami
i życiowymi wspomnieniami. Muzyka potrafi przenieść nas w inny wymiar; czasem
wprowadza słuchacza w stan transu. Dzieje się tak często podczas koncertu,
a obcowanie w tłumie tylko ten stan wzmacnia. „Muzyka staje się zatem
metajęzykiem emocji, subtelną grą niedopowiedzeń, indukowania wspomnień
i przeżyć”12 – pisze Autorka.
Niezwykle ciekawe spostrzeżenia dotyczące muzycznych emocji odnajdziemy
we fragmencie opisującym przeżywanie utworu muzycznego wśród kobiet
i mężczyzn. Co takiego się dzieje, że kobiety potrafią częściej stracić świadomość na
występie swojego idola? Jako przykład Szpunar podaje zjawisko omdleń na
koncertach Elvisa Presleya.
W podrozdziale poświęconym muzycznej wszystkożerności wszystkożerność
jawi się jako jeden z wariantów gustu elitarnego. Wszystkożercy nie są aż tak
tolerancyjni kulturowo jak to pierwotnie zakładano, ale raczej selektywnie
dokonują swoich wyborów i wykazują niewiele zrozumienia dla gatunków
muzycznych charakterystycznych dla osób o niskim statusie społecznym. Autorka
przywołuje badania na gustach muzycznych Amerykanów wykonane w latach 19821992. Pojawia się nowe pojęcie – monożerność. Gusta monożerców są zamknięte
i ujednolicone, skupione na wytworach kultury popularnej. Wszystkożerność ma
zatem swoje granice, na przykład sympatię do heavy metalu zgłaszają tylko osoby,
które jako swoją główną preferencję wskazują hard core. Prawda, że interesujące?
Podążając za tropem amerykańskiego socjologa Douglasa Holta, Autorka
wymienia sześć wymiarów gustu właściwego posiadaczom niewielkiego kapitału
kulturowego (ang. low cultural capital) oraz wysokiego kapitału kulturowego
(ang. high cultural capital) oraz charakteryzuje poszczególne grupy odbiorców.
Propozycje Holta Szpunar zestawia z interesującą koncepcją Ruth Holliday, która
wyróżnia dyskursywnie bogatych i dyskursywnie biednych13. Następnie zostają
zaprezentowane badania na temat wszystkożerności wykonane przez polskiego
badacza Michała Cebulę. Na koniec Autorka tak oto podsumowuje swoje
dotychczasowe rozważania: „ponowoczesna mozaika stylów i gustów sprawia, że
trudniejsze okazuje się jednoznaczne określanie tego, co elitarne i popularne”14.
Należałoby zgodzić się z tym twierdzeniem. W kontekście zaprezentowanych
w rozdziale badań nad emocjami w muzyce warto być otwartym – nie tylko na różne
czy nowe gatunki muzyczne, ale głównie na otaczający, pełen emocji, świat.

12

Ibidem, s. 120.
Zob. Ibidem, s. 134.
14 Ibidem, s. 138.
13

316

Recenzja: Magdalena Szpunar, (Nie)potrzebna wrażliwość...

Podsumowanie
Recenzowana monografia jest jedną z najnowszych publikacji na temat
spectrum i problematyki wrażliwości emocjonalnej obecnej we współczesnej
kulturze, w sferze medialnej, muzycznej czy behawioralnej. Jej treść jest godna
polecenia wszystkim tym, którzy chcą pogłębiać swoje zainteresowania badawcze
na temat kondycji człowieka, odbierania świata zewnętrznego, współczesnej
kultury i jej oddziaływania na otoczenie, a przede wszystkim treści odnoszących się
do problematyki obecności i nadmiarowości treści w dobie mediów, portali
społecznościowych. Opisywana książka bez wątpienia ma dużą wartość poznawczą,
gdyż dotyczy problematyki, którą sama Autorka określiła jako tabuizowaną
i wykluczaną15. Należy podkreślić fakt, iż monografia mieści się w obszarach
badawczych Autorki i można ją odczytywać jako syntezę Jej dotychczasowych
zainteresowań badawczych.
Niniejsza książka skierowana jest do czytelników, którzy zainteresowani są
złożoną problematyką emocji i wrażliwości, stanowiących nieodłączny element
życia każdego człowieka, który codziennie odbiera i styka się z różnymi obrazami
medialnymi. Refleksja naukowa zaproponowana przez Magdalenę Szpunar
podkreśla rolę mediów, a przede wszystkim obrazów zapośredniczonych dzięki nim.
Temat jest pretekstem do dalszych rozważań naukowych.

15

Ibidem, s. 13.
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Swoją historię mają nie tylko księgi, ale i pojedyncze utwory2 – czytamy we
wstępie do książki Walc na troje pod redakcją Adama Cedro. Ta niewielkich
rozmiarów publikacja, wydana przez kieleckie Pewne Wydawnictwo, poświęcona
jest jednemu utworowi: jest nim Walc3 Czesława Miłosza. Walc na troje to jednak
również – a może przede wszystkim – opowieść o ludziach, których losy splotły się
w niezwykły sposób za sprawą jednego wiersza.
Na początek wypada przytoczyć kilka faktów. W 1942 roku w okupowanej
Warszawie Czesław Miłosz pisze wiersz Walc, wydany następnie w powojennym
tomie Ocalenie. Dziesięć lat później studentka II roku polonistyki Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Krystyna Papierkowska, pisze w ramach ćwiczeń
z poetyki analizę utworu Miłosza. Jej praca zyskuje ogromne uznanie i do dnia
dzisiejszego jest wykorzystywana na uniwersytecie na zajęciach z poetyki. W 1960
roku, w wieku 25 lat, Krystyna Papierkowska umiera po ciężkiej chorobie. Na jej
grobie umieszczono słowa zaczerpnięte z wiersza Walc: „Rozumiesz, jest taka
cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna”. Kilka miesięcy później
przyjaciółka zmarłej, Danuta Paluchowska, wówczas już pracownik naukowy
polonistyki KUL, pisze do mieszkającego w Berkeley Czesława Miłosza. Do listu
dołącza analizę wiersza Walc. Tak nawiązuje się znajomość, która trwa aż do śmierci
Czesława Miłosza w 2004 roku.
Na okładce widnieją nazwiska trojga głównych bohaterów tej historii. Jest to
zabieg o tyle uzasadniony, że Walc na troje to nie reportaż czy biografia, ale luźny
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 07.02.2021 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 24.05.2021 r.
Cz. Miłosz, D. Paluchowska, K. Papierkowska, Walc na troje, Kielce 2019, s. 7.
3 Cz. Miłosz, Walc, wiersz z tomu Ocalenie z 1945 roku. Zob. w Cz. Miłosz, Poezje wybrane, wybór i opracowanie
Z. Łapiński, Wrocław 2013, s. 26-29.
2
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zbiór dokumentów w ten czy inny sposób związanych z przytoczoną wyżej historią.
Znajdziemy tu listy i kartki pocztowe, prace literaturoznawcze i notatki biograficzne,
a także sporo fotografii. Kluczowym elementem tej publikacji jest niewątpliwie
wspomniana analiza wiersza Walc.
Opublikowana w 1966 roku w studenckim czasopiśmie „Polonista” praca
Krystyny Papierkowskiej była jednym z pierwszych opracowań utworu Miłosza, na
kolejne trzeba było czekać kilkanaście lat4. Papierkowska rozpoczyna analizę od
omówienia głównego chwytu konstrukcyjnego zastosowanego w utworze,
polegającego na zestawieniu dwóch płaszczyzn czasoprzestrzennych. Płaszczyzna
pierwsza, o precyzyjnie określonym czasie („Rok dziewięćset dziesięć”, jak czytamy
w wierszu) to obraz balu, na którym pewna dama tańczy walca. W ten świat wdziera
się rzeczywistość skrajnie odmienna: tworzą ją „lodowe pola, morderstwa, tłumy
biegnące w śmiertelnej wrzawie, niewola, bat ” 5. Czas tych dramatycznych
wydarzeń to bliżej nieokreślona przyszłość, oddalona od płaszczyzny pierwszej
o jedno pokolenie. Rozgrywają się one w całkowitej ciszy, co składnia autorkę
analizy do następującej konkluzji:
„Jeśli zawodzi organ słuchu przy jednoczesnym uczuleniu organu wzroku, to wniosek, że nie
mamy do czynienia z realnie rozgrywającą się sceną, lecz wizją jawiącą się w wyobraźni"6.

W końcowej części utworu następuje powrót do wymiaru pierwszego, ostatnie
dwie strofy tworzą więc ramę kompozycyjną.
Pośród udręczonych mas ludzkich ukazanych w części środkowej uwagę
przykuwa postać młodzieńca „małpio uśmiechniętego”, tak głęboko
nieszczęśliwego, iż osiąga stan „bydlęcego spokoju”. Jest on synem owej tancerki
z pierwszej części wiersza. Dwa wymiary czasoprzestrzenne spaja zatem relacja
dwóch postaci – matki i syna. Autorka zauważa ponadto, iż owe płaszczyzny –
mimo oczywistego kontrastu, jaki stanowi zderzenie świata eleganckiego balu
z katastroficzną wizją wojenną – łączy w całość „liryzm pojęty jako uczucie
przepajające utwór i udzielające się czytelnikowi oraz subiektywizm przejawiający
się w stosunku poety do przedstawionych rzeczy”7.
W drugiej części pracy Papierkowska przygląda się środkom językowym,
przy pomocy których nakreślone zostały owe dwa kontrastujące światy, oraz
wersyfikacji. Sporo miejsca poświęca analizie szczególnie obficie występujących
4

W 1981 roku ukazała się analiza wersyfikacyjna Walca pióra Z. Kopczyńskiej („Pamiętnik Literacki” 1981, z. 4),
a cztery lata później praca A. Łebkowskiej (A. Łebkowska, Walc, [w:] Poznawanie Miłosza. Studia i szkice
o twórczości poety, red. J. Kwiatkowski, Kraków – Wrocław 1985, s. 391-403).
5 K. Papierkowska, Analiza wiersza Czesława Miłosza „Walc”, [w:] Cz. Miłosz, D. Paluchowska, K. Papierkowska,
Walc..., s. 15.
6 Tamże, s. 17. Anna Łebkowska zauważa, iż taki sposób konstruowania wizji jest charakterystyczny dla szeroko
rozumianej tradycji romantycznej i przywodzi na myśl takie utwory jak III część Dziadów Adama Mickiewicza
(widzenia Ewy i Księdza Piotra) czy Wesele Stanisława Wyspiańskiego (A. Łebkowska, Walc, w: Poznawanie
Miłosza…, op. cit, s. 396).
7 Tamże, s. 15.
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w „wizyjnej” części wiersza epitetów, które „wywołują nastrój pewnego tragizmu,
zwiększają obrazowość”8. Zauważa, iż w części „balowej” zastosowano zupełnie
inne środki, takie, które służą dynamizacji i rytmizacji utworu, przede wszystkim
związane ze składnią: „krótkie zdania złożone współrzędnie, częste równoważniki,
zgodność syntaktyczno-rytmiczną, polisyndetyzm, liczne wyliczenia”9, a wszystko
po to, by uzyskać wrażenie rytmu walca. Taneczność tej części wiersza
zawdzięczamy ponadto tokowi amfibrachicznemu z akcentami na 2, 5, 8 i 11 sylabie,
konsekwentnie stosowanym rymom krzyżowym, zachowaniu średniówki po 6
sylabie oraz powtarzającym się regularnie w co drugim wersie rymowanym
oksytonom. Wszystkie te zabiegi, jak podsumowuje autorka, można określić mianem
instrumentacji muzycznej.
To, co w zakresie rytmizacji dzieje się w środkowej części utworu jest – podobnie
jak w przypadku innych elementów tekstu – skrajnie odmienne. Czytamy:
„Nierównomierna liczba sylab […], nierówna ilość akcentów […] różnie rozłożonych, brak
rymowanych oksytonów, dwukrotna przerzutnia, niezgodność syntaktyczno-rytmiczna, brak
polisyndetyzmu, rymy tylko w dwu wersetach, wszystko to prowadzi do swobodniejszego,
nieskrępowanego toku, którego funkcją – odmuzycznienie obrazu”10.

Krystyna Papierkowska wskazuje, w jaki sposób zasada kontrastu rządzi
poszczególnymi elementami utworu Miłosza, w końcowej części pracy zauważa
jednak, iż znaleźć można w wierszu odstępstwa od tej reguły. Jak zauważa, myśl
przewodnia pierwszej części utworu współgra z tematem części drugiej, a do tego
już w scenie balowej pojawiają się zapowiedzi tragicznej wizji z części środkowej:
„[…] dość dziwne wydaje się zestawienie na jednej płaszczyźnie tańczących par z <<krzakiem
ognistym>> jako uosobieniem śmierci. Zgrzytem w tej, jakby się myślało, beztroską pogodą
tchnącej części jest wątpliwość <<czy śpiewa tak twój walc, czy twój płacz>>”11.

Badaczka zwraca ponadto uwagę na niekonsekwencje w zakresie rytmu               
i wersyfikacji: w ostatnich dwóch strofach nieregularnie przecież ukształtowanej
części utworu powraca rytm walca, zacierając w pewnym stopniu granicę pomiędzy
dwoma wymiarami czasoprzestrzennymi. Autorka ocenia, iż być może ten zabieg
ma służyć „zespoleniu dwóch różnych obrazów i światów”12.
W książce Walc na troje nie został opublikowany list Doroty Paluchowskiej do
Czesława Miłosza, znajdziemy w niej jednak odpowiedź poety (zamieszczoną
również w formie faksymile). Autor Ocalenia – oprócz tego, że wyraża wdzięczność
za przesłanie pracy Krystyny Papierkowskiej oraz prosi o fotografię i dane
biograficzne zmarłej badaczki – zdradza kilka szczegółów związanych z powstaniem
8

Tamże, s. 19.
Tamże, s. 19.
10 Tamże, s. 21.
11 Tamże, s. 23.
12
Tamże, s. 24.
9
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wiersza Walc:
„[…] wiem bardzo dobrze, kogo miałem na myśli, pisząc. […] Kobietę, która występuje jako tancerka,
poznałem w dzieciństwie. Podziwiałem ją, była wtedy panną niezwykłej urody. […] Jedyny syn tej
kobiety, w latach II wojny światowej b. młody chłopak, umarł w hitlerowskim obozie
koncentracyjnym”13.

W książce Walc na troje znajdziemy także inne dokumenty, będące
świadectwem znajomości Czesława Miłosza i lubelskiej literaturoznawczyni: treść
i faksymile kartki pocztowej wysłanej przez poetę z Francji, szkic listu Danuty
Paluchowskiej do poety, jej notatki do wystąpienia poświęconego twórczości
Miłosza.
Niewątpliwą ozdobą tej publikacji są fotografie. Najbardziej poruszające są te
przedstawiające Krystynę Papierkowską w ostatnich, jak można się domyślać,
miesiącach życia. Jest też galeria udanych portretów Czesława Miłosza,
wykonanych na KUL-u przez Adama Cedro podczas uroczystości nadania poecie
doktoratu honoris causa w czerwcu 1981 roku.
Swój kształt Walc na troje zawdzięcza właśnie Adamowi Cedro, który jest
poniekąd czwartym bohaterem tej opowieści. Jak pisze we Wprowadzeniu, czuje
przynależność do tej historii14. Z analizą Walca autorstwa Krystyny Papierkowskiej
zetknął się na KUL-u najpierw jako student, następnie jako wykładowca.
Fotografował wizytę Czesława Miłosza w Lublinie w 1981 roku. Wreszcie został
wykonawcą woli Doroty Paluchowskiej i jej męża Andrzeja Paluchowskiego,
wieloletniego dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, którzy pragnęli opublikować
list Czesława Miłosza z rodzinnego archiwum.
Walc na troje to książka niewielka, ale z pewnością interesująca, nie tylko dla
literaturoznawców, ale dla wszystkich miłośników twórczości Czesława Miłosza.
Swój urok zawdzięcza postaciom, które tworzą tę historię, a które „[…] łączy brana
na serio literatura, traktowana jako jedno ze źródeł wiedzy o świecie i o nas
samych”15. Trudno nie zgodzić się z Adamem Cedro, który twierdzi, iż takie
opowieści warto rekonstruować i ocalać16.

13 List

Czesława Miłosza do Danuty Paluchowskiej, [w:] Cz. Miłosz, D. Paluchowska, K. Papierkowska, Walc...,
s. 32-33.
14 A. Cedro, Wprowadzenie, [w:] Cz. Miłosz, D. Paluchowska, K. Papierkowska, Walc… , s. 7.
15 Tamże.
16 Tamże.
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Sprawozdanie z webinarium pt. Zweryfikuj informacje!
ze specjalnym udziałem stowarzyszenia factcheckingowego „Pravda”

W dniu 27 maja 2021 na Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyło się pierwsze z cyklu
webinarium, poświęcone tematyce dezinformacji, pt. „Zweryfikuj informacje!”.
Gościem specjalnym spotkania było stowarzyszenie fact-checkingowe „Pravda1”.
Czasopismo naukowe „Media i Społeczeństwo” objęło patronatem to wydarzenie.
Inicjatywa seminariów została podjęta i zrealizowana przez studentów kierunku
analityka i komunikacji w biznesie ATH – Sarę Dominikę Antonik oraz Piotra
Zachurzoka, przy wsparciu dr Katarzyny Piątek.
Pomysł webinaru o fact-checkingu powstał pod wpływem realizacji projektu
dotyczącego socjologii mediów, którego celem była weryfikacja i porównanie
newsów z różnych mediów za pomocą analizy Agendy Setting. Prace nad projektem
uwidoczniły duże rozbieżności w prezentowanych przez różne stacje informacjach.
To też stało się pretekstem do zgłębienia wiedzy na temat fact-checkingu i tym
samym organizacji webinaru poświęconego tej problematyce.

1

Stowarzyszenie Pravda to organizacja pozarządowa, która została zarejestrowana jako stowarzyszenie 27 lipca
2020 r., a od 9 czerwca 2021 r. należy do International Fact-Checking Network (IFCN). Celem Stowarzyszenia jest
szerzenie, rozwój i realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez: upowszechnianie i ochronę wolności
i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji ze szczególnym
uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej, jak też sprawowanie kontroli obywatelskiej. Główne
hałso organizacji to: “Widzimy. Weryfikujemy. Wyjaśniamy.” Misją stowarzyszenia jest walka z dezinformacją
i działalność ukierunkowana na dobro społeczeństwa. Działania stowarzyszenia skupione są na weryfikacji
informacji oraz edukacji na temat dezinformacji w Polsce. Przez osiem miesięcy swojej aktywności zweryfikowali
54 informacje oraz przygotowali ponad 100 edukacyjnych wpisów.
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Także przedstawiciele „Pravdy” – stowarzyszenia zaproszonego na spotkanie
zauważają, że dezinformacja ma realny wpływ na każdy aspekt życia obywateli,
począwszy od polityki, po codzienne decyzje i zdrowie. I właśnie ze świadomości
tego faktu wyrosła potrzeba członków stowarzyszenia do walki z dezinformacją
i działalności ukierunkowanej na weryfikację informacji dla dobra społeczeństwa.
Specjalnym gościem spotkania był Prezes Stowarzyszenia Pravda – Jakub Śliz,
który rozpoczął od przedstawienia agendy dotyczącej swojego wystąpienia, która
dzieliła wystąpienie na kilka części:
1. „O Pravdzie” – czyli przedstawienie stowarzyszenia i działań podejmowanych
w ramach realizacji celów.
2. „Wstępnie o fejkach” czyli część dedykowana słownictwu i pojęciom takim
jak dezinformacja czy misinformacja.
3. “Dlaczego dajemy im się złapać?” i “Dlaczego tak trudno wybić fejka z głowy?
“- część poświęcona społecznym i psychologicznym wpływom fałszywych
informacji na ludzki umysł.
4. „Jak im zapobiegać? Jak je weryfikować?“ – omówienie tego, jak organizacje
związane z fact checkingiem walczą z problemem dezinformacji.
5. Finalnie przedstawiono metryczkę kontaktową z informacją o tym, gdzie
można szukać kontaktu do stowarzyszenia.
J. Śliz zaprezentował model „6P”, opisujący rodzaje fake newsów ze względu na
intencje autora. Wśród nich wymienił: parodię, prowokację, pasję, politykę,
propagandę i pożytek. Prelegent zwrócił też uwagę słuchaczy na terminy z zakresu
psychologii społecznej, które sprzyjają fake newsom. Pierwszym było skąpstwo
poznawcze, które objawia się jako poszukiwanie prostych rozwiązań problemów,
co przekłada się na zanik dociekliwości i przyjmowanie wszystkich faktów
za pewniki. Kolejną psychologiczną determinantą rozkwitu dezinformacji
według prelegenta były heurystyki – uproszczone reguły myślenia. Służą one do
bezkrytycznego i szybkiego wydawania sądów o sprawach, bez rzetelnej wiedzy.
Prelegent zwrócił także uwagę na uformowanie się nowego pojęcia – infodemii,
czyli nadmiaru informacji związanych z pandemią koronawirusa, co powoduje szum
informacyjny, czego następstwem jest attention crash, tj. załamanie uwagi na
skutek zbyt dużej ilości informacji.
W kolejnej części webinaru słuchacze zostali zaznajomieni z narzędziami
pomagającymi weryfikować informacje. Przykładowo „wayback machine” jest
urządzeniem do przeglądania poprzednich wersji stron internetowych. Znajduje
zastosowanie w fact-checkingu w sytuacjach, gdy na danej domenie, np. rządowej
została podana fałszywa informacja, a następnie została zmieniona bądź usunięta.
Żeby udowodnić występowanie dezinformacji można przy pomocy tego narzędzia
udokumentować interesujący odbiorcę fakt. Narzędzie do odwróconego
wyszukiwania zdjęć pozwala odbiorcy na sprawdzenie, czy dana fotografia nie jest
fotomontażem. Na przykład, gdy oglądający dostrzega zdjęcia kompromitujące
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kogoś i nie wierzy im, może je zweryfikować. Narzędzie wyświetli zdjęcia oryginalne
oraz te, których użyto do fotomontażu. Narzędzie „MapChecking.com” pozwala
z kolei na określenie maksymalnej liczby osób mogącej znajdować się w danym
miejscu. Pomaga weryfikować informacje, na przykład o liczbie uczestników
manifestacji.
Wydarzenie zostało zwieńczone półgodzinnym panelem dyskusyjnym. Zebrani
goście mieli okazję porozmawiać z praktykiem o zagadnieniach związanych
z dezinformacją oraz weryfikacją informacji. Pan Jakub Śliż odpowiadał na pytania
publiczności opierając się na empirycznych doświadczeniach oraz sprawach, które
rozwiązało stowarzyszenie Pravda.
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Tryb recenzowania publikacji w czasopiśmie
naukowym „Media i Społeczeństwo”,
kryteria zakwalifikowania artykułu do druku,
tzw. zapora ghostwriting i guest authorship
Informacje ogólne
„Media i Społeczeństwo” jest czasopismem naukowym Wydziału
Humanistyczno-Społecznego oraz Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Publikuje wyłącznie artykuły naukowe
oraz sprawozdania z konferencji naukowych, recenzje i komunikaty. Tematyka
artykułów przyjmowanych do druku musi być zgodna z profilem pisma (por. niżej:
Kryteria zakwalifikowania artykułu do druku).
Komitet redakcyjny traktuje nadesłanie materiału do publikacji w piśmie „Media
i Społeczeństwo” jako równoznaczne z deklaracją jego autora, że jest to oryginalny
materiał autorski, dotąd nie publikowany, który nie narusza praw autorskich osób
trzecich i nie został przekazany do druku w innym wydawnictwie. Autor nie
otrzymuje honorarium za publikację artykułu.

Tryb recenzowania publikacji
Tryb recenzowania publikacji jest następujący: Komitet redakcyjny dokonuje
wstępnej oceny tekstu, który jest następnie kierowany, jako anonimowy, do
recenzentów. Recenzenci pozostają również anonimowi, co oznacza, że autorzy
publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzja powstaje zgodnie
z zasadami 'double-blinding proces'.
Dla każdej publikacji powołani zostają dwaj niezależni recenzenci zewnętrzni
(w wyjątkowych sytuacjach może być powołany trzeci recenzent), spoza Rady
Naukowej czasopisma i jego redakcji oraz jednostki naukowej, w której afiliowany
jest redaktor naczelny czasopisma, a także spoza jednostki naukowej, którą
autor publikacji wskazuje jako swoją afiliację. W wypadku artykułów
w języku obcym (kongresowym) jeden recenzent jest zwykle afiliowany
w instytucji zagranicznej, w innym państwie niż państwo pochodzenia autora
publikacji. Redakcja unika sytuacji, w których konieczna byłaby deklaracja
o niewystępowaniu konfliktu interesów.
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Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczną konkluzję recenzenta
o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu (por. formularz recenzji na
końcu rozdziału). Może zawierać zalecenia lub sugestie recenzenta, do których
autor ma obowiązek ustosunkować się, w przeciwnym razie artykuł nie może być
wydrukowany.

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

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

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

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

Opracowanie przypisów bibliograficznych
* Przypisy należy umieszczać na dole strony, numerując je cyframi arabskimi.
Liczba przypisów powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Cyfra
przypisu powinna być umieszczona przed znakiem przestankowym, tj. przecinkiem
lub kropką. Poszczególne elementy przypisu powinny być oddzielone od siebie
przecinkami, na końcu przypisu powinna być kropka. Pierwszy odsyłacz do pozycji
bibliograficznej powinien zawierać jej pełny opis. Jeżeli ponownie odwołujemy się
do bezpośrednio cytowanej pozycji należy, zamiast ponawiania pełnego opisu,
podać: Ibidem oraz numery stron po przecinku. Jeżeli ponownie odwołujemy się
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do pozycji już wcześniej cytowanej, ale nie bezpośrednio po przypisie bieżącym,
należy powtórzyć początkowe elementy opisu, tj. dane autora i początek tytułu,
następnie dać trzykropek, op. cit. oraz numery stron po przecinku.
Rodzaje przypisów:
Książka
– podajemy inicjał imienia autora i nazwisko, po przecinku tytuł kursywą,
wydawnictwo, miejsce i rok wydania, wykorzystane strony. Wydanie inne niż
pierwsze zaznaczamy (np. wyd. 2). Przykład: J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 7-10. Jeżeli występują dwa miejsca
wydania, podajemy obydwa, jeżeli trzy – podajemy tylko pierwsze.
Artykuł
– podajemy inicjał imienia autora i nazwisko, po przecinku tytuł artykułu
kursywą, dalej tytuł czasopisma w cudzysłowie – litery proste, po przecinku rok
i numer wydania, po przecinku strony, na których znajduje się artykuł. Przykład:
M. Mrozowski, Spectator in spectaculum. Ukryte osobowości programów telewizyjnych TVP1,TVP2, TVN, Polsat, „Studia Medioznawcze”, 2010, nr 1, s. 14-41.
Rozdziały/części tomów zbiorowych
– podajemy inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł rozdziału kursywą, po przecinku
dajemy [w:], dalej tytuł tomu kursywą, dalej inicjał imienia i nazwisko redaktora,
po nim skrót (red.) w nawiasie, po przecinku wydawnictwo, miejsce i rok wydania,
po przecinku wykorzystane strony. Przykład: M. Karwatowska, P. Nowak, List jako
zaproszenie do dialogu, [w:] Porozmawiajmy o rozmowie: lingwistyczne aspekty
dialogu, M. Kita, J. Grzenia (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
2003, s. 60-64.
Prace zbiorowe
– podajemy inicjał(y) imienia/imion i nazwisk(a) redaktorów, po przecinku skrót
(red.) w nawiasie, dalej po przecinku tytuł tomu kursywą oraz wydawnictwo,
miejsce i rok wydania, następnie wykorzystane strony. Przykład: A. Duszak,
N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do
komunikacji społecznej, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2008, s. 9-13;
– publikacje o liczbie autorów większej niż trzech rozpoczynamy od podania
inicjału imienia i nazwiska pierwszego autora, po przecinku podajemy skrót: i in.,
następnie umieszczamy tytuł kursywą oraz wydawnictwo, miejsce i rok wydania,
dalej strony. Przykład: M. Fuszara i in., Współpraca czy konflikt?, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 258-270;
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– publikacje o liczbie redaktorów większej niż trzech rozpoczynamy od inicjału
imienia i nazwiska pierwszego redaktora, po przecinku podajemy skrót: i in., dalej
w nawiasie skrót: (red.), następnie umieszczamy tytuł kursywą, wydawnictwo,
miejsce i rok wydania oraz strony. Przykład: T. F. Heatherton i in. (red.), Społeczna
psychologia piętna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 28-30.
Tłumaczenia z języków obcych
– zasady przytaczania publikacji stanowiących tłumaczenia z języków obcych
są takie same jak powyższe, należy jednak podać nazwisko tłumacza.
Przykład: D. Howarth, Dyskurs, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Oficyna Naukowa,
Warszawa 2008, s. 11-17.
Pozycje internetowe
– zasady przytaczania pozycji internetowych są takie same jak powyższe, należy
jednak podać adres internetowy, pod którym można znaleźć daną pozycję w sieci
oraz datę dostępu w nawiasie okrągłym.
Przykład: Kawka M., Komunikowanie wizualne a nauka o mediach – współczesność
i
perspektywy,
http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/05/05_
kawka.pdf (20.06.2016)
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Lista recenzentów
1. dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK – Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach
2. dr hab. Gracjan Cimek, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
3. dr Marta Eichsteller, School of Sociology University College Dublin
4. prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc. – Univerzita Palackého, Olomouc
5. prof. PhDr. Zdenka Gadušová, CSc. – Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
6. dr hab. Tomasz Hoffmann – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego
Mościckiego w Ciechanowie
7. dr hab. Aleksandra Lubczyńska, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
8. dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
9. prof. Libor Pavera, Vysoká Škola Ekonomická v Praze
10.prof. Aleksandra Piasecka-Till – Universidade Federal do Paraná
11.dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
12.dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski
13.doc. Viktor Savka, Institute of the Humanities and Social Studies, Lviv
Polytechnic National University
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Deklaracja o wersji pierwotnej (referencyjnej)
czasopisma „Media i Społeczeństwo”
Komitet Redakcyjny czasopisma „Media i Społeczeństwo” uznaje jego wersję
elektroniczną za wersję pierwotną (referencyjną).
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