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Wstęp

Ostatnie dwa lata naznaczone zostały przez ogólnoświatową pandemię
COVID-19. Wirus wpłynął na nasze życie prywatne, relacje z innymi, pracę, formy
spędzania czasu wolnego. Skutki gospodarcze lockdownów, przerwanych
łańcuchów dostaw i problemów z dostawami będziemy znosić przez następne
lata. Trudno również przewidywać, czy po ponad dwóch latach funkcjonowania
w warunkach ogólnoświatowej pandemii jesteśmy lepiej przygotowani na
wyzwania i zagrożenia z nią związane.
Pomimo tego, że wirus nie zniknął i pojawiają się jego nowe mutacje, problemy
z nim związane zeszły obecnie na dalszy plan. Od 24 lutego 2022 roku głównym
tematem pojawiającym się w mediach na całym świecie jest wojna w Ukrainie.
Dla znacznej większości była ona zaskoczeniem. Nawet jeśli nie jej początek, to
skala. Ta wojna różni się od wojen, których pamięć ciągle istnieje w świadomości
społeczeństw Europy. Jak pisze Anne Applebaum:
„Od pierwszych dni wojny jest oczywiste, że rosyjska armia zawczasu założyła, że wielu cywilów,
może nawet miliony, zostanie zabitych, rannych lub wysiedlonych ze swoich domów. We
wcześniejszych konfliktach ataki na miasta – Drezno, Coventry, Hiroszimę, Nagasaki – odbywały się
dopiero po latach straszliwych walk. Tym razem systematyczne bombardowania ludności cywilnej
w Ukrainie rozpoczęły się zaledwie kilka dni po niesprowokowanej inwazji. Już w pierwszym
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tygodniu wojny rosyjskie pociski celowały w bloki mieszkalne, szpitale i szkoły. W okupowanych
miastach i miasteczkach Rosjanie porywali lub mordowali burmistrzów, radnych, nawet dyrektora
muzeum z Melitopola, i terroryzowali ludność cywilną. Kiedy wojska ukraińskie odbiły Buczę,
miasteczko na północ od Kijowa, znalazły leżące na drodze trupy z rękami związanymi za plecami.
Kiedy byłam tam w połowie kwietnia, widziałem ciała wrzucone do masowego grobu. Tylko
w pierwszych trzech tygodniach wojny Human Rights Watch udokumentowała przypadki
doraźnych egzekucji, gwałtów i masowej grabieży cywilnej własności. Mariupol, w większości
rosyjskojęzyczne miasto wielkości Miami, zostało niemal całkowicie zrujnowane. Pod koniec marca
w mocnym wywiadzie prezydent Wołodymyr Zełenski zauważył, że w poprzednich europejskich
konfliktach okupanci nie zniszczyli wszystkiego, bo sami musieli gdzieś gotować, jeść, prać; podczas
okupacji hitlerowskiej, przypomniał, „we Francji działały kina". Ale Mariupol był inny: „Spalili
wszystko". Dziewięćdziesiąt procent budynków zostało zniszczonych w ciągu zaledwie kilku
tygodni”1.

Obrazy, jakie oglądamy w telewizji przypominają te, które widzieliśmy
w odległych od Europy rejonach świata. Ogrom nieszczęścia ludzi dotyka nas
w większym stopniu niż zazwyczaj, bo dzieje się tuż za naszą granicą. Od
początków wojny do Polski przybywają uciekający przed wojną Ukraińcy. Głównie
kobiety, dzieci i osoby starsze. Na początku czerwca zgodnie z danymi Straży
Granicznej granicę przekroczyło 3,645 mln obywateli Ukrainy. Napływ tak
ogromnej liczby ludzi stanowił wielkie wyzwanie dla Polski. Warto podkreślić, że
inwazja Rosji na Ukrainę wpłynęła w pozytywny sposób na relacje polskoukraińskie. Widać to było przede wszystkim w postawach Polaków, którzy od
pierwszego dnia wojny zaangażowali się w ogromnej większości w pomoc
sąsiadom. Organizowane były zbiórki pieniędzy, rzeczy dla osób przybywających
z terenów ogarniętych wojną do naszego kraju, organizowano transport z granicy,
a przede wszystkim przyjmowano Ukraińców we własnych domach. Z badań
przeprowadzonych przez CBOS wynika, że aż 91% Polaków jest zdania, że
powinniśmy przyjmować Ukraińców w naszym kraju. Badani zauważali pozytywne
nastawienie do Ukraińców (65% ankietowanych twierdziło, że jest ono przeważnie
pozytywne, 17% oceniało je jako zdecydowanie pozytywne). Na uwagę zasługuje
również zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy (63% badanych deklaruje,
że oni sami lub ktoś z ich rodziny pomaga Ukraińcom). Pomoc przyjmuje
oczywiście różne formy, najczęściej ma charakter materialny i finansowy (75%
badanych deklarowało, że przekazywało Ukraińcom ubrania, artykuły higieniczne
i żywność, 59% przekazywało pieniądze). Mniej popularne były formy pomocy
wymagające bezpośredniego zaangażowania, takie jak chociażby organizacja
zbiórek i akcji pomocowych (12%), udostępnianie domów lub mieszkań (8%),
przygotowywanie posiłków (6%), praca w charakterze wolontariusza w punktach
recepcyjnych (6%) czy wspomniane wcześniej przewożenie ludzi z granicy polsko1

A. Applebaum, Wyjaśnię wam, po co Putin śledzi J. K. Rowling, [w:] Gazeta Wyborcza. Wolna Sobota, z 20 maja
2022, https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,28474946,anne-applebaum-panstwo-putina-postawilo-sobiepoprzeczke-nizej.html [dostęp: 30.05.2022].
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ukraińskiej (3%). Aż 55% badanych oceniało pomoc świadczoną przez zwykłych
ludzi zdecydowanie dobrze, a 41% raczej dobrze. Wysoko oceniona została
również działalność organizacji pozarządowych (34% - oceniało je zdecydowanie
dobrze, a 51% - raczej dobrze). Zdecydowanie gorzej wyglądała ocena pomocy
instytucjonalnej świadczonej przez państwo i jego instytucje, samorządy i Kościół2.
Dzięki działaniom zwykłych ludzi przeszliśmy od trudnych stosunków z Ukraińcami,
do stosunków dobrosąsiedzkich. Należy mieć nadzieję, że ten kapitał nie zostanie
zmarnowany.
Pisząc o wojnie w Ukrainie nie można zapomnieć o wojnie informacyjnej. Peter
Pomerantsev zauważa, że:
„rosyjskie podejście zaciera granice między wojną a pokojem, prowadząc do stanu permanentnego
konfliktu, który nigdy nie jest ani w pełni czynny, ani całkowicie wygasły. Bardzo istotną rolę
odgrywają` w nim kampanie informacyjne. Jānis Bērziņš z Łotewskiej Akademii Wojskowej,
podsumowując cele rosyjskiej <<wojskowości nowej generacji>>, opisuje przejście od
bezpośredniego niszczenia wroga do jego wewnętrznego rozkładu; od wojny środkami
konwencjonalnymi do nieregularnych ugrupowań; od bezpośredniego starcia do wojny
bezkontaktowej; od materialnego otoczenia do ludzkiej świadomości; od wojny zdefiniowanym
okresie do stanu wojny permanentnej jako naturalnej kondycji życia narodu”3.

Znaczenie wojny informacyjnej widać od pierwszego dnia najazdu Rosji na
Ukrainę. Obie strony używają dezinformacji do przekonania użytkowników do
swojej narracji. Przez całe lata to Rosjanie specjalizowali się w dezinformacji. Od
2014 roku rosyjska propaganda koncentrowała się na działaniach mających
sprawić, że Ukraina będzie postrzegana jako państwo mało wiarygodne, słabe
i skorumpowane. Jak pisze Edward Bendyk:
„Miarą skuteczności rosyjskiej dezinformacji były relacje medialne z pierwszych dni agresji,
powielające wizerunek niezwyciężonej „drugiej armii świata i Ukrainy, która wobec takiej siły musi
nieuchronnie ulec. Elementem tej opowieści miała być historia o posterunku na Wyspie Żmij na
Morzu Czarnym. Zgodnie z planem miał się poddać, a w świat poszłyby nagrania pokazujące
słabość ukraińskiego oręża. Stało się odwrotnie, na wezwanie do poddania załoga posterunku
odpowiedziała słynne „Rosyjski okręcie wojenny, wyp…dalaj! (W oryginale, idi na …uj!), a świat
usłyszał nagranie tej kwestii z informacją, że 13 obrońców Wyspy poległo bohaterską śmiercią.
Obrońcy najprawdopodobniej przeżyli, ale powstał fundament legendy o ukraińskim bojowym
duchu. Szybko doszły kolejne elementy: bohaterska śmierć Witalija Skakuna, żołnierza, który
wysadził się wraz z mostem, by nie przepuścić rosyjskich czołgów, i w końcu Duch Kijowa – lotnik,
którego nikt nie widział i nie zna jego nazwiska, ale który już w ciągu pierwszych godzin wojny miał
zestrzelić sześć rosyjskich samolotów”4.

2

CBOS, Polacy wobec uchodźców z Ukrainy, Komunikat z badań nr 62/2022, [w:]
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2022/K_062_22.PDF [data dostępu: 1.06.2022].
3 P. Pomerantsev, To nie jest propaganda. Przygody na wojnie z rzeczywistościami, Wydawnictwo Krytyki
Politycznej, Warszawa 2020, s. 113-114.
4
E. Bendyk, Kto wygrywa bitwę na słowa, [w:] https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/2158103,1,ktowygrywa-bitwe-na-slowa.read [dostęp: 30.05.2022].
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Oczywiście część informacji przekazywanych przez stronę ukraińską nie jest
prawdziwa, służą one podtrzymaniu morale Ukraińców, wzbudzeniu sympatii
świata do broniącej się przed Rosją Ukrainy, utrzymaniu poparcia dla
wprowadzanych sankcji. Jak zauważa znaczna część ekspertów, Ukraińcom udało
się od pierwszych dni wojny uzyskać przewagę, jeśli chodzi o skuteczność
przekazu. Zaletą jest spójność przekazywanych informacji i forma komunikacji.
Na uwagę zasługuje komunikacja prowadzona w mediach społecznościowych,
zajmują się nią wszyscy główni bohaterowie wojny z prezydentem Zełenskim na
czele.
Wojna w znaczący sposób zmieniła pozycję prezydenta Ukrainy zarówno w kraju,
jak i za granicą. Od początku przyjął zasadę bezpośredniego komunikowania się ze
światem, nie opuszcza Kijowa. Jak pisze Jagienka Wilczak:
„Zdjął garnitur i krawat, założył bluzę khaki. Mówi krótko i węzłowato. Komentuje słowa rosyjskiej
propagandy. Kiedy Amerykanie powiadomili go, że jest na liście ludzi do odstrzału i zaproponowali
ewakuację w bezpieczne miejsce, odpowiedział krótko: „Potrzebuję amunicji, nie podwózki”.
A gdy rosyjska propaganda zaczęła insynuować, że opuścił Kijów i namawia do złożenia broni,
nagrał filmik na tle swojej siedziby przy ul. Bankowej, z widokiem na gmach, który zna każdy
Ukrainiec. – Nigdzie nie wyjechałem, jestem z wami – powiedział – Nie składamy broni. Mamy
broń, żeby walczyć o nasz kraj, o nasze dzieci”5.

Takie wystąpienia stały się jego znakiem rozpoznawczym. Styl komunikacji różni
go w sposób zasadniczy od prezydenta Rosji Władimira Putina, który kojarzy się
obecnie ze spotkaniami przy ogromnym stole i autorytarnym stylem wypowiedzi.
Zełenski nie jest jedynym politykiem ukraińskim, którego przekaz wspiera sprawę
Ukrainy na arenie międzynarodowej, z całą pewnością na uwagę zasługuje
medialna działalność braci Kliczków.
Istotną rolę odgrywają również wykorzystywane przez Ukraińców media.
W lutym Thomas Friedman pisał, że wojna w Ukrainie będzie pierwszą wojną
relacjonowaną w TikToku. Oglądając filmy dokumentujące wojnę trudno nie
pomyśleć o McLuhanie i jego stwierdzeniu, że środek przekazu jest przekazem.
Obraz wojny, jaki oglądamy jest obrazem stworzonym przez tysiące osób, często
anonimowych, pokazujących rzeczywistość bez cenzury. Jak pisze Friedman akty
brutalności są dokumentowane i transmitowane na całym świecie bez żadnych
redaktorów czy filtrów6.
Dzięki TikTokowi, Twitterowi, Instagramowi jesteśmy świadkami zarówno
okropieństwa wojny, jak i chwil, które dostarczają nam pozytywnych emocji.
5

J. Wilczak, „Nie składam broni”. Kim jest dzisiaj prezydent Zełenski, [w:]
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/2156321,1,nie-skladam-broni-kim-jest-dzis-prezydentzelenski.read [dostęp 30.05.2022]
6
T. Friedman, We Have Never Been Here Befor, [w:] https://www.nytimes.com/2022/02/25/opinion/putinrussia-ukraine.html [data dostępu: 30.05.2022].
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Przykładem może tu być chociażby nagrany przez Andrija Chływniuka z zespołu
Boombox fragment pieśni „Czerwona Kalina”, który stał się w bardzo szybkim
tempie wiralem i zainspirował legendarny zespół Pink Floyd do nagrania
pierwszego od 30 lat nowego utworu. Podobnie było z członkami grupy Antityla,
którzy jak Chływniuk od pierwszego dnia wojny wstąpili do wojsk obrony
terytorialnej. TikTok stał się dla nich medium, które pozwala im na pokazywanie
otaczającej ich rzeczywistości. W jednym z nagranych przez siebie filmików
zwrócili się do Eda Sheerana z propozycją wspólnego występu podczas
organizowanego przez niego charytatywnego koncertu na rzecz Ukrainy. Efektem
był nie tylko występ transmitowany online, ale nagrany później utwór „2Step”,
który obejrzały miliony internautów na całym świecie. W pamięci Polaków na
długo pozostanie z całą pewnością nagranie, na którym mała dziewczynka,
chroniąca się z wieloma innymi mieszkańcami Kijowa w schronie, śpiewa piosenkę
Mam tę moc. Siłą wszystkich tego typu filmów jest prosty przekaz i emocje,
zarówno te pozytywne, jak i negatywne. To one przyczyniają się do sukcesu
ukraińskiego przekazu dotyczącego wojny.
Trudno przewidzieć, jak i kiedy zakończy się wojna tocząca się w Ukrainie. Jedno
jest pewne: świat po jej zakończeniu nie będzie już taki sam. I to zarówno z uwagi
na konieczność ułożenia od nowa stosunków międzynarodowych, jak i kwestii
bezpieczeństwa poszczególnych państw, w tym bezpieczeństwa energetycznego,
zmian gospodarczych, ale również systemu wartości, myślenia o otaczającym nas
świecie i sposobów komunikowania się. Kwestie te staną się tematem dyskusji
w kolejnym numerze czasopisma „Media i Społeczeństwo”.
***
Tom 16. czasopisma „Media i Społeczeństwo” zawiera artykuły powstałe
w czasie pandemii, jak i te, które odnoszą się do rzeczywistości nas otaczającej
przed i po pandemii. Poruszane w nim tematy dotyczą zarówno wpływu pandemii
na nasze społeczeństwa i poszczególne ich części, jak i kwestii z pandemią nie
związanych, takich jak chociażby media i rola informacji, komunikacja
w społecznościach lokalnych czy YouTube jako nowa forma telewizji.
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 we współczesnym świecie.
Pierwsza część szesnastego tomu czasopisma „Media i Społeczeństwo”
poświęcona została zagadnieniom wirtualizacji komunikacji, informacji
i dezinformacji w czasie pandemii oraz procesom budowania relacji online.
Jarosław Wiśnicki w otwierającym tom artykule pt. Informacja jako narzędzie
kreowania wpływu społecznego podejmuje próbę przedstawienia militarnego
wymiaru operacji informacyjnych, wskazując na jego metamorfozę związaną
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z uwarunkowaniami charakterystycznymi dla konfliktów hybrydowych. Autor
zauważa, że takie operacje mają obecnie kompleksowy charakter i pozwalają na
skuteczne oddziaływanie zarówno na podmioty międzynarodowe, jak i na
pojedyncze obiekty. Znaczna część artykułu poświęcona została analizie
rozpowszechniania informacji, stosowanych technik, narzędzi i kanałów
komunikacyjnych znajdujących swe zastosowanie we wpływie społecznym.
W artykule przedstawiony został również wpływ i rola mediów masowych na
kształtowanie świadomości, zwłaszcza zaś mechanizmy kreowania opinii
publicznej.
Artykuł Joanny Wróblewskiej-Jachny zatytułowany Pandemia i infodemia.
Refleksje nad jakością ekosystemu medialnego podczas pandemii COVID-19
poświęcony został komunikacji w dobie ogólnoświatowej pandemii. Jak stwierdza
Autorka, COVID-19 przyczynił się do zmian niemal we wszystkich obszarach życia
społecznego, wzmocnił również procesy związane z transformacją cyfrową
i zainicjował wiele nowych. Dynamika wirtualizacji życia podczas pandemii stała się
podstawą głębokich przeobrażeń w ekosystemach komunikowania, ale również
uwydatniła wzrastające nierówności społeczne i związane z nimi procesy rozwoju
“mniejszości kognitywnych”. Pandemia pogłębiła procesy medykalizacji życia. Brak
spójności w systemach komunikacji wywołał zjawisko infodemii. Autorka
obserwując działania aktorów społecznych organizujących system komunikacji
stawia pytanie o prawdę i jej rozumienie we współczesnym społeczeństwie.
Arkadiusz Miller w artykule pt. Rola radia w trakcie pandemii. O weryfikacji
informacji w audycjach Radia Kielce na podstawie analizy audycji Polskiego Radia
Kielce S.A. stara się odpowiedzieć na pytanie o to, w jaki sposób media powinny
przekazywać informacje w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19,
by nie podsycać strachu, depresji a nawet paniki? Istotnym problemem staje się
selekcja docierających do redakcji informacji, umiejętność rozpoznawania
prawdziwych informacji od fake newsów. Autor zastanawia się, w jaki sposób
można walczyć z fake newsami i negatywnymi nastrojami społecznymi.
Aleksander Piecuch w artykule pt. Pomiędzy komunikacją społeczną, mediami
a dydaktyką podejmuje próbę porównania dwóch dyscyplin naukowych: nauki
o komunikacji i mediach i pedagogiki z jej subdyscypliną dydaktyką. Zdaniem
Autora dla obu dyscyplin komunikacja i stosowane w niej środki są kluczowe dla
budowania relacji między ludźmi oraz przekazu informacji. To, co je odróżnia,
to częściowo audytorium, treści komunikatów i obszar zainteresowań badawczych.
XXI wiek to gwałtowny rozwój nauki i techniki, który nie pozostawał bez wpływu
na komunikację i związane z nią technologie. Autor zastanawia się jak rozwój tych
technologii przekłada się na proces edukacji.
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.
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Tymczasem wyniki badań przedstawionych przez Katarzynę Gawrol w artykule pt.
Społeczne aspekty zdalnego nauczania w początkach pandemii COVID-!9 w Polsce
pokazują, że rzeczywistości offline nie da się całkowicie zastąpić rzeczywistością
online. Studia oprócz przekazywania i przyswajania wiedzy wiążą się z masą
interakcji społecznych, atmosferą życia studenckiego, których nie da się zastąpić
spotkaniami wirtualnymi.
Paulina Woźniak w tekście zatytułowanym Studenckie wyzwania wirtualnej
współpracy w dobie pandemii COVID-19 przedstawia wyniki projektu badawczego
poświęconego wirtualnej współpracy. Badanie przeprowadzone wśród osób
studiujących we wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS pozwoliło na dokonanie
diagnozy problemów związanych z realizacją projektów grupowych. Na bazie
wyników opracowano publikację pt. Wirtualna (współ)praca. Trochę teorii
w praktycznych podpowiedziach. Artykuł zawiera skróconą charakterystykę
poszczególnych elementów procesu projektowego, wybrane wyniki i wnioski
płynące z badania. Odnosi się przede wszystkim do zagadnień związanych
z komunikacją i budowaniem relacji w zespole oraz wyzwań związanych z pracą
w trybie online.
W drugiej części tomu uwaga skupiona została na psychospołecznych
znaczeniach i zastosowaniach nowych mediów w różnych aspektach życia, m.in.
w polityce, marketingu, sprzedaży oraz wpływie twórców przekazów medialnych
na decyzje użytkowników i ich codzienne aktywności.
W pierwszym z tekstów autorstwa Mai Białas omówione zostały wyniki
ogólnopolskich badań na temat postrzegania celebrytów przez współczesne
społeczeństwo. Autorka próbowała ustalić skojarzenia dotyczące tych osób, ich
zajęcia oraz grupę docelową ich działań – wszystko widziane oczyma zwykłego
odbiorcy. Interesował ją również wpływ celebrytów na życie respondentów.
Ewelina Gajewska w artykule pt. “Polska jest naszym wielkim zadaniem” –
językowe środki perswazji w audycjach wyborczych kandydatów na prezydenta
Polski w wyborach z 2020 r. poddaje analizie językowe środki wywierania wpływu
i figury retoryczne wykorzystywane w wypowiedziach kandydatów na urząd
prezydenta Polski. Analizie poddane zostały fragmenty audycji wyborczych
nadawanych w telewizji podczas kampanii.
Z kolei Dominika Marzec w artykule pt. Znaczenie influencer marketingu
w kształtowaniu decyzji współczesnych konsumentów podejmuje problematykę
znaczenia influencer marketingu jako metody powstałej w wyniku rozwoju
nowych mediów. Autorka zauważa, że współczesne formy marketingowe
zdecydowanie przybierają na sile, co więcej ich skuteczność jest znacznie bardziej
zauważalna. Dzieje się tak na skutek współprac podejmowanych pomiędzy
twórcami internetowymi a firmami, które chcą zwiększyć swoją popularność.
Autorka przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród internautów
pokazujące ich stosunek do influencerów oraz to, jak oddziałuje na nich influencer
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marketing. Dzięki nim możliwe było również wykazanie świadomości badanych na
temat reklamy internetowej oraz roli portali, które niegdyś służyły wyłącznie
komunikacji.
Mariusz Wszołek w artykule pt. Manipulacja kształtem opakowania a jego
kognitywny obraz – wyniki badań wskazuje na zależność między formą
opakowania a etykietą. Jak zauważa projektowanie opakowań jest zazwyczaj
kojarzone ze sztukami projektowymi. Brakuje badań dotyczących tego, jak
opakowania postrzegają ich końcowi użytkownicy. Autor zakłada, że etykieta
opakowania spełnia inne funkcje niż forma opakowania, co ma bardzo duży wpływ
na proces projektowy i proces zarządzania wzornictwem (design management).
Irena Wolska-Zogata w artykule Zróbmy sobie telewizję. Komercjalizacja polskiego
YouTube’a podejmuje temat serwisu YouTube. Jak zauważa, od początku
swojego istnienia YouTube stale ewoluował, początkowo stanowił platformę
umożliwiającą dzielenie się amatorskimi filmami wideo przez użytkowników,
następnie stał się dla wielu internautów „alternatywą dla telewizji”. Obecnie
jesteśmy świadkami komercjalizacji serwisu w różnych aspektach, począwszy od
tego, co jest cenione w interfejsie, po wyróżnione treści. YouTube to obecnie
miejsce dla bardzo różnych użytkowników, w większości biernie oglądających
wideo. Warto jednak zauważyć, że staje się on również miejscem dla
producentów, gwiazd głównego nurtu i mediów korporacyjnych. Jest to także
platforma do dystrybucji treści mniejszych niezależnych producentów, twórców
amatorów i celebrytów wykreowanych na YouTube. Warto zauważyć, że wśród
najmłodszych użytkowników YouTube’a to właśnie gwiazdy tego serwisu są
popularniejsze niż gwiazdy głównego nurtu. Głównym celem artykułu jest próba
zidentyfikowania dominujących form i praktyk użytkowania YouTube’a i tego jak te
praktyki przekładają się na popularność serwisu i popularność jego kanałów.
Anna Tereszkiewicz w swoim artykule podejmuje tematykę jednej z najbardziej
popularnych platform komunikacyjnych w ostatnich latach, jaką stał się TikTok.
Celem artykułu był przegląd dotychczasowych badań dotyczących wspomnianej
platformy. Przegląd badań pokazuje różnorodność aplikacji, jej potencjał
w zakresie komunikacji, edukacji, przekazywania informacji, budowy wizerunku
czy tworzenia społeczności. Badania potwierdzają również możliwości jej
wykorzystania w zakresie odziaływania na zachowania społeczne w różnorodnych
obszarach życia, np. w sferze zdrowia i polityki.
Beata Czuba w artykule pt. „Porzuciłam moje córki”. Macierzyństwo jako opresja
w przekazie kultury popularnej podejmuje rozważania na temat macierzyństwa
jako opresji. Autorka zwraca uwagę na to, że zarówno współczesna literatura, jak
i film w taki właśnie sposób podchodzą do kwestii macierzyństwa. Co więcej
emocjonalne przekazy filmowe bądź literackie mogą być dla odbiorcy skutecznym
sposobem oswajania własnych lęków, dokonywania ważnych społecznych
porównań, szczególnie w sytuacji, gdy brakuje mu społecznego wsparcia.
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Przedmiotem analizy tego artykułu jest historia Ledy ̶ bohaterki książki Eleny
Ferrante pt. Córka i jednocześnie głównej postaci filmu w reżyserii Maggie
Gyllenhaal. Studium przypadku Ledy ma na celu odpowiedź na pytanie: „Jakie
znaczenia wprowadza kultura popularna do dyskursu na temat niechcianego
macierzyństwa?”. Zdaniem Autorki przekaz popkulturowy (książka, film)
adresowany do szerokiej publiczności umożliwia przedstawienie problemu
trudnego macierzyństwa w kategoriach międzypokoleniowego doświadczenia
wielu kobiet.
Linda Berezowska w artykule pt. Przygody miast. Charakterystyka wirtualnych
odpowiedników miast w grach video zauważa, że wirtualne miasta w grach wideo
zawdzięczają swoją popularność w znacznej mierze sprawnemu wykorzystaniu
środków architektonicznych, integralnej przestrzenności medium jak i imersyjnego
doświadczenia. Przykładem były, wybrane przez Autorkę, przestrzenie miejskie
miast wirtualnych opartych na istniejących w rzeczywistości odpowiednikach,
takich jak: Nowy Jork, Los Angeles, Chicago, Hongkong czy Wenecja. Celem
artykułu jest wskazanie na możliwość spojrzenia na miasta wirtualne
z perspektywy interdyscyplinarnej.
Ostatni artykuł autorstwa Pawła Pajora zatytułowany Modele i narzędzia
komunikacji społeczności lokalnych w procesie zmian. Rola środków przekazu
w organizacjach pozarządowych przenosi nas w nieco inną tematykę. Jego
celem jest próba określenia roli i znaczenia narzędzi i modeli komunikacji
w społecznościach lokalnych w procesie zmian. Autor podkreśla rolę
organizacji pozarządowych w kreowaniu zasobów kapitału ludzkiego i budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego. Jak stwierdza, lokalne społeczeństwo
obywatelskie staje się podmiotem działania, gdy oprócz posiadania zdolności do
artykułowania i realizowania własnych interesów poza strukturami legalnej
władzy publicznej ma również dostęp do środków komunikacji, które służą do
aktywizowania lokalnych środowisk oraz informowania o prowadzonych
projektach, zbiórkach czy spotkaniach. Co prawda Internet i związane z nim
nierozłącznie media społecznościowe umożliwiają nieskrępowaną interakcję
społeczną dzięki czemu lokalne społeczności otrzymały możliwość nieograniczonej
komunikacji. Jednak, mimo tych zmian lokalna prasa i wiadomości drukowane
nadal odgrywają istotną rolę w małych społecznościach. Autor pokazuje wpływ
gazety lokalnej na mieszkańców Lipnika, budowanie więzi i integracje
mieszkańców. W lokalnych społecznościach przekaz na tradycyjnym nośniku
papierowym jest atrybutem budującym tożsamość mieszkańców, lepiej pomaga
się im identyfikować z miejscem zamieszkania i angażować w lokalne projekty,
które przekładają się następnie na lepszą jakość życia.
Numer 16. zamyka część Analizy. Szkice. Artykuły recenzyjne. Raporty, w której
zamieszczony został tekst Piotra Gierka pt. O sociální práci využívané během
aktivizace seniorů na základě polských zkušeností. Celem artykułu było
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przedstawienie roli pracy socjalnej wykorzystywanej w aktywizowaniu osób
starszych. Praca socjalna opiera się na uporządkowanym procesie pomocy
i planowanych wysiłkach na rzecz zmian. Koncentruje się na skutecznym
interweniowaniu na rzecz jednostek oraz grup najsłabszych między innymi
z powodu niepełnosprawności czy starości. Ukierunkowana jest także na
partycypację i społeczną inkluzję oraz aktywizację osób wykluczonych społecznie,
w tym osób starszych przy wykorzystaniu m.in. nowych mediów czy nowych
technologii. W oparciu o analizę literatury przedmiotu Autor przedstawia wybrane
formy działań praktycznych związanych z aktywizacją osób starszych. Taka
aktywizacja realizowana jest przede wszystkim przez instytucje i organizacje
funkcjonujące na polu pomocy społecznej i pracy socjalnej, do których w Polsce
należą m.in. Kluby „Senior+”. W części tej znajduje się również recenzja tomu
wierszy Michała Fałtynowicza pt. „Traktat barbarzyńcy” autorstwa Marka
Bernackiego.
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ABSTRAKT
W artykule podjęta została próba przedstawienia militarnego wymiaru operacji informacyjnych,
jego metamorfozy związanej z uwarunkowaniami charakterystycznymi dla konfliktów hybrydowych.
Podkreślono kompleksowość ich prowadzenia umożliwiającą skuteczne oddziaływanie zarówno na
podmioty międzynarodowe, jak i na pojedyncze obiekty oddziaływania. W treści artykułu znaczące
miejsce zajmuje analiza rozpowszechniania informacji, stosowane techniki, narzędzia i kanały
komunikacyjne znajdujące swe zastosowanie w operacjach informacyjnych mających na celu
uzyskanie jak największego wpływu społecznego. Zaprezentowany został wpływ i rola mediów
masowych na kształtowanie świadomości odsłaniając mechanizmy kreowania opinii publicznej.
SŁOWA KLUCZOWE: operacje informacyjne, informacja, dezinformacja, mechanizmy wpływu
społecznego, kreowanie opinii publicznej, działania hybrydowe
.

Wprowadzenie
Informacja staje się we współczesnym świecie kluczowym zasobem dającym
przewagę w świecie polityki i zapewniającym panowanie w XXI wieku. Rozwój
Internetu, mediów społecznościowych oraz nowoczesnych technologii sprawił, że
znacznie wzrosło zagrożenie przeprowadzaniem skutecznych operacji mających na
1

Data złożenia tekstu do Redakcji “MiS”: 02.02.2022.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 24.06.2022 r.;
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celu wywarcie jak największego wpływu na społeczeństwo. W dobie komunikacji
masowej, gdy media stają się bodaj najważniejszym podmiotem opiniotwórczym,
konieczność zrozumienia ich roli i możliwości okazuje się być nieunikniona.
Umiejętność poruszania się w tym obszarze, zrozumienie ich właściwości i wpływu
na kreowanie rzeczywistości ma zasadnicze znaczenie i jest dostrzegalna przez
wszystkie podmioty procesu komunikowania się. Jednakże ograniczenie
instrumentarium jedynie do tego pola jest oczywiście działaniem ze wszech miar
niekorzystnym i może prowadzić do ugruntowania błędnego przekonania, że
instrumenty wpływu społecznego to wyłącznie media, jednak walor praktyczny
tego opracowania wymusza szczegółowe omówienie problematyki ich dotyczącej.
Obecnie, intoksykowane informacje rozprzestrzeniają się na niespotykaną
wcześniej skalę, a ich zasięg stał się na tyle duży, że może wpłynąć na
funkcjonowanie zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw. Nasz świat ulega
ciągłym zmianom w tempie tak dużym, jak nigdy dotąd i stawia przed nami wiele
pytań. Jednym z nich jest rola wpływu informacji na postrzeganie świata przez
każdego z nas.

Geneza komunikowania się
Punktem wyjścia do dalszych dociekań jest wpływ informacji na nasze
bezpieczeństwo, a w zasadzie odsłonięcie maski bezpieczeństwa funkcjonującej
w naszej przestrzeni informacyjnej. Zakres dociekań rozszerzał się z roku na rok,
temat rozrasta się i poszerza. Tak też, by w pełni odnieść się do postawionej tezy,
należy przyjrzeć się jej w kontekście rozwoju komunikowania się. Dlatego też, by
uchwycić jego istotę, należy cofnąć się do ery człowieka kromaniońskiego
(w epoce wczesnego paleolitu), w którym to wykształcił się w pełni system
językowy. Od tego wydarzenia, na potrzeby niniejszego opracowania, będziemy
datować rozpoczęcie ewolucji komunikowania się. W przybliżeniu upłynęło aż 30
tysięcy lat, zanim ludzie opanowali sztukę pisania. Pierwotnie pismo było
utrwalane na glinianych tabliczkach. Świadczą o tym znaleziska z Mezopotamii
datowane na ok. 3100 r. p.n.e. Mówią nam one o początkach utrwalania pisma,
które w późniejszym czasie, dla zwiększenia trwałości przekazu, było czynione na
marmurze i w metalu, choć przy tym nie brakowało też ulotnych form na papirusie
czy papierze. Taki stan rzeczy utrzymywał się blisko 4000 lat – aż do rewolucji
zapoczątkowanej za sprawą byłego złotnika Johannesa Gutenberga, który
wynalazł w roku 1438 czcionkę drukarską. Po tym przełomowym odkryciu
przepływ informacji przyśpieszył jak nigdy dotąd. Już w 1450 roku drukowano na
masową skalę Biblię. Kolejny krok nastąpił już po stu pięćdziesięciu pięciu latach,
gdy Johann Carolus wykorzystał prasę drukarską do drukowania cotygodniowych
„wiadomości”, wydając pierwszą gazetę. Następnym wynalazkiem przełamującym
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bariery czasu i odległości był telegraf, którego twórcą był Samuel Morse.
Przeprowadził on udaną próbę użyteczności tegoż wynalazku na odległość 60 km
dzielących Waszyngton od Baltimore. Następnym epokowym wydarzeniem było
wynalezienie w 1876 roku telefonu. Jego twórca, Graham Bell, był swoistym
majster-klepką zajmującym się na co dzień nauką osób niesłyszących. Po
osiemnastu latach irlandzko-włoski wynalazca Guglielmo Marconi uwalnia telegraf
od drutu. A na początku minionego wieku, w 1906 roku, miała miejsce pierwsza
radiowa audycja, w trakcie której wyemitowano kolędę „O, Holy Night”. Warto
zaznaczyć, iż w 1924 roku funkcjonowało już około 3 mln radioodbiorników i liczbę
słuchaczy szacowało się na około 20 milionów odbiorców. Niespełna dwadzieścia
lat później, w 1925 roku, nastąpiła pierwsza transmisja telewizyjna, w której
pokazano twarz lalki brzuchomówczyni imieniem Stooky Bill. Od 1969 roku
rozpoczęła się era Internetu. Wówczas połączono Stanford z Santa Barbara,
a następnie Utah. Ten okres, pięćdziesięciu dwu lat do chwili opracowania tego
artykułu (2021), w dziejach świata to okres niezbyt długi, ale w skali rozwoju
komunikacji bardzo znaczący.
Jak dowodzi historia, informacja jest związana z techniką, ze sposobami jej
przetwarzania, rozprzestrzeniania i dostępem do niej. Początkowo był to przekaz
ustny, w którym rozprzestrzenianie informacji było nierozłącznie związane
z migracją ludności. Proces ten przyśpieszył nieco, gdy przysposobiliśmy do
podróżowania zwierzęta. Korespondencja pocztowa w czasach imperium
rzymskiego była mierzona trasą (do 80 kilometrów dziennie), jaką pokonywał
galopujący koń. Nie należy zapomnieć o kolportowaniu jej na pokładzie statków,
czy znacznie później pociągów. Wieści, towary i ludzie przemieszczają się coraz
dalej, coraz szybciej i coraz liczniej.
Człowiek, jako główny użytkownik całego spektrum kanałów komunikacyjnych,
staje się coraz bardziej podatny na rażenie informacją. Każdy bit pozyskanych
wiadomości kształtuje nasze postrzeganie świata, wpływając na naszą wolę.
Manipulacja świadomością prowadzi do zmiany myślenia u starannie
wyselekcjonowanych osób, społeczności, a nawet całych społeczeństw.
Przypomnijmy, że termin ten pochodzi od łacińskiego słowa manipulatio,
oznaczającego manewr, fortel, podstęp. Tak też, to zagadnienie było od zawsze
przedmiotem zainteresowań tych, którzy próbowali zawładnąć masami, ale
i dowódców wojskowych chcących doprowadzić do bezkrwawego wygrania
konfliktu. Przez stulecia czynnikami ograniczającymi komunikowanie były m.in.
akweny morskie, pasma górskie, języki. Dziś te bariery, niegdyś skutecznie
utrudniające przepływ informacji, pokonujemy za przyciśnięciem guzika.
Powodem jest nieustanna ekspansja technologii informacyjnej powodująca
skurczenie się średniego czasu upływającego od samej innowacji technicznej do
rozpoznania możliwości jej zastosowania. Zachodzące zmiany w tym zakresie
obecnie mierzone są już nie w latach, lecz w miesiącach. W czasach nam
23

Jarosław Wiśnicki

współczesnych globalny handel umożliwia transfer idei, kultury i religii na
niespotykaną dotąd skalę. Informacja przesyłana jest z prędkością światła,
a transgeniczne komunikowanie zniosło ostatnie bariery. Tak od słów
wytłaczanych w glinie w Mezopotamii do audycji z Księżyca pochód innowacji
technologicznych pokonał przeszkody czasu i odległości.
U progu XXI wieku pojedynczy człowiek, będący dziś zarówno nadawcą,
jak i odbiorcą, dzięki dostępowi do niewyobrażalnie rozległej sieci komunikacyjnej,
jest w stanie wpłynąć na opinię publiczną. Każdy bit wysłanej wiadomości jest
ładunkiem informacyjnym będącym swoistą amunicją umysłu. Zwielokrotnienie
liczby i wzrost prędkości transmisji danych oraz nieustannie zwiększająca się sieć
kanałów transmisji komunikatów sprawiły, że na co dzień mamy możliwość
kontaktu z nieomal wszystkimi źródłami i odbiorcami. Technologie
przechowywania i dostępu umożliwiły nam przezwyciężenie ograniczeń czasowych
w większości zachowań komunikacyjnych. Współczesne funkcjonowanie w sieci,
jak żadne inne środowisko informacyjne dotąd, pozwala na kreowanie
rzeczywistości zarówno w stosunku do społeczności własnej, jak
i międzynarodowej. Jednym ze skutków pojawiania się nowych technologii
komunikacyjnych jest tendencja do umiędzynarodowienia komunikowania
masowego. Coraz wyraźniejszym staje się wpływ lokalnej informacji na sytuację
globalną. Pociąga to za sobą pewne skutki zarówno dla samych nadawców, jak
i ich odbiorców. W tym kontekście bardzo ważne jest, by mimo tego, że obecnie
cyberprzestrzeń stała się dominującym wymiarem kształtowania przekazu, nie
mylić prawdy z opinią większości.

Społeczny proces komunikowania się
Nie sposób pominąć definicję informacji, zgłębiając temat jej wpływu
na kreowanie opinii publicznej. Analiza literatury przedmiotu uzmysławia nam,
że informacja to złożone i niejednoznaczne pojęcie, które występuje tak naprawdę
we wszystkich dziedzinach naukowych. Wobec tego niepodobna znaleźć definicję
ujmującą jej sedno obejmując wszystkie obszary, do których to pojęcie się odnosi.
Jednakże, na potrzeby niniejszego opracowania, najbardziej odpowiednim zdaje
się ujęcie filozoficzne, które określa informację jako odwzorowanie rzeczywistości,
a dokładniej jej obiekty, zdarzenia, wszelkie zjawiska czy procesy, w sposób jak
najbardziej szczegółowy2. Dlatego też informacja uznana jest powszechnie za
najważniejszy składnik każdego systemu ze względu na uporządkowanie
i ład, który wprowadza. Zatem każda informacja jest dla naszego umysłu
ładunkiem budującym nasze postrzeganie świata. Encyklopedia PWN, odnosząc
się do przedmiotowego terminu, w pierwszym zdaniu podkreśla jej
2

https://mfiles.pl/pl/index.php/Cechy_informacji (24.10.2019).
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nieuchwytność.
Analizując definicję, utwierdzamy się w trafności jej filozoficznego ujęcia. Mówi
ona, że:
„informacja to pojęcie, w zasadzie niedefiniowalne ze względu na jego pierwotny, elementarny
charakter; rozpatrywana najczęściej w trzech aspektach: syntaktycznym (dotyczy ilości informacji,
jaka może być potencjalnie zawarta w danej wiadomości), semantycznym (znaczenia i zawartości
treściowej wiadomości) i pragmatycznym (przydatności informacji, tj. wartości informacji zawartej
w wiadomości ze względu na realizowany przez odbiorcę cel). Obecnie nie są znane uniwersalne
metody analizy informacji w znaczeniu semantycznym i pragmatycznym. W sensie syntaktycznym
definiuje się informację albo poprzez ilość (miarę) informacji (informacji teoria), albo jako synonim
pojęcia dana (dane)”3.

Wczytując się w materiały źródłowe, napotkać można wiele ujęć terminu
„informacja” proponowanych przez znawców przedmiotu będących
przedstawicielami różnych dziedzin naukowych. Robert Ash w książce „Teoria
informacji” ściśle wiąże ją z teoretyczną koncepcją „systemu komunikacyjnego”,
w której rozróżnia następujące elementy: źródło wiadomości, koder, kanał,
dekoder, odbiorca wiadomości oraz szum4. Ulega zmianie również model
komunikowania w zakresie nadawcy i odbiorcy. W przypadku mediów
tradycyjnych nadawca, czyli ten, kto mówi, jest jeden, z czasem bywa ich więcej.
Jednakże jest to konkretne źródło, niesprawiające problemów w identyfikacji.
Nadawcą często jest organizacja lub zatrudniany przez nią profesjonalny
komunikator (dziennikarz, prezenter, celebryta itp.). Jeśli nawet nim nie jest,
często jest to głos społeczny, któremu dano lub sprzedano dostęp do kanałów
medialnych (reklamodawca, polityk, adwokat jakiejś sprawy itp.). Wiadomość,
czyli ta istotna część odpowiadająca na pytanie, co mówi, sporządzona jest według
określonych norm dziennikarskiego rzemiosła, oparta na faktach i dowodach.
Zazwyczaj jest tworzona obiektywnie. Koder to zrozumiały przez szerokie masy
odbiorców swoisty język wyrazu. Dekoder to zdolność odczytywania przesłania,
a więc możliwości interpretacji przez odbiorcę przysłanych informacji i ich
wykorzystanie. Posługujemy się symbolami i znakami po to, aby być zrozumiałym
dla odbiorców. Niezbędna jest wówczas jedność semiotyczna, czyli operowanie
tymi samymi znakami i symbolami. Kanał, czyli prasa, radio, telewizja i Internet
odpowiedzialne są za transmitowanie informacji. Istotny element stanowi także
występowanie informacji zwrotnej5 pozwalającej nadawcy na podjęcie procesu
analizy, celem ustalenia prawidłowości odczytu i interpretacji nadawanej już
wiadomości. Odbiorcą jest całe społeczeństwo, a więc odbiorca masowy, słabo
zidentyfikowany. Ostatnim z wymienionych elementów składowych jest szum
3

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/informacja;3914686.html (24.10.2019).
https://mfiles.pl/pl/index.php/Informacja (24.10.2019).
5 Do jej przekazania zobowiązany jest odbiorca pierwotnego komunikatu.
4
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informacji, który w czasach mnogości przekazów informacyjnych, wespół z ich
zróżnicowaniem, powoduje przeinformowanie skutkujące u odbiorcy poczuciem
chaosu, bezradności, a w konsekwencji dezorientacją. Oprócz szumów istnieją
także inne czynniki, które utrudniają zrozumienie przekazu. Należy do nich zaliczyć
bariery komunikacji społecznej o charakterze fizycznym oraz psychicznym, takie
jak wszelkie utrudnienia percepcyjne, wybiórczość uwagi wszystkich podmiotów
komunikowania się, różnice kulturowe, w których to poszczególne gesty nie
zawsze znaczą to samo, wszelkiego rodzaju stereotypy i różnice klasowe. Ważnym
czynnikiem jest także stan psychiczny osób komunikujących się, zwłaszcza że sama
niechęć do komunikowania się wpływa negatywnie na cały jego proces6.
Istnieją także bariery w postaci filtrowania informacji, priorytetyzacji ich, czy
występowania skojarzeń. Dlatego też nadawcy coraz częściej chcąc zaciekawić
odbiorcę, zmieniają dotychczasową formułę. Na naszych oczach dokonuje się
zmiana mająca utrzymać zainteresowanie audytorium. Ten coraz bardziej
rozprzestrzeniający się paradygmat medialny zaciera różnice pomiędzy
dziennikarstwem a rozrywką, gdyż przekazując wiadomości, stosuje się
jednocześnie stymulację emocjonalną i rozrywkową. Podsumowując
komunikowanie w kontekście wpływu informacji przy użyciu mediów
tradycyjnych, należy podkreślić, iż skutki komunikacyjne w intencjonalnym
przekazie informacji są zasadniczo przewidywalne, choć dość trudne do
„zaprogramowania”.
Dzisiaj nasza wiedza narasta z zawrotną prędkością, wykładniczo do rozwoju
technologicznego, a więc powinniśmy rozumieć procesy zachodzące na naszych
oczach coraz lepiej. Tymczasem dzieje się odwrotnie. Yuval Noah Harari twierdzi,
iż nowo zdobyta wiedza prowadzi do szybszych zmian ekonomicznych,
społecznych i politycznych. Próbując zrozumieć, co się dzieje, przyśpieszamy
proces gromadzenia wiedzy, który prowadzi tylko do coraz szybszych i większych
wstrząsów, co przyczynia się do narastania szumu informacyjnego
doprowadzającego do tego, że coraz gorsze jest rozumienie teraźniejszości i coraz
trudniejsze jest odczytywanie nieuchronnej przyszłości7.
Po dziesięcioleciach niepohamowanego rozwoju Internet nadał nowy kształt
komunikacji. Jego gigantyczne możliwości zależą ściśle od jego multimedialnego
charakteru łączącego dźwięk, obraz i tekst. Dzięki dostępowi do transferu danych
każdy może być źródłem i kreatorem informacji. W dobie konwergencji
technologicznych coraz bardziej zacierają się granice między komunikowaniem
publicznym a prywatnym oraz komunikowaniem indywidualnym i na wielką skalę.
Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest posiadanie przez każdego z nas przywileju
wpływania na opinię publiczną. Nie pozostaje już to tylko w gestii królów
6
7

B. Kozyra, Komunikacja bez barier, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2008, s. 47.
Y. N. Harari, Homo deus. Krótka historia jutra, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018, s. 78.
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i przywódców religijnych czy wodzów plemiennych. Henry Jenkins, Sam Ford
i Joshua Green tak ujmują idee rozprzestrzeniania mediów: „Co się nie
rozprzestrzenia – umiera”8. Możliwość zaistnienia, wyrażania swoich poglądów
i emocji oraz interakcji wpływa na atrakcyjność nowoczesnych mediów. Znajduje
to swoje przełożenie w uzależnieniu się użytkowników na całym świecie, a nawet
lęku przed odłączeniem zwanym FOMO (Fear of Missing Out). Jakże doniosłe staje
się w tej sytuacji porzekadło, że im większy pożytek dla pana ze swojego sługi, tym
w większym stopniu staje się pan od niego uzależniony.
Mirosław Lakomy w swym opracowaniu „Demokracja 2.0. Interakcja polityczna
w nowych mediach” wskazuje cechy dystynktywne nowych mediów, którymi
są: „integralność, hipertekstowość, intermedialność czy digitalność”9. Z pewnością
te cztery elementy w sposób stosunkowo precyzyjny charakteryzują nowe media.
Jednakże autor, odwołując się do przekonań norweskiego naukowca Espena
J. Aarsetha, dostrzega pewną nieadekwatność terminu interaktywności w opisie
mediów funkcjonujących w środowisku internetowym. Aarseth proponuje
wprowadzenie w to miejsce pojęcia ergodyczność. Systemy ergodyczne bowiem
charakteryzują się polem zdarzeń, które obejmuje wszelkie możliwe warianty
narracji. Norweski badacz twierdzi, że „W ten sposób podczas każdego odczytania
tekstu obecnego w nowym medium powstaje różna sekwencja semiotyczna”10.
Potwierdzeniem tego są serwisy społecznościowe i skupione wokół nich
e-społeczności, które tworzą silną dialogiczność przejawiającą się w zamianie ról
nadawcy i odbiorcy. Potwierdzają to zachodzące tam interakcje, zwłaszcza te,
w których podobnie jak w polityce, wspólny wróg tworzy wspólne interesy.
Użytkownik A widzący w użytkowniku B antagonistę ma powody do
podejmowania wspólnych działań przeciw użytkownikowi B.
Jednym z milowych kroków w wyścigu komunikacyjnym zapoczątkowanym
tysiące lat temu było pojawienie się smartfonu. Możliwości, jakie dają te
urządzenia użytkownikowi mediów społecznościowych, są wręcz nieograniczone.
Poprzednio, nawet jeśli usługi internetowe działały doskonale, użytkownicy stali
przed wyborem. Mogli być w rzeczywistym życiu, ale z dala od Internetu. Mogli też
prowadzić swoje cyfrowe życie w izolacji, jedynie w towarzystwie komputera.
Teraz, z urządzeniami wyposażonymi w Internet w kieszeni, stało się możliwe
połączenie obu tych tożsamości. Swoistą rolę w ewolucji przesyłanych informacji
i interakcjach w sieci odegrał Twitter. Komunikator założony w 2006 roku zmienił
kształt wiadomości – nie to jak je odbierano, ale to jak je relacjonowano.
Dziennikarze zaczęli wykorzystywać media społecznościowe do umieszczania
8

J. Maciuszek, Automatyzm i bezrefleksyjność w kontekście wpływu społecznego, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2013, s.19-20.
9 M. Lakomy, Demokracja 2.0 Interakcja polityczna w nowych mediach, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, s. 6769.
10 Ibidem, s. 69.
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notatek, handlowcy – informacji gospodarczych, a politycy – swych stanowisk
w danej sprawie. Wystarczyło dotknąć informację i już poleciało. Twitter stał się,
jak wyraził to reporter Farhad Manjoo, „miejscem”. Przypominał budynek klubu,
„gdzie wielu dziennikarzy nieświadomie tworzyło obrazy świata”. Sieć
społecznościowa stała się miejscem, gdzie ludzie decydowali, co zasługuje na
relację, a co nie11.
W tejże minucie, w każdej godzinie, przez wszystkie dni w roku w przestrzeni
informacyjnej toczy się nieustanna walka, aby zapanować nad przekonaniami
ludzi, ich emocjami i nastawieniem – wywierając wpływ na wolę walki,
zaprzestanie jej, wykonywanie pracy czy jej przerywanie, opór i sabotaż,
wątpliwości, narzekania, wiarę i lojalność (…). W 2019 roku w ciągu 60 sekund
zalogowano się do Facebooka - 42.033.600.000 razy, w przeglądarce Google
wyszukiwano 159.840.000.000 razy, wysłano 1.641.600.000.000 wiadomości za
pomocą komunikatora WhatsApp, 8.077.400.000.000 – e-maili, wgrano 72
godziny materiałów wideo na YouTube, pobrano 375.000 aplikacji mobilnych na
Google Play i AppStore, dokonano 174.200 scrollowań na Instagramie, wysłano
278.000 tweetów, a na Tumblrze zamieszczono 20.000 nowych zdjęć12. Rozmiar
naszego zaangażowania w przepływ informacji potwierdza fakt, iż 98% z nas,
użytkowników Internetu, korzystało z sieci społecznościowych lub
komunikatorów13. Czyż potrzeba lepszego dowodu na usieciowienie dzisiejszego
świata? Sądzę, że wszyscy to czujemy, ale pytanie czy akceptujemy, bo to dwie
zupełnie osobne sprawy. W czasach geoinformacji, gdy technologie coraz bardziej
zastępują kontakty międzyludzkie (jak czynią to np. komunikatory czy portale
społecznościowe) i zaspokajają nam coraz bardziej naturalną potrzebę
komunikowania się z drugim człowiekiem Internet okazał się narzędziem quasidobrowolnego „wyprzedawania” prywatności. Podłączenie do sieci coraz bardziej
staje się narzędziem monitorowania, nadzoru i (niebawem) kontroli zachowań
milionów ludzi. Tym samym pole dla manipulacji wydaje się nieskończone.
W tym stosunkowo nowym środowisku informacyjnym coraz więcej z nas stara
się zaakcentować swoją obecność. Lajkujemy i udostępniamy informację bez jej
rzetelnego potwierdzenia tylko dlatego, że wpisuje się ona w naszą wizję
rzeczywistości lub po to, aby zaistnieć. Dlatego też treści medialne, a zwłaszcza te
pochodzące z naszych smartfonów, z którymi coraz trudniej nam się rozstawać,
stanowią wykładnię postrzegania przez nas rzeczywistości. W pewnym
uproszczeniu można by ująć to następująco: autor relacjonowanego wydarzenia,
umieszczając je w sieci, staje się wykładnią jego postrzegania. Permanentne,
turbulentne i nieustanne nasycanie przestrzeni informacyjnej przyczynia się do
11

P.W. Singer i Emerson T. Brooking, Nowy rodzaj wojny. Media społecznościowe jako broń, Kraków 2019,
Wydawnictwo vis-à-vis etiuda, s. 73.
12
https://cyrekdigital.com/pl/blog/co-sie-dzieje-w-internecie-w-zaledwie-minute/ (19.03.2020).
13 https://socialpress.pl/2019/02/ilu-uzytkownikow-korzysta-z-sieci-i-social-media-w-2019-roku (19.03.2020).
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tego, że przestajemy zastanawiać się, czy jest to prawdą. Nasza niechęć
poznawcza i strach wobec zmian spycha na dalszy plan argumenty merytoryczne.
Tym samym dajemy pole manipulacji. Z przymrużeniem oka należałoby się odnieść
do liczby Hindusów posiadających dostęp do telefonu komórkowego, których jest
więcej od tych posiadających dostęp do toalety. Owo uzależnienie od technologii
informacyjnych należy do tych negatywnych zjawisk, które są już obecne w życiu
naszego społeczeństwa. Jej wielopłaszczyznowy wpływ czyni nas podatnymi na
wszelkie potencjalne zakłócenia i zagrożenia, które mogą mieć różnorakie
przyczyny i niejednolitą postać. Mogą to być wszelkiego rodzaju zdarzenia
naturalne i wywołane przez człowieka, prowadzące do fizycznego zniszczenia
systemów informacyjnych (np.: pożary, powodzie, katastrofy techniczne) lub
naruszenia technicznych parametrów pracy tychże systemów (np. wyładowania
atmosferyczne, oddziaływanie magnetyczne ziemi i kosmosu, zakłócenia
elektromagnetyczne i czujnikowe) lub zmiany danych stanowiących o rzetelności
przesyłanych informacji np. zakłócenia informatyczne: wirusy, konie trojańskie,
bomby logiczne, bakterie i króliki; wprowadzanie fałszywych informacji w trybie
pozainformatycznym, jak choćby w prasie, radio, telewizji i Internecie,
ingerowanie w tryb przesyłania informacji, blokowanie, mylenie.

Kreowanie informacji
Historia wykorzystania informacji w walce sięga daleko w przeszłość. Znana jest
nie tylko rola informacji w procesach decyzyjnych, ale też rola informacji jako
bardzo skutecznej broni, a wsłuchiwanie się w nią daje m.in. możliwość podjęcia
działań wyprzedzających. Coraz to nowsze możliwości kreowania rzeczywistości
powiększają arsenał nieustannie rozwijającej się inżynierii społecznej. Łatwość
w dostępie do informacji, poza pozytywnymi rezultatami, powoduje również
wystąpienie szeregu nowych uwarunkowań obecnych w czasach nam
współczesnych. Liczyć się będą tylko ci, których stać będzie na nieograniczone
dysponowanie informacją i którzy będą mieli możliwość kolportowania jej,
sterując tym samym opinią społeczną, a co za tym idzie procesami społecznymi nie
zawsze zgodnymi z powszechnie przyjętymi normami społecznymi. Główny
produkt tego sektora – informacja – włada unikalnymi cechami. W odróżnieniu od
wszystkich innych zasobów można ją wielorako i przez wielu użytkować, przy czym
im więcej jest używana, tym staje się cenniejsza. To samo można powiedzieć
o sieciach wiążących różne źródła informacji.
W warunkach dzisiejszego globalnego przepływu informacji warto jest szerzej
zaprezentować wykorzystanie technologii wspierających operacje wpływu
społecznego. Główną przestrzenią są media społecznościowe będące najbardziej
ekspansywnym, a co za tym idzie opiniotwórczym medium w dzisiejszych czasach.
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Wypełniają one coraz bardziej naszą przestrzeń poznawczą, dominując na naszych
ekranach, w naszym życiu, i dzięki algorytmom pracują nad naszymi
umysłami. Odnosząc się do użyteczności Internetu względem komunikowania się,
W. Budzyński wymienia jego następujące zalety: powszechność, globalny
charakter, interaktywność, możliwość dotarcia do grupy docelowej,
multimedialność, dostępność 24 godziny, taniość, szybkość, rozwojowość, prestiż
oraz modny charakter. Nie sposób jednak pominąć wad Internetu: ograniczeń
transferu, trudności, jakie sprawia osobom nieposługującym się tym medium na
co dzień, ograniczeń dostępu dla niektórych grup docelowych, ryzyka związanego
z utratą anonimowości, zagrożeń ze strony wirusów, czasochłonność oraz
swoistego chaosu wynikającego z natłoku informacji14. Bacznie przyglądając się
niczym niepohamowanemu rozwojowi technologicznemu, z całą pewnością należy
przyjąć, iż pierwsze trzy z wymienionych wad będą stopniowo zanikać. Rozważając
rozwój komunikowania się, należy mieć na względzie znaczny wzrost w ciągu
ostatniej dekady tendencji do konsumowania wiadomości na platformach
społecznościowych.
Rozwój i dostępność technologii umożliwia rozpowszechnianie informacji tanio
i szybko jak nigdy dotąd. Coraz więcej podmiotów wykorzystuje zaistniałą sytuację
do szerzenia dezinformacji. W ciągu ostatnich lat dziedzina sztucznej inteligencji
(ang. Artificial intelligence – AI) I uczenia maszynowego (ang. machine learning –
ML) doświadczyła bezprecedensowego rozwoju aplikacji do automatyzacji tekstu
oraz rozpoznawania i generowania danych wizualnych i dźwiękowych. Sztuczna
inteligencja odgrywa coraz istotniejszą rolę w generowaniu treści syntetycznych
i umożliwia skuteczne mikrotargetowanie wykorzystywane na platformach
mediów społecznościowych. Jednym z obszarów wykorzystania modeli AI jest
rozpowszechnianie komunikatów dezinformacyjnych, w tym hiperrealistycznych
syntetycznych obrazów, filmów, nagrań audio i tekstu. Innym obszarem jest
stymulowanie komentarzy użytkowników mało skomplikowanych rozmów.
Wydaje się nieuchronnym, że algorytmy AI będą coraz bardziej odporne na zmiany
kodu strony i będą mogły coraz doskonalej odtwarzać ludzkie wzorce aktywności,
aby unikać detektorów automatyki. Z obserwacji wynika, że jednym
z najpopularniejszych mechanizmów uzyskania wpływu na odbiorcę jest
wchodzenie z nim w interakcję za pośrednictwem interfejsu użytkownika,
tak jak to robią autentyczni użytkownicy platform społecznościowych, dodając
polubienia, publikując komentarze, dzieląc się opiniami i rozpowszechniając
historie. Aby osiągnąć zakładane efekty oddziaływania, siewcy zniekształcanych
informacji starannie przygotowują rozpowszechniane treści zgodnie z przyjętymi
narracjami. Następnie poprzez nieautentyczne konta lub wyselekcjonowane sieci
14
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botów przenikają w autentyczne sieci społecznościowe, wkładając zazwyczaj
płaszcz liderów opinii czy jej zwolenników. W tej sytuacji oczywiste wydaje się,
iż znaczna część zastosowań sztucznej inteligencji do prowadzenia operacji
wpływu społecznego może zintegrować funkcjonowanie botów funkcjonujących
na platformach społecznościowych generujących treści (tekst, zdjęcia)
z automatycznymi algorytmami odpowiadającymi za ich kontrolę (techniki uczenia
się przez wzmacnianie zachowań zoptymalizowane przez algorytmy genetyczne).
Dobry przykład postawionej tezy stanowi Facebook, którego algorytmy mają
moc zmiany naszego postrzegania świata poprzez modyfikowanie naszych emocji
w związku z otaczającą nas rzeczywistością, która tworzona przez platformy
mediów drukowanych i cyfrowych oraz sukcesywny przyrost zasobów
informacyjnych oddziałuje bardziej niż kiedykolwiek na społeczeństwa.
W kontekście rozpatrywanego zagadnienia należy zaznaczyć, iż marketingowo
lepiej się sprzedają informacje o zabarwieniu negatywnym. Potwierdzają
to badania Gallup Global Emotions Raport, które mierząc dominujące emocje
w światowej populacji, liczba rozgniewanych osób w skali globu rośnie. Punkt
odniesienia stanowi 2016 rok, w którym rozpoczęto przedmiotowe badania.
Gniew odnotowywany jest zarówno w krajach doświadczonych wojną jak Syria czy
Irak – powyżej 40%, czy w innych uwarunkowaniach społecznych, jak np. akty
agresji pasażerów londyńskiego transportu publicznego wobec pracowników.
W okresie ostatnich trzech lat liczba napaści na osoby pracujące w transporcie
publicznym w brytyjskim transporcie wzrosła prawie o 25% 15. Publikowanie
negatywnych informacji, zwłaszcza w sieciach społecznościowych, eskaluje nasze
emocje. Przykład stanowi usługa streamingu na żywo (np. Facebook Life), za
pomocą której wielu użytkowników pokazywało samobójstwa i zabójstwa.
Czasopismo naukowe „Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America” opublikowało raport, z którego wynika, że Facebook
ma zdolności do wpływania na stan naszych emocji np. poprzez przedstawiane
aktualności. Według autorów raportu „emocje, które inni wyrażają na Facebooku,
wpływają na nasze własne stany emocjonalne, co stanowi dowód
eksperymentalny na istnienie zjawiska masowego przenoszenia emocji przez
media społecznościowe”16. Mając na względzie przedstawione badania, możemy
stwierdzić, iż media społecznościowe są w dużej mierze katalizatorem gniewu
i czynnikiem, który należy obciążyć winą za taki stan rzeczy. Z jednej strony
wzmaga to zjawisko tworzenia społeczności wzajemnie się wzmacniających
w radykalizowaniu poglądów, z drugiej strony wielokrotność, częstokroć
nieświadomego, bodźcowania siebie nawzajem.

15

http://cyberdefence24.pl/bezpieczenstwo-informacyjne/spolaryzowani-jak-media-spolecznosciowewzmocnily-nasz-gniew-i-podzialy-spoleczne (03.11.2021).
16 Ibidem.
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Jednakże to nie wszystkie determinanty. Istotną częścią eskalowania emocji są
również nieautentyczne aktywności w mediach społecznościowych. Według
raportu NATO opracowywanego od 2017 roku, na platformach społecznościowych
prowadzone są manipulacje dotyczące obecności NATO w Polsce, Estonii, Łotwie
i Litwie. W dokumencie czytamy m.in., że w rosyjskojęzycznej przestrzeni
informacyjnej w ciągu ostatnich sześciu miesięcy znacznie wzrosła aktywność
zautomatyzowana 17. Obecnie 36% tweetów pochodzi z kont automatycznych, co
stanowi 50% wzrost w porównaniu z poprzednim okresem18. Aktywność
zautomatyzowana w języku angielskim również wzrosła, ale na znacznie niższym
poziomie19. Na szczególną uwagę zasługuje informacja dotycząca opinii
zamieszczonej przez emerytowanego generała Skrzypczaka odnoszącej się do
gotowości NATO do konfrontacji informacyjnej z Rosją oraz jego zdolności do
obrony przesmyku suwalskiego. Opublikowany materiał wywołał największą
aktywność w rosyjskojęzycznej przestrzeni informacyjnej. Zasadniczym powodem
była zmiana interpretacji opublikowanego materiału. Otóż wypowiedź polskiego
generała broni będącego w swej karierze dowódcą 32 Pułku Zmechanizowanego,
zastępcą szefa szkolenia bojowego w Dowództwie Wojsk Lądowych, dowódcą
16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, szefem Szefostwa Wojsk Pancernych
i Zmechanizowanych – zastępcą szefa Szkolenia Wojsk Lądowych, szefem
Zarządu Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych Generalnego Zarządu Operacyjnego P3
w Sztabie Generalnym, szefem Zarządu Operacji Lądowych G-3 – zastępcą szefa
Sztabu Wojsk Lądowych RP, dowódcą 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej,
dowódcą Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe w ramach IV zmiany
PKW Irak, dowódcą Wojsk Lądowych RP i doradcą ministra obrony narodowej
oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej20 została
zmanipulowana. Nowy wydźwięk wypowiedzi kolportowanej w rosyjskojęzycznej
przestrzeni informacyjnej dotyczył planu inwazji NATO na Kaliningrad.
W przytoczonym działaniu nastąpiło klasyczne zniekształcenie informacji na
potrzeby prowadzonej polityki, wsparte autorytetem autora wypowiedzi.
Niezwykle pomocnym narzędziem w zrozumieniu procesów inicjowanych
i zachodzących w sieci jest mapowanie przestrzeni informacyjnej za pomocą
GDELT (Global Database of Events Location and Time). Tę swoistą bazę zdarzeń,
której celem jest uzyskanie dostępu przez użytkowników do
„ogromnych węży strażackich świata w identyfikacji przełomowych wydarzeń w czasie
rzeczywistym, śledzić rozprzestrzenianie się narracji, zanim staną się wydarzeniami oraz zrozumieć
przepływ idei, przekonań i narracji wypełniających świat, od walki z fałszem i użyczenia kontekstu,
17
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po pomoc w lepszym zrozumieniu się nawzajem”

założył Kaleva Leetaru21. Ten wycinek działalności, nieautentycznych aktywności
w mediach społecznościowych, uświadamia nam skalę zjawiska w zakresie
bezpieczeństwa. Analizując trendy informacyjnej przestrzeni w domenach
poznawczej, fizycznej, a w szczególności wirtualnej założyć można rozwój
zmierzający po pierwsze do wygenerowania wysokiej jakości mikrodezinformacji
oddziaływającej na szerokie spektrum odbiorców, po drugie do używania
niewykrywalnych
botnetów
społecznościowych celem
sprawniejszego
rozpowszechniania informacji oraz po trzecie do zintensyfikowania wysiłków prac
nad zwiększeniem efektywności botów względem ich wpływu na opinię społeczną,
integrując tym samym wieloaspektowe postrzeganie przez nas otaczającego
świata.

Podsumowanie
Podsumowując, należy przyznać, iż w obszarze gromadzenia, przetwarzania
i kolportowania informacji dokonano bardzo wiele, ale jeszcze ciekawsze rysują się
jego perspektywy. Stała się ona składową egzystencji współczesnego człowieka
a granica między cyfrowym a prawdziwym światem powoli się zaciera. Analizując
powyższe założenie należy mieć na względzie, że kiedy w latach pięćdziesiątych
XX wieku odbiorniki telewizyjne zaczęły coraz bardziej nasycać amerykańskie
domostwa, lekarze podnieśli larum. Nowe, bazujące na ruchomym obrazie
medium, ich zdaniem, miało negatywnie wpływać na ludzkie mózgi, ograniczać
zdolność wyobraźni, niszczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem. Nikt
wówczas nie spodziewał się jednak, że tak niepostrzeżenie zacierać się
będzie granica między tym, co przedstawione na ekranie, a tym, co realne.
Rozwój mediów nieuchronnie staje się głównym narzędziem tworzenia
i rozpowszechniania kultury, zarówno tej wysokiej, jak i popularnej. Patrząc na to
zagadnienie przez pryzmat operacji wpływu społecznego, poszerza się jak nigdy
dotąd obszar działania. Całe spektrum możliwości, które oferuje nam nieustannie
rozwijająca się technologia, jest wręcz idealne do wykorzystania we współczesnym
środowisku informacyjnym. Należy przy tym zwrócić uwagę na efektywność
oddziaływania, którą jest środowisko tworzone przez nas. My je tworzymy,
przeistaczając się z każdym dniem w społeczeństwo coraz bardziej uzależnione
od zdalnego komunikowania się. Społeczeństwo to dzięki tak wielkiemu
nagromadzeniu źródeł i moderatorów informacji w coraz większym stopniu
jest podatne na potencjalne prowadzenie operacji wpływu społecznego.
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https://stratcomcoe.org/pdfjs/?file=/publications/download/Robotrolling_06sept2021_fin.pd?zoom=page-fit
(02.11.2021).
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Wartościujące sądy dostosowane do wyselekcjonowanego odbiorcy opierają się
na sprawdzonych formach jak m.in. plotka, stereotyp czy kamuflaż. Techniki
w nich wykorzystywane, m.in. reguła autorytetu, społecznego dowodu słuszności,
wzbudzania wątpliwości, zniekształcania informacji, krytykowania i oceniania,
fałszywej historii, również nie są odkrywcze. Środkami oddziaływania są m.in.
publicystyka, radio, telewizyjna, Internet, trybuna na wiecu czy ambona katedry
uczelnianej. Inicjatorem jest ten, który intoksykuje przestrzeń informacyjną,
zaszczepiając patogen informacyjny. Jego rolą jest wprowadzenie starannie
dobranego katalizatora wywołującego zamierzoną reakcję opinii publicznej.
Ważnym aspektem tego działania jest nadanie mu wszelkich znamion
spontaniczności. Niemniej jednak istnieje pewne ograniczenie dotyczące
skuteczności. Otóż manipulacja w tym zakresie bywa skuteczna, dopiero gdy
istnieje pewna masa krytyczna zdefiniowanych lub ulegających wpływom
odbiorców. Jednostka, rodzina, grupa zawodowa mogą zostać wprowadzone
w błąd, ale nie zdefiniowane, bo w sposób naturalny wytwarzają przeciwciała
zdrowego rozsądku. Po przekroczeniu jednak pewnej liczby intoksykowani
informacją przekształcają się w tłum. Niniejsza sytuacja uzmysławia nam, że
zasadniczym sprzymierzeńcem manipulacji informacyjnej jest nasza niewiedza,
nieświadomość i bańka złudzeń, w której funkcjonujemy.
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Information as a Tool for Creating Social Influence
Summary
The article attempts to present the military dimension of information operations, pointing to its
metamorphosis associated with hybrid conflict-specific circumstances. The complexity of such
circumstances was highlighted along with the fact that they were designed to be effective in
influencing both international and individual impact sites. An analysis of the dissemination of
information takes a significant place in the article along with the teachniques, tools and
communication channels used in the social operations. The role of mass media and its influence on
shaping awareness is revealed along with its ability to create public opinion.
Keywords: information operations, information, disinformation, mechanisms of social influence,
public opinion, hybrid activitie
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Pandemia i infodemia. Refleksje nad jakością
ekosystemu medialnego podczas pandemii COVID-19

ABSTRAKT
Trwająca od 2020 roku pandemia COVID-19 przyczynia się do wielopłaszczyznowych zmian
w systemach społecznych na całym świecie. Wzmacnia wcześniejsze procesy związane
z transformacją cyfrową, inicjuje również szereg nowych. Dynamika wirtualizacji życia podczas
pandemii wprowadza głębokie przeobrażenia w ekosystemach komunikowania, uwydatnia
wzrastające nierówności społeczne i związane z nimi procesy rozwoju “mniejszości kognitywnych”,
pogłębia procesy medykalizacji życia. Celem artykułu jest identyfikacja zmian zachodzących
w ekosystemach komunikacyjnych oraz wstępna analiza ich społecznych konsekwencji. W artykule
wykorzystano wyniki badań własnych zrealizowanych za pomocą wywiadów pogłębionych
przeprowadzonych z socjologami, a także obserwację zawartości mediów.
SŁOWA KLUCZOWE: pandemia, infodemia, ekosystem komunikacji publicznej

Wprowadzenie
Pandemia COVID-19 głęboko przeobraża systemy społeczne w każdym z ich
rozlicznych wymiarów. Celem artykułu jest identyfikacja oraz wstępna analiza
procesów zmian, które zachodzą i charakteryzują się niezwykłą dynamiką.
Refleksja obejmuje ekosystem komunikacji publicznej z uwzględnieniem
obserwowanych od dwóch lat przekształceń.
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36

Pandemia i infodemia. Refleksje nad jakością ekosystemu medialnego podczas pandemii COVID-19

Uchwycenie kierunków zmian o charakterze systemowym umożliwia pogłębiony
wywiad socjologiczny. Proces komunikacji badacza z respondentem jest swoistym
„placem budowy wiedzy”. Rejestrowanie doświadczeń i opinii na poziomie
metaanalizy dostarcza wiedzy o kategoriach poznawczych uczestników, jest
również reprezentacją światów społecznych. Wywiady są zapisem interpretacji
podmiotowych, a jednocześnie mają wartość dokumentów osobistych. Taka
koncepcja badań mieści się w nurcie metodologii ugruntowanej2. W artykule
wykrzystano wyniki badań projektu „Rozmowy socjologów podczas pandemii”,
którego wyniki zostały opublikowane w pracy pt. „Obraz pandemii COVID-19
w zapisach podmiotowej świadomości”3. Rejestrowane podczas wywiadów
zmiany społeczne pozwalają na identyfikację obszarów, w których wywołują
procesy głębokich przeobrażeń sposobu organizacji życia społecznego na każdym
pozomie. W badaniu uwzględniono wyniki obserwacji zmian w latach 2020 – 2022
w różnych elementach ekosystemu medialnego. Założono, że ekosystem medialny
tworzą:
- nadawcy: media publiczne (nadzorowane przez partie polityczne), media
prywatne (podlegające grze rynkowej, nadzorowane z poziomu globalnych,
krajowych czy też lokalnych właścicieli), media społecznościowe (kontrolowane
przez właścicieli platform, administratorów),
- odbiorcy: użytkownicy korzystający z mediów będący jednocześnie twórcami
różnorodnych treści,
- infrastruktura techniczna: materialna oraz niematerialna (np. oprogramowanie
w postaci algorytmów, komunikatorów, chatbotów).
Ekosystem medialny rozwija się w zakresie kanałów dostępu, różnicowania
treści, a także możliwości modelowania zachowań obywateli, przez globalne
gry interesów ekonomicznych identyfikowanych jako „konsumenci”4. W logice
utrzymania lub zdobycia władzy i postrzeganych w kategoriach potencjalnych
wyborców, których można formować poprzez odpowiednio przygotowywane
i adresowane treści5.

2

K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wyd. PWN, Warszawa 2011.
J. Wróblewska-Jachna, Obraz pandemii COVID-19 w zapisach podmiotowej świadomości, Wyd. Nomos, Kraków
2021.
4 Zob. S. Zuboff, Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy, tł. Alicja
Unterschuetz, Wyd. 1. Zyski S-ka Poznań 2022.
5
Zob. N. Chomsky, E. S. Herman, Manufacturing consennt. The political Economy of the Mass Media, Wyd. PWN
Warszawa 2020.
3
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Rola komunikacji w procesach reprodukcji układów
aksjonormatywnych
Proces włączenia jednostek do społeczeństwa podczas socjalizacji wiąże się
z przyjmowaniem perspektyw konstruowanych przez konkretne grupy
i środowiska. Poczucie ładu społecznego kształtuje uniwersum symboliczne
wytwarzane i reprodukowane m.in. w działaniach komunikacyjnych6.
Zakorzenienie w świecie społecznym jest ściśle związane z zasobami kapitału
relacyjnego dostępnego jednostkom. System społeczny wytwarzają jednostki
legitymizujące dostępne wzorce działań poprzez codziennie powtarzane czynności
wynikające z pełnionych ról społecznych, czy też obowiązującego układu
aksjonormatywnego. Uprawomocnienie zastanej rzeczywistości dzieje się
w konwersacjach ludzi, wymieniających się treściami związanymi z religią,
moralnością prawem, obyczajami, tradycjami kulturowymi7.
Podstawą konstrukcji światów społecznych jest spotkanie i dialog,
samoorganizowanie dzieje się w procesie nadawania znaczeń. Na bazie procesów
komunikacji wyrastają idee, które podlegają afirmatywnym rozwinięciom lub
budowaniem wobec nich opozycji innych znaczeń nadawanych obserwowanej
materii. Idee stanowią tworzywo procesu instytucjonalizacji określonych norm,
a także praktyk działania. Świat społeczny scala zaufanie odbiorców wobec
instytucji, jak również wobec przekazywanych treści.
Jak zauważa Piotr Sztompka, kulturę można podzielić na: poznawczą, moralną
i estetyczną. Wartością naczelną dla kultury poznawczej jest prawda. Racjonalne
myślenie wynika z afirmacji prawdy, a także apoteozy rozumu, oraz wymogu
przemyślanego formułowania wszelkich stwierdzeń, odpowiedzialności za słowo.
Pomiędzy przyjmowanymi poglądami i przekonaniami a faktycznym stanem rzeczy
winna występować wzajemna spójność. W systemach demokratycznych
i społeczeństwie obywatelskim zapoznanie się z różnymi punktami widzenia
i dotarcie do “obiektywnego” stanu rzeczy winny zapewniać pluralistyczne media8.
Poszukiwanie prawdy w społeczeństwach obywatelskich jest wartością kulturową.
Jak zauważa Leszek Kołakowski należy ją rozważać funkcjonalnie w znaczeniach:
pragmatycznym, technologicznym, kulturowym i cywilizacyjnym. Uwydatnia on
także społeczną rolę prawdomówności, która umożliwia życie w zbiorowości,
zakłada dbanie o dobrobyt drugiego człowieka oraz środowiskowe przestrzeganie
ustalonych zasad. Prawda wpajana jako wartość najwyższa od najmłodszych lat
6

J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Warszawa, Wyd. IFiS
PAN 1993, przeł. B. Markiewicz.
7 W. Świątkiewicz, Legitymizacja. Zagadnienia podstawowe, [w:] Społeczny świat i jego legitymizacje,
W. Świątkiewicz (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice 1993, s. 7-11.
8 P. Sztompka, O pojęciu kultury raz jeszcze, „Studia Socjologiczne”, nr 1/2019 (232), s. 7-23.
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definiuje nasze społeczeństwo, wprowadza wartość autoteliczną, jaką staje się
zaufanie9.
Pokoleniowa reprodukcja światów społecznych wymaga stabilnej infrastruktury
instytucjonalnej podtrzymującej konkretny porządek, niezbędne w tym procesie
jest budowanie zobiektywizowanej wiedzy o rzeczywistości. Jednym z jej
elementów jest ekosystem komunikacyjny, w ramach którego instytucje publiczne
przekazują i wymieniają informacje sprzyjające podtrzymywaniu więzi
społecznych10. Komunikowanie, co do treści oraz stosowanej formy przekazu,
może prowadzić także do dezintegracji społecznej, niestabilność komunikacji
publicznej pociąga za sobą rozpad całego systemu społecznego. Naruszenie form
kulturowych związanych z komunikowaniem otwiera drogę do rekompozycji
struktur społecznych, między działaniami a procesami komunikacji istnieją
nierozerwalne związki przyczynowo-skutkowe. Przerwanie reprodukcji układu
aksjonormatywnego otwiera drogę społecznym innowacjom, a momentem
takiego przerwania jest globalny stan pandemii.

Wpływ pandemii COVID-19 na legitymizację porządku
społecznego
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w dniu 11 marca 2020 roku ogłosiła stan
pandemii z powodu globalnego zagrożenia chorobą COVID-19 wywołaną wirusem
SARS-CoV-2. W Polsce stan epidemii został ogłoszony podczas konferencji
prasowej Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Zdrowia Łukasza
Szumowskiego w dniu 20 marca 2020 roku. Następnego dnia na mocy
rozporządzenia11 wprowadzono narodową kwarantannę, zamknięto systemy
edukacji i nauki, ograniczono działalność związaną ze sportem, kulturą i rozrywką.
Zatrzymano życie społeczne, pojawił się szereg, niezrozumiałych dla obywateli
zakazów, na przykład zakaz wstępu do lasów.
Podczas pierwszej fali pandemii COVID-19 autorka artykułu zrealizowała projekt
badawczy pt. “Rozmowy socjologów w czasach pandemii”. Celem projektu była
realizacja wywiadów pogłębionych z doświadczonymi badaczami życia
społecznego na temat zmian zachodzących w społeczeństwie. Do udziału
w badaniu zostali zaproszeni samodzielni pracownicy naukowi posiadający
biograficzne doświadczenie transformacji społeczno-ustrojowej reprezentujący
nastepujące subdyscypliny socjologii: socjologia medycyny, socjologia kultury,
9

L. Kołakowski, Pochwała niekonsekwencji t. 2, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1989.
B. Dobek-Ostrowska R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wyd. ASTRUM,
Wrocław 2001, s. 18.
11
Dz. U. poz. 491 z późn. zm., rozporządzenie dostępne jest pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/
D2020000049101.pdf. (dostęp 21.11.2021 r.).
10
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socjologia miasta, socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego. W pierwszej części
badania wzięło udział siedmiu respondentów. Teksty wywiadów powstałe podczas
pandemii COVID-19 są zakorzenione w lokalnych światach społecznych,
reprezentują systemy, w których ramach zostały wytworzone. Można je
rozpatrywać w kategoriach interaktywnej analizy, wychodzącej poza
monologiczny opis struktur i zmian. Mają wartość dokumentu utworzonego
w konkretnym miejscu i czasie w wyniku procesu komunikowania się oraz
uzgadniania znaczeń. Przedstawione perspektywy nie dają pełnego obrazu
rzeczywistości społecznej, są wybranymi ilustracjami kategorii poznawczych
badaczy zaangażowanych w projekt. Wiedza wytwarzana przez językową
(znaczeniową) interakcję, dyskurs, jego struktura i efekty stanowią samoistny
przedmiot zainteresowania, analiza ich treści natomiast koncentruje się na
narracjach będących elementem negocjowania znaczenia świata. Rozumienie
rzeczywistości dokonuje się przez ekspresję życiowych doświadczeń, które mogą
zostać zinstytucjonalizowane w formach kulturalno-kognitywnych. Rozmówcy
świadomie uczestniczyli w procesie dokumentowania zdarzeń, uzgadniania
interpretacji, dokonując rewizji treści za pomocą autoryzacji. Autokorekta jest
wynikiem refleksyjności obserwatorów, a zarazem legitymizacją znaczeń nadanych
wydarzeniom.
Jaki obraz pandemii wyłania się z wywiadów? W marcu i w kwietniu 2020 roku
pandemia była obecna w komunikacji masowej jako rzeczywiste zagrożenie,
publiczne przestrzenie opustoszały, życie społeczne zamarło. W okresie
wakacyjnym nastąpiła zasadnicza zmiana w sposobach komunikowania, a tym
samym zmieniła się percepcja społeczna trwających zmian. Pandemia sprawiała
wrażenie pożywki medialnej, a nie realnego problemu. W lipcu zostały
przeprowadzone przesunięte z 10 maja wybory prezydenckie. W czerwcu
odbywały się otwarte wiece wyborcze, kandydaci na urząd prezydenta spotykali
się z elektoratem, rezygnując z pandemicznych zabezpieczeń: maseczek,
rękawiczek i dystansu społecznego. Z czasem w przestrzeni publicznej pojawiły się
grupy lekceważące, a nawet wątpiące w pandemię. Zakwestionowano m.in.
obowiązek noszenia maseczek – dowodzono, że jest on ograniczaniem swobód
obywatelskich. Wakacje upłynęły w przekonaniu, że pandemia zmierza ku
końcowi. We wrześniu dzieci i młodzież wróciły do placówek opiekuńczowychowawczych, przywrócono naukę w szkołach przy zachowaniu reżimu
sanitarnego. Wprowadzono powszechny obowiązek noszenia maseczek,
dezynfekowania rąk oraz powierzchni używanych wspólnie przez uczniów.
Wybiórcza kontrola zachowań poprzez restrykcje sanitarne, niespójne komunikaty
na temat pandemii budziły dysonans poznawczy wzmacniany poprzez media.
W Europie, Stanach Zjednoczonych, a także w Polsce zaczęły się masowe protesty
grup uznających pandemię za socjotechniczny zabieg mający na celu ograniczenie
praw obywatelskich.
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Jesienią 2020 roku, w opinii Bohdana Jałowieckiego, nastąpiła dekonstrukcja
ekosystemu komunikacji publicznej:
„Chaos pogłębiają też politycy. W Polsce np. w początkach epidemii minister zdrowia, lekarz
kardiolog, wyśmiewał noszenie maseczek ochronnych, twierdząc, że są nieskuteczne, a po jakimś
czasie nakazał ich stosowanie, zaś premier oświadczył, że w lecie wirus jest niegroźny i nie ma się
czego bać. Ten szum informacyjny powoduje, że słabnie obawa przed zakażeniem, słabną odruchy
obronne i obywatele przestają reagować na zalecenia władz. Wiele osób śledzących statystyki
zakażeń wie, że w Polsce liczba zakażonych (55 tys.) na liczbę mieszkańców kraju to ułamki
procenta (0,0015). Większość nie zna nikogo, kto zetknąłby się z wirusem. To wszystko oczywiście
wpływa na społeczny odbiór epidemii, która przestaje być realnym problemem, a staje się jedną
z głównych pożywek mediów, a szczególnie telewizji informacyjnych poświęcających temu
zjawisku znaczną część czasu antenowego”12.

Po roku od ogłoszenia pandemii ekosystem komunikacji publicznej przybrał
model nazwany przez Ralpha Keyesa „kulturą postprawdy”13. Nastąpiła
delegitymizacja ładu społecznego konstruowanego w paradygmacie
funkcjonowania publicznych kanałów informacyjnych zorientowanych na
przekazywanie wiadomości poddanych wcześniej weryfikacji. W kulturze
postprawdy informacje są traktowane jako narzędzie zarządzania społecznymi
emocjami, interpretacja oraz funkcja pełnią rolę nadrzędną wobec usytuowanego
niżej kryterium zgodności z rzeczywistością. W odróżnieniu od wcześniej
stosowanych narzędzi propagandowych chaos informacyjny ma charakter
masowy, obejmuje wszystkie szczeble: publicznych i prywatnych nadawców,
dziennikarzy obywatelskich oraz użytkowników działających w mediach
społecznościowych. Bohdan Jałowiecki postrzegał te procesy w następujący
sposób:
„Epidemię można analizować na dwóch płaszczyznach: medyczno-społecznej i politycznej.
Pierwszą z nich socjolog odbiera jako laik, może jednak ją ocenić na podstawie tego, czego
dowiaduje się od osób przedstawianych w mediach jako eksperci. Informacje pochodzące z tego
źródła są chaotyczne i sprzeczne. Dowiadujemy się, że pochodzenie wirusa jest nieznane, jego
zaraźliwość duża, ale nie wiadomo, czy zakażają ludzie chorzy, czy także zarażeni bez objawów;
słyszymy, że narażeni są szczególnie ludzie starsi, ale młodzi i dzieci też; nie wiadomo, dlaczego
liczba zarażonych w stosunku do liczby mieszkańców tak bardzo różni się między krajami
i regionami jednego kraju. Testy dają często sprzeczne wyniki. Niejednoznaczne są informacje na
temat zakażonych miejsc – jedni eksperci twierdzą, że wirus na przedmiotach: drewnie, papierze,
klamkach itd. utrzymuje się kilka godzin, a inni – że kilkanaście. Nie wiadomo, kto naprawdę jest
ekspertem, ponieważ media zapraszają do komentowania epidemii oprócz specjalistów od chorób
zakaźnych – kardiologów, lekarzy rodzinnych, a także urzędników niebędących lekarzami”14.

12

J. Wróblewska-Jachna, Obraz pandemii COVID-19 w zapisach podmiotowej świadomości, Wyd. Nomos, Kraków
2021.
13 R. Keyes, Czas postprawdy. Nieszczerość i oszustwa w codziennym życiu, przeł. Paweł Tomanek, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2017.
14 J. Wróblewska-Jachna, Obraz pandemii …, op.cit., s. 94.
41

Joanna Wróblewska-Jachna

Oficjalne komunikaty administracji rządowej i samorządowej, a także
powołanych do walki z pandemią instytucji charakteryzował brak logiki, były
nieracjonalne, wewnętrznie sprzeczne. Pojawiły się liczne napięcia społeczne
wynikające z niemożności tworzenia uniwersum symbolicznego na podstawie
treści komunikatów, narastających trudności z weryfikacją narracji medialnych.
Stosowane wcześniej narzędzia krytycznej analizy tekstów, a także wypowiedzi
werbalnych utraciły swoją przydatność. Upubliczniane w ekosystemach
komunikacyjnych diagnozy sytuacji i strategie postępowania nie umożliwiały
odbiorcom zaspokojenia potrzeby posiadania dostępu do wiarygodnych informacji
publicznych. Chaos informacyjny doprowadził do wyeliminowania jawności życia
społecznego w różnych jego obszarach. Tabloidyzacja właściwa dla kultury
masowej stała się jednym z akceptowalnych elementów komunikacji publicznej
delegitymizując oczekiwania i ewentualne roszczenia środowisk zorientowanych
na tworzenie kultury zaufania. System komunikacyjny otworzył się w równym
stopniu na fakty i „fejki”, naruszył kapitał społeczno-kulturowy ukształtowany
w Polsce od lat 90. w procesach właściwych demokracji deliberacyjnej.

Infodemia - poszukiwanie prawdy w czasach zarazy
Rozwój mediów społecznościowych wiąże się z pogłębiającymi się problemami
dezinformacji. Tak szybko, jak rozprzestrzeniają się zgodne z faktami informacje,
tak samo szybko rozprzestrzeniają się informacje nieprawdziwe. Obecny etap
rozwoju mediów wywołuje przesycenie wiadomościami, problem z dostępem do
informacji, został zastąpiony przez poznawcze ograniczenia odbiorców, trudności
z ustaleniem: jaka jest prawda o rzeczywistości. Poznawcze ograniczenia nie są
związane z kondycją jednostek rozumianą jako zdolność do adaptacji wobec
świata społecznego wzmacnianą przez poziom wykształcenia jednostkowego.
Są determinowane przez położenie geopolityczne konkretnego kraju, jakość
i model przyjętego ekosystemu komunikacyjnego. Limitowanie dostępu do
informacji (charakterystyczne dla autorytarnych ustrojów) tworzy światy
alternatywne, w których narzucanie interpretacji zdarzeniom i faktom jest
elementem niezbędnym dla utrzymania władzy. Kontrola władzy obejmuje swoim
zasięgiem nie tylko nadawców publicznych, ale także media społecznościowe.
Grupy społeczne o niskim statusie majątkowym, powiązanym z niskim poziomem
edukacji są szczególnie narażone na bezkrytyczny odbiór nieprawdziwych treści.
Niespójności w systemach komunikowania doświadczane podczas pandemii,
związane z liczbą zakażonych, oceną efektywności podejmowanych działań, skalą
zagrożenia i towarzysząca temu niemożność zweryfikowania podawanych
informacji wprowadziły niepewność poznawczą (również w grupach osób
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wykształconych). W sferze komunikacji publicznej pojawiła się infomedia, na
którą składają się działania świadome - dezinformacja, jak również nieświadome
powielanie fałszywych informacji (fake, deep-fake). Zjawisko to ma charakter
globalny, skala infodemii w istotny sposób naruszyła zaufanie do instytucji
społecznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 2020 roku zdefiniowała ją
następująco:
(...) infodemia to nadmierna ilość informacji na temat jakiegoś problemu, utrudniająca znalezienie
rozwiązania. Może powodować wprowadzanie w błąd, dezinformację i powstawanie pogłosek
podczas stanu zagrożenia zdrowia. Infodemia może utrudniać skuteczną reakcję w zakresie
zdrowia publicznego i wywoływać dezorientację i brak zaufania wśród obywateli15.

Jak zauważa Marco Marsili, podczas pandemii w wielu krajach doszło do
scentralizowania komunikacji publicznej, a także ograniczenia wolności debaty.
W krajach o ugruntowanej demokracji, w imię bezpieczeństwa obywateli
wprowadzono istotne ograniczenia związane z publicznymi debatami na temat
zasadności limitowania wolności obywatelskich mieszkańców m.in. Unii
Europejskiej. Sprzeczne ze sobą komunikaty publiczne przyczyniły się istotnie
do rozwoju licznych teorii spiskowych, fałszywych doniesień na temat lekarstw,
szczepionek, konsekwencji stosowanych restrykcji. W celu zapobiegania panice,
a także eliminowania nieprawdziwych informacji w różnych ekosystemach
komunikacyjnych pojawiły się formy cenzury. Podjęte przez wiele rządów działania
mające na celu ograniczenie infodemii okazały się niewspółmierne do skali
zagrożenia, w praktyce w imię zapewnienia bezpieczeństwa publicznego
ograniczono kontrolę obywateli nad decyzjami podejmowanymi autorytarnie
przez władze. Pojawiły się cykle debat prowadzonych przez Organizację
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie związanych z przestrzeganiem prawa
obywateli do informacji, a obowiązkową weryfikacją treści przed podaniem ich
do publicznej wiadomości16.
Rozchwianie ekosystemu komunikacji sprzyja powstawaniu „mniejszości
kognitywnych”. Andrzej Kasperek charakteryzuje je w następujący sposób:
Mniejszości kognitywne definiują w szczególny sposób rzeczywistość, w opozycji do – powiedzmy –
mainstreamowych definicji. To na swój sposób Don Kichoci, dzielnie trwający na przekór
dominującym wokół definicjom rzeczywistości. Może to być grupa wierząca w rychłe zakończenie
losów doczesnego świata, może to być grupa ludzi z uporem poszukująca śladów obecności
przedstawicieli obcych cywilizacji na naszej planecie. Część tzw. nowych ruchów religijnych będzie
się tutaj mieścić, ale też i środowiska, które za Colinem Campbellem określić można mianem cultic
milieu, środowiska głoszące posiadanie wiedzy tajemnej, która z perspektywy instytucji naukowych
15

20200305-sitrep-45-covid-19.pdf (who.int) (dostęp 20.01.2022 r.).
M.Marsili, COVID-19Infodemic: fake news, real censorship Information and freedom of expression in time of
Coronavirus, Europea 10, Aracne, Roma, Italy, pp 147-170, COVID-19Infodemic: Fake News, Real Censorship.
Information and Freedom of Expression in Time of Coronavirus | Zenodo (dostęp, 05.09.2021 r.).
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czy religijnych jest traktowana jako wiedza odrzucona. Mniejszości kognitywne mogą mieć więc
także charakter paranaukowy, ale i wyrastać na podłożu ruchu ekologicznego czy „sekty”
politycznej17.

Podczas dwóch lat trwania pandemii ukonstytuowało się wiele grup
kwestionujących zasadność obostrzeń sanitarnych, potrzebę szczepień, a nawet
sam fakt istnienia pandemii. Przedstawiciele grup podważających pandemię
z czasem zaczęli działania integrujące środowiska przekonane o posiadaniu
„prawdziwej wiedzy” o rzeczywistości społecznej. Jednym z interesujących
badawczo przykładów takich inicjatyw jest grupa identyfikująca się pod nazwą
„Stolik Wolności18” organizująca protesty, konferencje, publikacje w celu
zdelegitymizowania polityki zwalczania pandemii.
Dezorientacja poznawcza prowadzi do nasilania stanów niepokoju, brak dostępu
do informacji, której można zaufać paraliżuje jednostki. Mają one trudności
z podejmowaniem decyzji, rozumieniem sytuacji, a tym samym adaptacją wobec
świata zewnętrznego. Sfera komunikacji publicznej nasycona interpretacjami
faktów wzbudza u wielu odbiorców poczucie bycia manipulowanymi przez
nadawców19.

Zmiany struktur wzmacniane i inicjowane pandemią
Pandemia przyspieszyła rozwój kultury “postprawdy”, wzmocniła także
obserwowane wcześniej trendy takie jak: rozwój biopolityki, a także cyfrową
transformację szczegółowo scharakteryzowaną w pracach m.in. Renaty Włoch
i Katarzyny Śledziewskiej20. W wielu krajach, również w Polsce, zainicjowała
przekształcenia uniwersum symbolicznego, zmiany tożsamości jednostkowej
i zbiorowej, modele komunikowania o rzeczywistości społecznej. Naruszenie
układu aksjonormatywnego w strukturze społecznej, a także na poziomie
jednostkowym wywołało liczne napięcia. Identyfikację czynników oraz obszarów
zmian zawiera Tabela 1.

17

J. Wróblewska-Jachna, Obraz pandemii …, op.cit., s. 92.
Stolik wolności, bierzemy sprawy w swoje ręce - Nie ma się czego bać! (stolikwolnosci.pl) (dostęp 10.09.2021
r.).
19
M. Rembierz, Revaluations of the times of pandemics. On the interference of the pandemic in the world of
human values,Transformacje/Transformations 3 (110) 2021, pp. 134–146.
20 Zob.: J. Domaradzki,
Społeczne konsekwencje genetyki. Reprezentacje biotechnologii w polskim
czasopiśmiennictwie opiniotwórczym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017. Prace wydawane przez Digital
Economy Lab www.delab.uw.edu.pl m.in. Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe
technologie zmieniają świat, Wyd. UW, wyd. 1. Warszawa 2020.
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Tabela 1. Zmiany społeczne zachodzące podczas pandemii COVID-19.
Obszary zmian

Strukturalne napięcia

biopolityka

wolność

bezpieczeństwo

deinstytucjonalizacja układu
aksjonormatywnego

antynomia

anomia

transgresja jako kompetencja
adaptacyjna

kontrola społeczna

determinizm struktur

instytucjonalizacja
niepewności

Wartości
autoekspresyjne
(self-expression values),
indywidualizm

wartości nastawione na
przetrwanie
(survivalvalues),
kolektywizm

kultura postprawdy, logosfera
chaosu

fakty

interpretacje

państwo garnizonowe,
militaryzacja społeczeństwa

obywatelska autonomia

autorytet kolektywu

biotechnosfera, system
techno-ludzki

tożsamość cielesna

tożsamość wirtualna

desakralizacja religii,
sakralizacja codzienności

doświadczenia
wspólnotowe

doświadczenia osobiste

systemy komunikowania o
rzeczywistości

intersubiektywne
porozumienie – logika

wewnętrzne przeżycie
– ekspresja

Źródło: Opracowanie własne.

Dynamika zmian ma charakter traumatyzujący całe grupy społeczne,
dostrzegalna jest instytucjonalizacja globalnego społeczeństwa przyjmującego
kształt kolektywu techno-ludzkiego. Uwidacznia się ponadpaństwowy poziom
struktur regulujących życie społeczne, ekonomiczne i polityczne. Poziom ten, który
można nazwać poziomem „mega”, składa się z „dynamicznych pól społecznych”.
Jak trafnie wskazywał Kazimierz Krzysztofek, złożoność systemów globalnego
poziomu wydaje się chaotyczna, jednak wiele strukturalnych napięć pełni funkcję
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osi stabilizujących poszczególne pola społeczne21. Nadal niejasna jest w tym
procesie rola prywatnych podmiotów, państw, instytucji o międzynarodowym
zasięgu. Pytania o zasady kontroli społeczeństw, przechowywania i udostępniania
danych użytkowników, magazynowania generowanych danych, praw dostępu do
wiedzy o stosowanych w sieci zabiegach socjotechnicznych pozostają bez
precyzyjnych odpowiedzi.
Niepewność i nieprzewidywalność co do natury zjawisk wspiera proces
instytucjonalizowania zmilitaryzowanych struktur państwowych. Jadwiga
Staniszkis przewidywała odrodzenie się hierarchicznych struktur władzy
w państwach narodowych oraz swoiste „zwijanie się” globalizacji na skutek
globalnego kryzysu z 2008 roku. Zakładała także, że kraje stowarzyszone w Unii
Europejskiej przestaną radzić sobie ze złożonością, a logika wielowartościowa
i zasada równoległości systemów wartości nie będą mieć zastosowania w sytuacji
długotrwałego kryzysu. Wzmocnienie świata zachodniego, jej zdaniem, wymagało
budowy „państwa garnizonowego”. Struktury ukrytej za instytucjami cywilnymi,
operującej horyzontem czasowym decyzji odmiennym od cykli wyborczych
charakterystycznych dla demokracji. Państwa zostałyby w ten sposób „uwolnione”
od ograniczeń transparentnego zarządzania. Kryzysowa wersja państwa
garnizonowego, z osią rozwoju wyznaczoną przez technologie podwójnego
zastosowania (cywilnego i wojskowego), wymaga jakiejś formy racjonalizacji, np.
konfliktu w sferze międzynarodowej, choćby rytualnego. To pociągałoby za sobą
rezygnację wysoko rozwiniętych krajów z zaangażowania w realne działania
redukowania biedy w ramach istniejącego zagrożenia, tj. wśród państw
wchodzących w skład tzw. łuku niestabilności. Badaczka przewidywała wówczas,
że w perspektywie kolejnych dekad głównym zadaniem dla społeczeństwa
obywatelskiego będzie walka z geopolityczną hipokryzją, z towarzyszącą mu
nieprzejrzystą strukturą nakładów publicznych, z zaprogramowaną pauperyzacją,
stanowiącą, zdaniem dysponentów, cenę za utrzymanie technologicznej przewagi
Zachodu. Cywilne państwo kryzysowe z kolei postawi przed społeczeństwem
obywatelskim wymóg obrony demokracji i jawności, uświadamiając pojawienie się
objawów „ucieczki od wolności”. Konflikty w takim modelu stają się elementem
pejzażu społecznego, wspierają funkcjonowanie systemu i przekształcają go
jednocześnie:
Badania nad przeszłymi rewolucjami uczą, że przychodzą one same: najpierw jest bowiem –
dyskretna blokada płynnego reprodukowania się systemu i/lub – radykalnie nowe wyzwania
rozwojowe i dochodzi do złamania równowagi. A – potem – pojawiają się „rewolucjoniści”,
dostrzegający w owym załamaniu szansę22.
21

K. Krzysztofek, Zmiana permanentna? Refleksje o zmianie społecznej w epoce technologii cyfrowych, „Studia
Socjologiczne” 4/2012 (207), s. 7-40.
22
J. Staniszkis, Antropologia władzy. Między traktatem lizbońskim a kryzysem, Wydawnictwo Prószyński Media,
Warszawa 2009, s. 181.
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Lektura eseju J. Staniszkis połączona z obserwacją rzeczywistości inspiruje do
pogłębionych studiów nad strategiami pandemicznymi realizowanymi w różnych
systemach społecznych. Skłania również do badania modeli instytucjonalizacji
„nowej normalności”. Interesującym obszarem obserwacji jest również szybka,
finansowana przez środki własne obywateli, wirtualizacja życia społecznego,
gospodarczego i politycznego.
Nowoczesne technologie informacyjne dostarczają nowych narzędzi organizacji
struktur władzy – część badaczy stosuje termin „algokracja” w celu podkreślenia,
że władza jest sprawowana nie dzięki procesom demokratyzacji opartym na
rozpraszaniu władzy między aktorami społecznymi, ale poprzez algorytmy23.
Władzę sprawują ich twórcy i dystrybutorzy, których zadaniem jest organizacja
procesów społecznych w celu uzyskania pożądanego stanu końcowego. Media
społecznościowe umożliwiają zarządzanie zachowaniami, a także stanami
emocjonalnymi populacji24. Takie modele sprawowania władzy nie uwzględniają
procesu społecznej legitymizacji władzy w działaniach komunikacyjnych.

Morfogeneza nowego ładu
Po dwóch latach trwania pandemii społeczeństwo obywatelskie rozumiane jako
infrastruktura organizacji uzupełniających administrację publiczną kształtuje się
w formach właściwych „mniejszościom kognitywnym”. Powstają kolektywy
myślowe organizowane wokół narracji konstruowanych przez środowiska
negujące wiedzę naukową i treści komunikatów publicznych. Rozwijają się one
dzięki mediom społecznościowym i komunikatorom. Są to jednostki, organizacje
i grupy nieformalne kwestionujące decyzje administracyjne, a także akty prawne
regulujące zasady życia zbiorowego podczas pandemii. Dostarczają narracji, które
w sposób przystępny dla szerokiego grona odbiorców uzasadniają doświadczaną
przez wszystkich deinstytucjonalizację dotychczasowego porządku. Bilans strat
i kosztów odczuwane na poziomie jednostkowym jest legitymizowane kategorią
„dobra kolektywu”.
Podczas pandemii ulegają instytucjonalizacji narzędzia biopolityki umożliwiające
ograniczanie praw obywatelskich w zakresie poruszania się, swobody prowadzenia
działalności gospodarczej, gwarancji równego dostępu do edukacji, usług ochrony
zdrowia, ochrony danych osobowych, ochrony informacji o stanie zdrowia. Prawa
jednostkowe zostały poddane ograniczeniom na podstawie arbitralnych decyzji
instytucji administracji publicznej.
23

P. Rożyński, Krzysztof Rybiński: Demokracja zanika i zastępuje ją algokracja, Rzeczpospolita.pl, 19 stycznia
2020, dostępny w: https://cyfrowa.rp.pl/opinie/43383-krzysztof-rybinski-demokracja-zanika-i-zastepuje-jaalgokracja (20.11.2020).
24
B. Łódzki, Rola big data w kampaniach wyborczych, „Media, Kultura, Komunikacja Społeczna” 2019, nr 15(2),
s. 41–52.
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Następuje zmiana modelu organizacji państwa, zniesienie zasad ciągłości norm
regulujących porządek prawny, wdrożenie logiki arbitralności przepisów,
legitymizacja zasady tymczasowości. Kultura prawna instytucjonalizuje
niepewność przez niespodziewane zmiany przepisów, zmiany ad hoc,
kwestionowanie i podważanie zasadności decyzji wydawanych przez poszczególne
instytucje. Normą staje się podważanie przez ustawodawcę, w krótkich odstępach
czasowych, własnych aktów prawnych.
Postępuje transformacja systemów gospodarczych, do grona największych
beneficjentów czasu pandemii zaliczają się przedsiębiorstwa związane z produkcją
i handlem środkami ochrony osobistej, sektor e-commerce, firmy produkujące
sprzęt komputerowy i oprogramowanie umożliwiające zdalną naukę i pracę.
Na poziomie globalnym do tego grona należą instytuty badawczo-rozwojowe
zaangażowane w opracowywanie szczepionek oraz medykamentów
ograniczających negatywne skutki pandemii. Pośrednimi beneficjentami zmian są
liderzy kreujący „mniejszości kognitywne”, a także zwolennicy innowacji
społecznych w zakresie rekonfiguracji istniejącego układu aksjonormatywnego.
Obserwowany od dekady proces przekształceń kapitału społeczno-kulturowego
Polski znacznie przyspieszył podczas pandemii, polaryzacja i utrata wewnętrznej
integracji nałożyła się na stan o charakterze anomicznym. Istotne znaczenie mają
konflikty doktrynalne ujawnione podczas pandemii wewnątrz Kościoła
katolickiego, które będą powodowały głębokie przeobrażenia życia religijnego
Polaków. Rozpoczęty został proces głośnej artykulacji oczekiwań społecznych
dotyczących zmiany roli Kościoła katolickiego w życiu publicznym, domaganie się
nowych regulacji prawnych związanych z prawami reprodukcyjnymi kobiet,
modelami życia rodzinnego, a także relacjami między państwem a związkami
wyznaniowymi. Nierozstrzygalne konflikty związane ze sferą obyczajowości,
aktami regulującymi strukturę społeczną, w tym kwestie prowadzonych polityk
migracyjnych, będą osiami integracji w rozmaitych polach społecznych.
Pandemia determinuje wyłanianie się nowego ładu społecznego, którego
podstawami są: dystans przestrzenny, sterylność, czystość, lęk społeczny
rozumiany jako zinternalizowany brak zaufania do innych, samodyscyplina, utrata
jednostkowej podmiotowości. Otwarcie nadawców publicznych na przekazywanie
nieprawdziwych informacji, narzucanie interpretacji, modelowanie zachowań
obywateli, legitymizacja narracji „mniejszości kognitywnych” są zasadniczą zmianą
jakości ekosystemu komunikowania dostrzeganą przez badaczy biorących udział
w projekcie „Rozmowy socjologów podczas pandemii”. Proces ten zachodzi na
poziomie globalnym, dotyczy różnych populacji na każdym poziomie – od małych
wspólnot: rodziny, grup zawodowych, pracowników, przez kraje, regiony
i państwa. Pandemia jest doświadczeniem uniwersalnym obok katastrofy
klimatycznej wpływa na konstruowanie wspólnoty zagrożonych wyginięciem
mieszkańców Ziemi. Wspólnoty przerażonych, zalęknionych, destabilizowanych
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emocjonalnie obywateli, społeczeństwo integrowane za pomocą lęku.
Dodatkowym elementem współwystępującym w debatach kwestionujących
dotychczasowy ład aksjonormatywny są prawa grup traktowanych jako
uprzywilejowane w systemach opartych na nierównej dystrybucji szeroko
rozumianych dóbr.
Cyfryzacja procesów komunikacji prowadzi do zmiany roli i znaczenia mediów
we współczesnym świecie. Obserwacja działalności aktorów społecznych
organizujących system komunikacji skłania do postawienia pytań o prawdę i jej
rozumienie we współczesnym społeczeństwie. Dostęp do faktów i informacji jest
znacznie utrudniony dla większości obywateli, łatwo dostępne są narracje
magiczne, informacje nieprawdziwe, materiały propagandowe. Postępująca
wirtualizacja procesów społeczno-gospodarczych nie podlega w sytuacji pandemii
debacie publicznej. Bez należnej dyskusji pozostają pytania o konsekwencje, jakie
ponoszą ludzie w kontakcie z narzucającymi im określone zachowania
algorytmami. Odbiorca rozmaitych tekstów i komunikatów obcuje z artefaktami
tworzonymi zarówno przez ludzi jak i maszyny. Rodzi się wiele kwestii
wymagających pogłębionych studiów m.in. w jaki sposób odbiorcy reagują na
komunikaty i teksty powstałe dzięki specjalistycznym programom? Czy są oni
w stanie dokonać rozróżnienia między tekstem pisanym przez człowieka i takim,
który powstał przy użyciu programu komputerowego? Jakie nowe wzorce
budowania relacji społecznych kształtują się pod wpływem komunikatorów
internetowych? Powyższe pytania są tworzywem do dalszych pogłębionych
studiów nad zmianami ekosystemu informacji publicznej doświadczanymi przez
społeczeństwa podczas pandemii COVID-19.

Zakończenie
W latach 2020 – 2022 w ekosystemie medialnym pojawiły się aktywne grupy
„mniejszości kognitywnych” rozumianych jako środowiska konstruujące
i upowszechniające narracje pozostające w opozycji do informacji generowanych
przez głównych nadawców publicznych i prywatnych. Sytuacja ta doprowadziła do
infodemii – zjawiska prowadzącego do dezintegracji systemu komunikacji, a tym
samym naruszenia podstaw budowania wspólnot ludzkich. Charakterystyka owych
mniejszości daje się zoperacjonalizować w kilku kategoriach. Pierwsza wiąże się
z negacją informacji dostarczanych przez ośrodki decyzyjne, polityków,
przedstawicieli korporacji globalnych. Jest wskaźnikiem malejącego zaufania
wobec osób publicznych i instytucji budujących przedpandemiczny ład społeczny.
Druga kategoria to produkcja narracji redukujących złożoność światów
społecznych, upowszechniane są modele eksplanacyjne pobudzające
emocjonalnie odbiorcę. W przestrzeni komunikacyjnej zarządzanej przez
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nadawców publicznych pełnoprawną rolę obok ekspertów zajmują grupy
zawodowe zorientowane na przepowiadanie przyszłości na podstawie
doświadczeń religijnych, uprawiania magii czy też kontaktów z obcymi
cywilizacjami. Trzecia kategoria to kontrolowany chaos, pragmatyka zysku
ekonomicznego i konstruowanie kapitału wyborczego, które są wskaźnikiem
malejącej roli integracji systemu społecznego przez nadawców publicznych.
Beneficjentami swoistej systemowej anarchii stały się globalne korporacje,
korzystające z energii motywacyjnej zarówno członków mniejszości kognitywnych,
jak i dziennikarzy, organizacji społecznych i obywateli starających się zrozumieć
i wyjaśnić rzeczywistość. Jakościowa zmiana ekosystemu osłabia demokrację
deliberacyjną w modelu tworzonym w XX wieku.
Jak wynika z obserwowanych przekształceń, sfera komunikacji publicznej stała
się podczas pandemii elementem głębokiej transformacji społeczno-ustrojowej.
Do jakiego systemu zmierza społeczeństwo? Nie sposób scharakteryzować
systemu społecznego na etapie jego kształtowania, jednak można wnioskować
o jego kształcenie na podstawie instytucjonalizowanych, a następnie
legitymizowanych elementów. Jak wynika z coraz liczniejszych badań cechą
nowego systemu jest głębsza wirtualizacja procesów społecznych związanych ze
sposobami gospodarowania zasobami, produkcją, redystrybucją zasobów. Procesy
te dostrzegane od kilku dekad zostały przyspieszone w trakcie pandemii. Zmianą
jakościową jest otwartość ekosystemu medialnego na propagandę i manipulacje.
Zalegitymizowany podczas pandemii brak spójności w przekazach nadawców
publicznych sprzyjał wywołaniu i podtrzymaniu zjawiska infodemii, którego
konsekwencją jest otwarcie systemu społecznego i przerwanie ciągłości
kulturowej. Brak zaufania do komunikatów nadawanych z wielu źródeł istotnie
ogranicza możliwości adaptacji wobec dynamicznie zmieniającej się
rzeczywistości.
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Pandemic and Infodemia.
Reflections on the Quality of the Media Ecosystems During the COVID-19
Summary
The pandemic of COVID-19 is contributing to multifaceted changes in social systems around the
world. It strengthens the previous processes related to digital transformation, and also initiates
a number of new ones. The dynamics of life virtualization during pandemic introduces profound
changes in communication ecosystems, emphasizes growing social inequalities and the related
development processes of “cognitive minorities”, and deepens the processes of medicalization. The
lack of consistency in communication systems has caused the infodemic phenomenon. The purpose
of the article is to identify changes taking place in communication ecosystems and to make
a preliminary analysis of their social consequences. The author used the results of in-depth
interviews carried out interviews during pandemic.
Keywords: pandemic, infodemic, public communication ecosystem
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Rola radia w czasie pandemii.
O weryfikacji informacji w audycjach Radia Kielce

ABSTRAKT
Pandemia koronawirusa przybrała niespotykane dotąd rozmiary sytuacji kryzysowej. Media stanęły
przed poważnym problemem, w jaki sposób należy informować społeczeństwo o przybierającej
coraz większy rozmiar pandemii COVID-19. Jak nie podsycać coraz większego strachu, depresji
a nawet paniki? W jaki sposób należy selekcjonować docierające do redakcji informacje oraz
rozpoznawać rzetelne wiadomości od fake newsów? W jaki sposób należy z nimi walczyć? Jak
wygląda weryfikacja informacji. Jak walczyć z negatywnymi nastrojami społecznymi? Czy rozrywka
w pandemii jest wskazana? Na te pytania spróbuję odpowiedzieć na przykładzie analizy audycji
Polskiego Radia Kielce S.A.
SŁOWA KLUCZOWE: COVID-19, media wobec pandemii, Radio Kielce, sytuacja kryzysowa,
weryfikacja informacji

Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie odpowiedzi na pytanie
badawcze: w jaki sposób Rozgłośnia Polskiego Radia w Kielcach przedstawiała
w swoich audycjach tematykę związaną z COVID-19?
Analiza tytułowego zagadnienia narzuca postawienie dodatkowych pytań:
● jak nie wzbudzać niepokoju społecznego związanego z pandemią?

1
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●

w jaki sposób przebiega weryfikacja informacji przed publikacją na
antenie?
● jak uchronić się przed niesprawdzonymi informacjami, które docierały do
rozgłośni?
● jak starać się opanować negatywne nastroje społeczne i poprawić stan
psychiczny słuchaczy?
Założeniem było przeprowadzenie badań ilościowych oraz jakościowych.
Do analizy wzięto pod uwagę najistotniejsze programy o charakterze
informacyjnym: Wiadomości Radia Kielce, Punkty Widzenia, Rozmowę dnia, Czas
dla zdrowia, Raport dnia oraz programy specjalne, które nadawano okresowo
w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. To przede wszystkim w tych
audycjach, mających profil informacyjno-publicystyczno-edukacyjny skupiono się
na przekazywaniu informacji na temat COVID-19.
Ocenie poddano programy wyemitowane w 2020 roku, a więc w okresie
o największym nasileniu pandemii, ale również w okresie kiedy wirus i choroba
nim wywołana wzbudzała bardzo duży niepokój, a nawet przerażenie
społeczeństwa.
Wybór Radia Kielce jest nieprzypadkowy. Rozgłośnia regionalna realizując misję
publiczną, jak żadne inne medium elektroniczne ma obowiązek tworzenia
rzetelnych usług w zakresie informacji, edukacji i publicystyki z uwzględnieniem
w szczególności audycji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
publicznego. Radio Kielce cieszy się dużą słuchalnością i zajmuje pierwsze miejsce
wśród rozgłośni o charakterze regionalnym w województwie świętokrzyskim.
Opracowując niniejszy artykuł opierałem się na dość skąpej literaturze
przedmiotu. To przede wszystkim praca Jana Gołębiewskiego - Rola mediów
w zarządzaniu kryzysowym. Katarzyna Cabaj w artykule pt:. Media w sytuacjach
kryzysowych, zawartym w pracy zbiorowej Zarządzanie kryzysowe a media
i granice państw w erze globalizacji pod redakcją Mieczysława Kozińskiego,
wprowadziła jedynie zarys postępowania mediów w momencie wystąpienia
zdarzeń destabilizujących prawidłowe funkcjonowanie w Państwie. Jako literaturę
uzupełniającą należy przedstawić znaną pracę Denisa McQuaila: Teoria
Komunikowania masowego, jak też Ustawę o radiofonii i telewizji, Ustawę
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kartę Etyczną Mediów.

Rola mediów w sytuacji kryzysowej
W przypadku epidemii rola mediów powinna odgrywać kluczowe znaczenie
przede wszystkim w wyważonym informowaniu o zagrażających
niebezpieczeństwach. Pod względem podejmowanych decyzji możemy porównać
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tę sytuację do zarządzania kryzysowego. Bo faktycznie takim stanem jest czas
pandemii, który wśród ludzi może wywoływać skrajnie różne emocje: panikę,
agresję, stany depresyjne i lękowe czy zobojętnienie na zaistniałą sytuację.
Sposób przekazywania informacji w sytuacjach kryzysowych jest newralgiczny
szczególnie w wymiarze społecznym, gdyż pozwala opanować emocje społeczne
oraz może wskazać sposoby zachowania się w takich sytuacjach. Należy zatem
podkreślić ogromną role, jaką odgrywają media w takich sytuacjach2.
Odpowiednie organy posiadające wiedzę na temat rozmiaru pandemii oraz
media, które te dane przekazują społeczeństwu, powinny uwzględniać nastroje
społeczne związane z sytuacją kryzysową3. Mając zatem na względzie
bezpieczeństwo, niezbędne jest określenie roli mediów i ustalenie relacji we
współpracy z przedstawicielami władz4.
Dlatego tak istotne podczas kryzysu są funkcje mediów opisane przez Denisa
McQuaila:
● Funkcja informacyjna, która polega m.in. na dostarczeniu informacji
o wydarzeniach i sytuacjach w społeczeństwie i świecie.
● Funkcja korelacji, która polega na wyjaśnianiu, interpretowaniu
i komentowaniu znaczenia wydarzeń i informacji oraz zapewnianiu wsparcia
przez uznane autorytety oraz koordynacji działań.
● Funkcja mobilizacyjna pozwala mediom przeprowadzać kampanie w imię
celów społecznych.
● Nie bez znaczenia jest również funkcja rozrywkowa pozwalająca na redukcję
napięcia społecznego poprzez dostarczanie okazji do zabawy, odmiany
i środków odprężenia5.
Dziś telewizja, radio i media społecznościowe są mediami o największej
sile oddziaływania na odbiorców. Radio jest medium towarzyszącym życiu
codziennemu i jest przede wszystkim szybkie w przekazie, w sytuacjach
nadzwyczajnych właśnie najczęściej z niego dowiadujemy się o stanie zagrożenia.
Redakcje informacyjne wiodących w Polsce rozgłośni radiowych są zazwyczaj
dobrze przygotowane do swoich zadań pod względem organizacyjnym, natomiast
brak jest jakichkolwiek uregulowań prawnych i dokumentów wskazujących, jak
powinni zachować się dziennikarze w stanie zagrożenia, co zapobiegłoby
sytuacjom, gdy po uzyskaniu wiadomości z centrum zarządzania kryzysowego
2

K. Cabaj, Media w sytuacjach kryzysowych, [w:] Zarządzanie kryzysowe a media i granice państw w erze
globalizacji, red. M. Koziński, Słupsk 2010, s. 145.
3
E. Bardadyn, K. Cabaj, M. Koziński, Teoretyczny wyraz zarządzania kryzysowego, [w:] Zarządzanie kryzysowe
a media i granice państw w erze globalizacji, red. M. Koziński, Słupsk 2010, s. 8.
4 T. Aleksandrowicz, B. Szlachcic, Reagowanie kryzysowe a działania medialne: w poszukiwaniu optymalnego
modelu reakcji państwa na zagrożenia terrorystyczne, [w:] Rola środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu
terroryzmowi i w walce z nim, red. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, Szczytno 2012, s. 32.
5 D. McQuail, Teoria Komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 111-112.
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dziennikarze modyfikują otrzymane informacje i świadomie lub nie traktują
sytuację kryzysową jako atrakcję i źródło sensacji. Albowiem tak jak każda
informacja (szczególnie ta zła) w dużej mierze wpływa na późniejsze statystyki
słuchalności6.
Niewątpliwie dużą rolę w informowaniu o stanach zagrożenia odgrywają
publiczna telewizja i radio. W myśl art. 21 KRRiT:
Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych
w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne
usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu7.
Ustawa uwzględnia również tworzenie tzw. usług okresowych wynikających z potrzeby
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w sytuacjach takich jak klęski żywiołowe, istotne
zagrożenia środowiska lub zdrowia publicznego8.

Koronawirus w audycjach Radia Kielce
Polskie Radio Kielce, które jest publiczną rozgłośnią, jeszcze przed ogłoszeniem
pandemii w Polsce zauważyło jak istotnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego
jest rozprzestrzeniający się koronawirus. W 2020 roku audycje na temat COVID-19
były najpopularniejszymi programami w radiu. Wiadomości Radia Kielce to
nadawany codziennie, co godzinę, od 6:00 - 24:00, pięciominutowy serwis
informacyjny. W 2020 roku przekazano 3150 informacji na temat koronawirusa.
Stanowi to 20,63% spośród 15270 informacji wyemitowanych na antenie Radia
Kielce9.
Pierwszy program publicystyczny Punkty Widzenia, poruszający temat bardzo
odległego zagrożenia, jakim na owe czasy był COVID-19, miał miejsce 27 stycznia
2020 roku. Przypomnę, że polski “pacjent zero” trafił do szpitala dopiero 4 marca.
W audycji Punkty Widzenia wzięli udział dr Jerzy Staszczyk, świętokrzyski
wojewódzki konsultant ds. epidemiologii oraz dr Wojciech Przybylski,
świętokrzyski wojewódzki konsultant ds. zakażeń oraz konsultant do spraw
zdrowia publicznego w województwie świętokrzyskim. W zasadzie od tej pory
stali się oni stałymi ekspertami medycznymi, najczęściej uczestniczącymi
w programach Radia Kielce poruszających problematykę COVID-1910. Wspomniany
program, Punkty Widzenia, jest audycją z udziałem telefonicznym słuchaczy oraz
6

J. Gołębiewski, Rola mediów w zarządzaniu kryzysowym, „Wiedza Obronna” 2002, nr 1(200), s. 54.
Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. Dz. U. 2017 poz. 1414, art. 21. ust. 1.
8 Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. Dz. U. 2017 poz. 1414, art. 21a. ust. 5 pkt 5.
9 A. Miller, Wielopłaszczyznowość konwergencji mediów na przykładzie przemian technologicznych Radia Kielce
S.A. [w:] Polski system medialny w procesie zmian t. 1, red. J. Kępa-Mętrak, P. Ciszek, Wydawnictwo UJK, Kielce
2021, s. 41.
10 https://www.radio.kielce.pl/post-98822 (dostęp 30.01.2022).
7
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zaproszonych do studia gości (specjalistów z danej dziedziny), którzy odpowiadają
słuchaczom na temat przewodni audycji. Program emitowany jest na antenie
Radia Kielce codziennie od poniedziałku do czwartku od 16:30-17:00.
W 2020 roku nadano 198 audycji, z czego 77 poświęcono tylko tematyce
koronawirusa co stanowi 38,88%11.
Często w trakcie programu słuchacze byli proszeni o wypełnienie ankiety na
stronie internetowej. Z wyników tych ankiet możemy dowiedzieć się o nastrojach
społecznych panujących wśród słuchaczy Radia Kielce oddających głos w ankiecie.
Pierwszą taką sondę, dotyczącą COVID-19, przeprowadzono już 25 lutego 2020
roku. Dziennikarze zwrócili się z zapytaniem: Czy koronawirus jest realnym
zagrożeniem? 63% słuchaczy odpowiedziało: tak, jest realnym zagrożeniem, 27%
odpowiedziało, że to medialna histeria, a 10% nie miało jeszcze zdania. W ankiecie
wzięło udział 273 respondentów.

Wykres 1. Koronawirus realny czy medialny?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.radio.kielce.pl/pl/post-100626 (dostęp
30.01.2022).

11 marca 2020 roku w sondzie radiowej zapytano: Czy powinniśmy wprowadzać
większe restrykcje? Odpowiedzi były następujące: 87% - tak, 9% - nie i 4% - nie
wiem. Odpowiedzi badanych pokazują, że na początku pandemii obawy przed
zakażeniem były bardzo duże, a więc i restrykcje powinny być adekwatne do skali
zagrożenia. W ankiecie wzięło udział 299 respondentów.

11

Opracowanie własne na podstawie analizy programu Radia Kielce w 2020 roku.
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Wykres 2. Czy nauczeni doświadczeniem innych krajów powinniśmy
wprowadzać jeszcze bardziej rygorystyczne obostrzenia w związku
z koronawirusem?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://m.radio.kielce.pl/pl/post-101583
(dostęp 30.01.2022).

Kiedy jednak przed wakacjami (9 czerwca 2020), gdy nastąpił znaczący spadek
zachorowań, zadano kolejne pytanie: Czy nie nazbyt luźno traktujemy epidemię?
93% słuchaczy Radia Kielce odpowiedziało tak, 7% nie. Widać wyraźnie, że nadal
słuchacze poważnie podchodzą do zagrożenia, ale dostrzegają, że nastąpiło
poluzowanie przestrzegania obostrzeń. W ankiecie wzięło udział 129
respondentów.
Wykres 3. Czy nie nazbyt luźno traktujemy epidemię?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.radio.kielce.pl/pl/wiadomosci/punktywidzenia-czy-nie-nazbyt-luzno-traktujemy-epidemie-glosuj,107922 (dostęp 30.01.2022).
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Rozbieżność widać natomiast co do obowiązku noszenia maseczek. O ile
w pierwszej sondzie z 8 kwietnia 2020 roku (wznosząca pierwsza fala) ponad
połowa respondentów (54%) była za noszeniem maseczek, to już 25 maja 2020
65% słuchaczy Radia Kielce wskazywało, że noszenie maseczki nie ma sensu.
Wykres 4. Czy powinniśmy nosić maseczki?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://m.radio.kielce.pl/pl/post-103555 (dostęp
30.01.2022).

W tym miejscu należy przypomnieć, że pytanie do słuchaczy Radia Kielce o sens
noszenia maseczek zadano 25 maja 2020 roku, a więc na 5 dni przed zniesieniem
obowiązku noszenia ich w miejscach publicznych12. W ankiecie wzięło udział
odpowiednio 221 (pierwsza ankieta) i 309 (druga ankieta) respondentów.

12

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/maseczki-na-ulicach-nieobowiazkowe-jednak-nadal-widoczne,
107307
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Wykres 5. Czy dalsze noszenie maseczek ma sens?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://m.radio.kielce.pl/pl/post-106924 (dostęp
30.01.2022).

Kolejnym bardzo ważnym programem w ramówce Radia Kielce jest nadawana
codziennie, od poniedziałku do piątku od 8:30 - 8:40, Rozmowa dnia. Jest ona
częścią większego, 3 godzinnego bloku - Aktualności Dnia. Do programu
zapraszany jest gość, który omawia bieżące sprawy nurtujące słuchaczy.
Najczęściej są to politycy, samorządowcy, medycy itp. Nie jest to audycja, która
poruszałaby tylko jeden temat. Zazwyczaj tych wątków jest kilka, ale na pewno
tematem numer 1 w 2020 była pandemia. Jeśli zaś Rozmowa dnia dotyczyła tylko
tematyki koronawirusa, najczęściej zapraszano Wojewodę Świętokrzyskiego dra
Zbigniewa Koniusza, który odpowiedzialny jest za wykonywanie polityki Rady
Ministrów i informuje o działaniach rządu w sprawie zapobiegania klęskom
żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczaniu i usuwaniu ich
skutków13. Jako szef województwa sprawuje kontrolę nad Wojewódzkim Centrum
Zarządzania Kryzysowego, na bieżąco informuje o zagrożeniu i sposobach walki
z COVID-19. Równie częstym gościem Rozmowy dnia był podlegający
bezpośrednio Wojewodzie, a realizujący zadania w zakresie nauczania na szczeblu
podstawowym i średnim, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Kazimierz Mądzik.
Najczęściej kurator informował o sposobie zdobywania wiedzy przez uczniów
w okresie pandemii, a więc wprowadzaniu i wycofywaniu zajęć zdalnych,
narzędziach komunikacji podczas lekcji, nowych przepisach dotyczących matur itp.

13

Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Dz.U. 2009 Nr 31 poz. 206 Art.22, pkt 2
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090310206/U/D20090206Lj.pdf (dostęp 30.01.2022).
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Pierwsza Rozmowa dnia w całości poświęcona tematyce koronawirusa miała
miejsce 30 stycznia 2020 roku. Wziął w niej udział wspomniany już wcześniej
Wojciech Przybylski, który przekonywał słuchaczy, że nie ma skutecznej ochrony
przed koronawirusem i zalecał korzystanie ze szczepionek na grypę, dzięki którym
przebieg choroby może być nieco lżejszy14.
Od 12 marca 2020 roku, a więc w dniu, w którym Ministerstwo Edukacji
Narodowej ogłosiło zawieszenie lekcji w szkołach, w dniu, w którym w Polsce
zmarła pierwsza ofiara pandemii, a pacjent “zero” jeszcze nie wyszedł ze szpitala,
w Radiu Kielce nastąpiła zmiana ramówki. W miejsce przedpołudniowego bloku od
9:00 - 12:00 Na każdą pogodę wszedł Program Specjalny. Program ten był
nadawany codziennie od poniedziałku do piątku, do 15 maja 2020 roku. Również
poranne wydanie Aktualności Dnia w dniach od 16 marca do 31 marca otrzymują
dopisek Wydanie Specjalne15. Temat koronawirusa poruszany jest również
w codziennych audycjach Czas dla zdrowia, Raport dnia, audycji dla słuchaczy
w podeszłym wieku – Seniorradio oraz na bieżąco w nadawanych co godzinę
Wiadomościach Radia Kielce.

Weryfikacja informacji
W zarządzaniu kryzysowym nieocenionym narzędziem komunikacji się media,
które na bieżąco uczestniczą w zbieraniu i przekazywaniu społeczeństwu
informacji na temat sytuacji kryzysowej. Zarówno organy posiadające informacje
o rzeczywistym rozmiarze , jak i media powinny uwzględniać nastroje oraz obawy
społeczeństwa związane z sytuacją kryzysową. To od dziennikarzy zależy, w jaki
sposób przedstawią daną sytuację, skalę zagrożeń i stopień niebezpieczeństwa.
Należy przy tym zdawać sobie sprawę, że dla mediów tak cenne informacje stają
się towarem, a przy dużej konkurencji zyskują te, które go lepiej sprzedadzą.
Konkurencja sprawia, że społeczeństwo zamiast rzetelnych wiadomości może
otrzymać gotową sensację bądź zdawkowe, nieprecyzyjne komunikaty. Niestety,
takie przypadki miały miejsce w województwie świętokrzyskim i to już na początku
pandemii COVID-19.
15 marca 2020 roku trzecią zarażoną osobą koronawirusem był lekarz ze Szpitala
Specjalistycznego na Czarnowie prof. Wojciech Rokita. Kielecka gazeta codzienna
Echo dnia jako pierwsze podało tę informację sugerując, że lekarz wrócił z urlopu,
z włoskich Alp i tam doszło do zakażenia. Rzekomo, po powrocie widziany był
w salonie samochodowym, mimo iż powinien przebywać na kwarantannie16.
14

https://www.radio.kielce.pl/pl/post-98998 (dostęp 30.01.2022).
Opracowanie własne na podstawie analizy programu Radia Kielce w 2020 roku.
16 https://www.radio.kielce.pl/pl/post-101885 (dostęp 30.01.2022).
15
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Nagonka na lekarza w sekcji komentarzy pod artykułem przybrała niewyobrażalne
rozmiary. Fala hejtu, jaka wylała się na medyka, odbiła się głośnym echem
w również w mediach ogólnopolskich. Mimo iż artykuł wraz z komentarzami został
wycofany następnego dnia, nie udało się już powstrzymać tragedii, która rozegrała
się 18 marca17. Dyrektor Szpitala Zespolonego w Kielcach podał informację
o śmierci (niezwiązanej z koronawirusem) Wojciecha Rokity18. Pogoń za sensacją,
oraz za tym aby być pierwszym w przekazie informacji, doprowadziła do dramatu.
Jak pisze Katarzyna Cabaj:
Na czas wystąpienia kryzysu media są zobowiązane podawać tylko istotne, prawdziwe informacje,
nie wzbudzając przy tym niepokoju społeczeństwa. Dziennikarze opierając się na niepewnych
źródłach, podają informacje niedoprecyzowane i mylące, wywołując sensację19.

Rodzi się więc zatem pytanie - w jaki sposób dziennikarz powinien weryfikować
docierające informacje? Gdzie powinien szukać wiarygodnych źródeł? Jak
przekazywać te informacje aby nie wywołać paniki, lecz uspokajać nastroje
społeczne? Z publikowanych artykułów można wywnioskować, że Radio
Kielce nigdy w takim przypadku nie starało się wywołać niezdrowej sensacji.
Źródłem informacji zawsze były oficjalne komunikaty Ministerstwa Zdrowia,
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biura Prasowego Wojewody Świętokrzyskiego
i podlegającego wojewodzie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
Kuratorium Oświaty, Narodowego Funduszu Zdrowia czy też informacje prasowe
otrzymywane od dyrekcji poszczególnych szpitali działających na terenie
województwa świętokrzyskiego. Dopiero tak zweryfikowane informacje były
publikowane na antenie radiowej i na stronie internetowej. Radio starało się też
walczyć z dezinformacją, która stawała się coraz powszechniejsza zwłaszcza na
początku pandemii. Oto przykład walki z takimi fake newsami:
- Jedna z kieleckich firm starała się udowodnić (nawet ponoć potwierdzonymi
badaniami naukowymi), że jej produkt służący do dezynfekcji klimatyzacji
skutecznie usuwa wirusy grypopodobne20.
- Już na początku pandemii Radio Kielce coraz częściej musiało przestrzegać
(szczególnie seniorów) przed oszustami, którzy oferowali “cudowne” leki na
koronawirusa21.
- Prof. Wiesław Kozak przestrzegał, że leki na gorączkę nie służą do profilaktyki
przeciwwirusowej22.
17

https://www.radio.kielce.pl/post-102082 (dostęp 30.01.2022).
https://www.radio.kielce.pl/post-102089 (dostęp 30.01.2022).
19 K. Cabaj, Media w sytuacjach kryzysowych, [w:] Zarządzanie kryzysowe a media i granice państw w erze
globalizacji, red. M. Koziński, Słupsk 2010, s. 136.
20 https://www.radio.kielce.pl/post-101630 (dostęp 30.01.2022).
21
https://www.radio.kielce.pl/post-101864 (dostęp 30.01.2022).
22 https://www.radio.kielce.pl/post-102172 (dostęp 30.01.2022).
18
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- Na początku pandemii prof. Marcin Pasiarski kierujący kliniką Hematologii
i Transplantacji Szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii powtarzał za
ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, że maseczki nie chronią przed
zakażeniem23.
Rolą mediów w dobie kryzysu powinno być uspokajanie nastrojów społecznych,
a nie ich podsycanie. Rola radia, które jest codziennym towarzyszem szczególnie
osób starszych i samotnych, jest nie do przecenienia. A właśnie z badań
słuchalności wynika, że słuchaczami Radia Kielce są przeważnie osoby starsze24.
A jak wiemy właśnie osoby starsze, przed szczepieniami, najczęściej były ofiarami
COVID-19.
Wykres 6. Słuchacze Radia Kielce według grup wiekowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań Radio Track

Radio wpływa na nastroje słuchaczy
Jednym z zadań radiofonii i telewizji jest, obok dostarczania informacji –
zapewnianie rozrywki25. Zadania te wpisują się we wspomniane na wstępie
funkcje mediów opisane przez Denisa McQuaila. Rozrywka pozwala bowiem na
redukcję napięcia społecznego poprzez dostarczanie okazji do zabawy, odmiany
i środków odprężenia26.
Radio Kielce było inicjatorem lub patronem wielu akcji, które miały za zadanie
poprawić wyraźnie pogarszający się nastrój wśród społeczeństwa, widoczny
szczególnie podczas początkowej fali pandemii, wiosną 2020 roku. Pierwszą
inicjatywą, mającą również największą popularność, był konkurs literacki „Tak
widzę świat, tak go czuję - rzeczywistość w obliczu zagrożenia” – ogłoszony przez
23

https://www.radio.kielce.pl/post-103242 (dostęp 30.01.2022).
https://radiotrack.pl/pliki (dostęp 05.01.21).
25
Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. Dz. U. 2017 poz. 1414, art. 1. ust. 1, pkt 1 i 4.
26 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 111-112.
24
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Wojewodę świętokrzyskiego. Celem akcji była promocja i wsparcie twórczości
literackiej (opowiadań) z uwzględnieniem sytuacji związanej z pandemią
koronawirusa – w szczególności nakazem pozostawania w domach, zakazem
zgromadzeń, przemieszczania się. Nagrodą było 5 tys. złotych. Nad wyborem
tekstów, które ukazały się później w formie książki oraz nagrań dokonanych przez
aktorów z Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, czuwało profesjonalne jury.
Akcja miała bardzo duże powodzenie tak, że w następnym roku odbyła się druga
edycja tego konkursu27.
Kolejną inicjatywą, mającą już swoją wieloletnią tradycją, była akcja Choinka pod
choinkę. 18 edycja miała miejsce w dniach 11 - 18 grudnia 2020 roku. Tym razem
słuchacze dzwoniący na antenę Radia Kielce mogli wesprzeć dzieci z ubogich
i wielodzietnych rodzin, które miały trudności z nauką zdalną realizowaną przy
pomocy niezbędnych komputerów. Podczas akcji udało się zebrać blisko 35 tysięcy
złotych, za które kupiono 14 laptopów, które trafiły do najbardziej
potrzebujących28.
W pierwszej połowie 2020 roku Radio Kielce wielokrotnie patronowało nad
wielu cennym inicjatywom, które miały na celu podniesienie na duchu, ale też
wprowadzenie pewnej rozrywki wyizolowanych w swoich domach osób starszych
i samotnych, mających kontakt ze światem dzięki radiu. Nieocenione okazały się
rozmowy telefoniczne z dyżurującym podczas audycji Czas dla zdrowia lekarzem
czy dziennikarzem odbierającym zgłoszenia przez telefon interwencyjny. Wśród
ogólnopolskich akcji, którym patronowało Radio Kielce, należy wymienić m.in.:
● nie kłam medyka29;
● cała Polska szyje maseczki30;
● zostań w domu – jako pierwsza w regionie tę ogólnopolską akcję
zainicjowała kielczanka Edyta Herbuś 31 (później też Andrzej Piaseczny);
● piękno dla bohaterek – salony kosmetyczne dziękują medykom;
● #hot16challenge2 – rozsławiony przez Prezydenta Andrzeja Dudę, tutaj
w wersji lokalnej śpiewa pomocnik Korony Kielce32;
● konkurs na filmiki z komórki – jak spędzamy czas w domu;
● nauka gry na gitarze, jak ćwiczyć w domu;
● darmowe korepetycje dla dzieci lekarzy;
● kultura on-line;
● katechezy on-line;
27

https://m.radio.kielce.pl/pl/post-102783
https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/laptopy-od-sluchaczy-radia-kielce-trafily-do-dzieci,121103
29 https://www.radio.kielce.pl/post-102738
30 https://www.radio.kielce.pl/post-102658
31
https://www.radio.kielce.pl/post-106938
32https://www.radio.kielce.pl/post-106938
28
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●
●

msze św. on-line;
rozrywka on-line: „Piłkarze ręczni PGE Vive robią wszystko, żeby nie
nudzić się podczas przymusowej dwutygodniowej przerwy”33 - rzucają
papierem toaletowym do celu. Należy przypomnieć, jak deficytowym
towarem na początku pandemii był papier toaletowy.

Podsumowanie
Rolą współczesnych mediów w sytuacji kryzysowej jest nie tylko relacjonowanie
wydarzeń (funkcja informacyjna), ale także próba opanowania nastrojów
społecznych (funkcja mobilizacyjna), edukowania (funkcja korelacji) i dostarczenia
odprężenia i zabawy (funkcja rozrywki). Dlatego muszą one mieć ściśle określone
miejsce i proporcje. Należy podkreślić, jak ważną rolę odgrywa pozyskiwanie
i sposób przekazywania informacji oraz jak ważna jest weryfikacja informacji. To
od tego, w jaki sposób przedstawione będą te wiadomości zależy, jaki nastrój
społeczny uda się wywołać u słuchaczy. Obecnie media w poszukiwaniu sensacji
często podgrzewają nastroje społeczne. Dzieje się tak, jak zauważają w swoich
badaniach Piotr Francuz i Paweł Fortuna, ponieważ największą uwagę i emocje
wywołują sensacyjne wiadomości, które mają niecodzienny charakter34. A taką
specyfikę mogą przyjąć informacje o koronawirusie. Dzięki mediom można
opanować nastroje społeczne oraz pokazać sposoby zachowania w sytuacji
kryzysowej. Obszar komunikacji masowej w tych realiach jest kluczowy zarówno
w wymiarze społecznym, jak i etycznym. Należy zatem bardzo powściągliwie
udzielać informacji w sytuacji kryzysowej. A obowiązek ten w sposób szczególny
ciąży na mediach, które bezkompromisowo powinny przestrzegać reguł
w prezentowaniu wiadomości. Codzienna pogoń za sensacyjnością przekazu nie
może w takiej sytuacji przysłaniać prawdy, rzetelności i bezstronności podawanej
informacji. Etyka dziennikarska opisuje tę kwestię dość ogólnikowo, choć zawsze
stawia dobro odbiorcy nad interesami redakcji, dziennikarzy, wydawców,
producentów i nadawców35.
Dobra współpraca Radia Kielce z najważniejszymi jednostkami rządowymi,
a więc wojewodą, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Kuratorium
Oświaty, Narodowym Funduszem Zdrowia czy dyrekcjami poszczególnych szpitali,
pozwoliła rozwiać wiele wątpliwości dotyczących pandemii COVID-19. Pomysł na
dobry program to nie tylko lakoniczna informacja o kolejnych zachorowaniach
33

https://www.radio.kielce.pl/post-102140
P. Francuz, P. Fortuna, Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, Zapamiętywanie treści programów
informacyjnych; Studium Psychologiczne, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin
1999, s.176.
35 Karta Etyczna Mediów, http://www.rem.net.pl/services.php (dostęp 30.01.2022).
34
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i zgonach. To również taki dobór pozytywnych informacji, które potrafią słuchaczy
wprowadzić w dobry nastrój i przeciwdziałać stanom depresyjnym i lękowym,
zobojętnieniu, agresji czy nawet panice.
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The Role of Radio During a Pandemic.
On Verification of Information in Radio Kielce Broadcasts
Summary
The coronavirus pandemic has taken on unprecedented emergency proportions. The media were
faced with the serious problem of how to inform the public about the COVID-19 pandemic, which
was growing in size. How to avoid fuelling growing fear, depression and even panic? How do we
select the information that reaches our editorial offices and distinguish reliable news from fake
news? How do we combat them? How do we verify information. How do we combat negative public
sentiment? Is entertainment in a pandemic advisable? I will try to answer these questions on the
example of an analysis of Polish Radio Kielce S.A. broadcasts.

Keywords: COVID-19, the media in the face of a pandemic, Radio Kielce broadcasts, crisis situation,
verification of information
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a dydaktyką

ABSTRAKT
Dwie odrębne dyscypliny: nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz pedagogika
z subdyscypliną dydaktyką, a jednak mające z sobą wiele wspólnego. Dla obu dyscyplin komunikacja
i jej środki są kluczowe dla budowania relacji i przekazu informacji. Różni je co prawda po części
audytorium, treści komunikatów, obszar zainteresowań badawczych, ale istota pozostaje ta sama.
W artykule podjęto próbę porównania obu dyscyplin naukowych i ich wzajemnych relacji.
SŁOWA KLUCZOWE: komunikacja, dydaktyka, społeczeństwo, społeczność uczących się

Wstęp
Wiek XXI oprócz tego, że jest czasem niespotykanego do tej pory rozwoju nauki
i techniki, jest również czasem, w którym obieg informacji ma kluczowe znaczenie
we wszystkich sferach życia i funkcjonowania człowieka. Informacja podobnie jak
inne dobra materialne stała się towarem, który decyduje o powodzeniu w sferze
ekonomii, gospodarki i polityki. To także niebagatelny wpływ na kształtowanie
nastrojów i opinii społecznych.
Tempo wymiany informacji, z jakim mamy dziś do czynienia, to przede
wszystkim wynik rozwoju ICT i infrastruktury sieciowej. Oprócz niewątpliwych
korzyści, wynikających z rozwoju ICT pojawiają się również głosy poddające
w wątpliwość (nie bez racji) idee współczesnych technologii komunikacyjnych.
Denis McQuail uważa, że:
1Data
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„Na potencjał technologii komunikacyjnych w zakresie promocji wiedzy jeszcze ostatnio
powoływano się w odniesieniu do najnowszych technologii komunikacyjnych, wykorzystujących
komputery i technologie komunikacyjne. Więcej usłyszymy dziś głosów wyrażających obawy niż
nadzieje co do roli głównych mediów masowych w oświeceniu społeczeństwa, ponieważ coraz
częściej starają się one osiągnąć zyski na bardzo konkurencyjnym rynku, na którym rozrywka jest
więcej warta niż kultura, sztuka czy edukacja”2.

Pozostawiając czytelnikowi osąd współczesnej komunikacji, musimy mimo
wszystko dostrzec i ocenić zmiany, jakie wywołała ona w obszarze szeroko pojętej
edukacji. Nie chodzi już tylko o to, w jakiej ilości i w jakie urządzenia ICT zostały
wyposażone szkoły/uczelnie, ale jak ów stan posiadania przekłada się na procesy
edukacyjne. Minione dwa lata w sferze edukacji pokazały, jakie znaczenie może
i ma komunikacja społeczna, jeśli chodzi o realizację procesów kształcenia. Być
może przy jej braku podjęto by inne (nie wiemy jakie) działania zmierzające do
podtrzymania ciągłości procesu kształcenia. W tym konkretnym przypadku
bezsprzecznie rozwiązania ICT miały strategiczne znaczenie dla całego systemu
edukacji.
We wszelkich procesach wymiany informacji wiodącą rolę odgrywają media,
rozumiane jako środki komunikacji społecznej. Analiza literatury przedmiotu
upoważnia do poszukiwania wzajemnych relacji pomiędzy dwoma odrębnymi
dyscyplinami: naukami o komunikacji społecznej i mediach oraz pedagogiką
z subdyscypliną dydaktyką. Wykazanie różnic i podobieństw jest celem niniejszego
opracowania. W ocenie autora, można też udzielić odpowiedzi na pytanie
postawione w 2012 roku przez Tomasza Goban-Klasa, w którym pyta o to, jak
ułożą się wzajemne stosunki pomiędzy nowo powstałą dyscypliną naukową
a pedagogiką3.

Komunikacja
Człowiek od zarania dziejów dążył do poprawy jakości własnego życia. Efekty
tych dążeń są obecne w naszym codziennym życiu. Zewsząd otoczeni jesteśmy
wytworami techniki, które usprawniają działania człowieka, zarówno w miejscu
pracy, jak i w domu. To nowoczesne parki maszynowe w zakładach pracy,
a w zaciszu domowym nowoczesne a czasem nawet inteligentne artykuły AGD.
Rozwijane w ostatnich dwóch dekadach XX wieku technologie cyfrowe odmieniły
i zrewolucjonizowały nasze codzienne życie. Komputer osobisty, internet,
telefonia komórkowa zmieniły w sposób radykalny podejście do komunikacji
2
3

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s.70.
Zob.: T. Goban-Klas, Nauki o mediach - baza czy nadbudowa nowych teorii nauk społecznych? [w:] Człowiek,
media, edukacja, J. Morbitzer, E. Musiał (red.), Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 2012, s. 127.
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(dostępna wszędzie i dla wszystkich bez wyjątku) i samą komunikację
międzyosobową. Chociaż początkowo sądzono, że technologie cyfrowe jeszcze
bardziej zbliżą ludzi do siebie, to w rzeczywistości osiągnięto rezultat biegunowo
odmienny od przewidywanego. Komunikacja w swojej klasycznej formie
obcowania z sobą ludzi, przeniosła się na płaszczyznę cyfrową − wirtualną.
Tym sposobem technologie komunikacji skutecznie odizolowały od siebie
ludzi. Do tego dodajmy, że udostępniona społeczeństwu niezliczona ilość
różnego rodzaju usług cyfrowych bez wątpienia poprawiła jakość ich życia, ale
jednocześnie całkowicie uzależniła człowieka od techniki, a zarazem "zwolniła"
z komunikacji bezpośredniej.
Nowe możliwości techniczne, a tym samym nowe obszary funkcjonowania
człowieka sprawiły, że równolegle pojawiły się nieznane dotąd zjawiska społeczne.
Śmiało można powiedzieć, że mamy do czynienia z nową kulturą społeczną,
o której Antonina Kłoskowska mówi, że
„charakteryzuje się tym, że podmiotem i przedmiotem kulturalnie określonych działań są tutaj
sami ludzie, że regulujący wpływ kultury odnosi się w tym wypadku nie do żadnych innych
substancji lub wartości, lecz do stosunków, ról i układów ludzi w ich wzajemnych powiązaniach”4.

Przyjmując ten właśnie punkt widzenia, naturalną koleją rzeczy rośnie
zainteresowanie nauki nowo powstałymi zjawiskami i obszarami działalności
człowieka. Nauka rozpoczyna ich eksplorację, a przy okazji wyłania się potrzeba
powołania do życia nowych dyscyplin naukowych. Skoro współczesny świat
zdominowały media i komunikacja, to bez wątpienia jest to ten obszar, który
wymaga zainteresowania, naukowej penetracji, ale również naukowego opisu.
Dążenie to znalazło swoje usankcjonowanie prawne dopiero w 2011 roku,
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów
wiedzy, dziedzin nauki i sztuki, oraz dyscyplin naukowych i artystycznych5.
Rozporządzenie wyróżniło osiem obszarów wiedzy oraz dwadzieścia dwie
dziedziny nauki/dziedziny sztuki. W obszarze i dziedzinie nauk społecznych swoje
miejsce znalazły nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, a także nauki
o mediach. Z ostatnią wymienioną dyscypliną naukową utożsamiali się ówcześni
badacze mediów. W 2018 roku na skutek reformy dokonano korekty nazewnictwa
dyscypliny, przemianowując ją na nauki o komunikacji społecznej i mediach6. Jeśli
holistycznie spojrzeć na komunikację, to nie możemy dojść do innego wniosku niż
ten, że komunikacja społeczna istnieje od zarania dziejów.
4

A. Kłoskowska, Socjologia kultury,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1983, s.72.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki, oraz
dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065.
6
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki
i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1818.
5
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„Cofając się w czasie do okresu tak zwanej oralności pierwotnej, można zaobserwować pierwszy,
wokalno-słowny sposób przekazywania informacji, który wraz z wynalezieniem pisma ewoluował
w zbiór słów zapisywanych kolejno na glinianych tabliczkach, papirusie, pergaminie, papierze.
Słowo stało się bytem materialnym i mogło zostać wykorzystane w każdej dziedzinie działalności
człowieka”7.

To dzięki komunikacji zbudowano pierwsze cywilizacje i nasza również z całym
swoim dorobkiem jest wynikiem komunikacji społecznej. Już w 1948 roku „Harold
Lasswell jako pierwszy sformułował tezę dotyczącą społecznych »funkcji«
komunikowania, twierdząc, że jest to zadanie niezbędne dla utrzymania bytu
społeczeństwa"8. Dzisiaj do słów Eweliny Dziwak z powodzeniem można dodać, że
nie tylko słowo, ale także obraz, dźwięk stał się również bytem materialnym
i jednocześnie wirtualnym, a to za sprawą zmieniających się form komunikacji
będących następstwem rozwoju techniki. Jak twierdzi Jan van Dijk
„Nie będzie przesadą nazwanie XXI wieku epoką sieci. Coraz bardziej zaczynają one pełnić funkcję
układu nerwowego naszego społeczeństwa. Możemy przypuszczać, że tego rodzaju infrastruktura
wywrze większy wpływ na nasze życie społeczne i osobiste niż budowa dróg służących
transportowi towarów w przeszłości”9.

Autor cytowanego fragmentu, podążając własnym tokiem rozumowania
dochodzi do koncepcji społeczeństwa sieci, przez które rozumie
„formację społeczną, w której istnieje infrastruktura sieci społecznych i medialnych kształtujących
podstawowy sposób jego organizacji na wszystkich poziomach (jednostkowym,
grupowym/organizacyjnym i społecznym). Sieci te w coraz większym stopniu łączą ze sobą
wszystkie segmenty i części tej formacji (jednostki, grupy i organizacje). W społeczeństwach
zachodnich jednostka włączona w system sieci staje się podstawowym elementem
społeczeństwa”10.

Zasadne zatem jest, że „Roszczenie internetu do bycia uznanym medium opiera
się po części na tym, że ma on odrębną technologię, sposób użycia, zakres treści
i usług, jak również własny wizerunek”11.
Jak wobec wielu faktów, teorii, idei współcześnie rozumieć komunikację
społeczną? W tej sprawie oddajmy głos T. Goban-Klasowi, który twierdzi, że
komunikacja społeczna:
„Może być zdefiniowana jako obieg informacji (w najszerszym sensie) w społeczeństwie. Ogólna
teoria komunikacji ujmuje ją jako proces (ogół procesów) wymiany symbolicznej za pomocą
E. Dziwak, Literatura w twardej czy sieciowej oprawie?, „Forum Myśli Wolnej”, nr 53/2012, s. 12.
D. McQuail, Teoria komunikowania …, op.cit., s. 79.
9 J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 10-11.
10
Ibidem, s. 36.
11 D. McQuail, Teoria komunikowania …, op. cit., s. 59.
7
8
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środków zwanych mediami (w najszerszym sensie). Media w węższym sensie, to środki techniczne
owej wymiany, z wyłączeniem (choć nie wykluczeniem) takich pierwotnych, prymarnych
i naturalnych środków wymiany jak mowa (język), gest, mimika, itp. Media zatem to zarówno
rysunek, rzeźba, pismo, jak i druk, radio, telewizja, telefon, Internet, etc. Media społeczne to nie
tylko techniczne narzędzia, ale i ludzkie praktyki ich wykorzystania, w tym zespoły (instytucje)
medialne, jak redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne, zespoły i pokazy filmowe, muzyczne,
agencje reklamowe i public relations, etc. ”12.

Przyjmując przytoczone założenia definicyjne i posiłkując się danymi
statystycznymi GUS, o polskim społeczeństwie możemy powiedzieć, że
z pewnością przynależy do społeczeństw sieciowych. W 2021 roku 99,7%
gospodarstw domowych z dziećmi posiada internet oraz 88,8% gospodarstw bez
dzieci13. Bardzo zbliżone wskaźniki dotyczą wykorzystania telefonii komórkowej.
Badania CBOS14 dowodzą, że łącznie z telefonów komórkowych w Polsce korzysta
96% dorosłych obywateli, z czego 78% używa smartfonów. Co ciekawe, a zarazem
zrozumiałe, w grupie wiekowej 18-24 lata, 100% młodzieży posługuje się
wyłącznie smartfonem. To naturalne, biorąc pod uwagę, że daje on o wiele
większy wachlarz możliwości komunikacyjnych niż klasyczny telefon komórkowy.

Społeczność uczących się
Aby uzgodnić wzajemne relacje występujące pomiędzy komunikacją społeczną
a dydaktyką, odwołajmy się do pojęcia społeczeństwa. Czesław i Małgorzata
Kupisiewicz społeczeństwo definiują jako:
„zbiorowość wzajemnie zależnych od siebie jednostek i złożonych z nich grup, które zamieszkują
dane terytorium oraz żyją w ramach jednego narodu czy państwa, posiadają wspólną tożsamość,
charakteryzują się poczuciem odrębności kultury, siecią wzajemnych stosunków społecznych
i instytucji. Termin społeczność odnosi się do grup terytorialnych, np. społeczności lokalne,
stosunków produkcji, typowych np. dla społeczeństwa pierwotnego, kapitalistycznego; grup
wyznaniowych, np. katolickich czy muzułmańskich; różnych obszarów życia, np. rolniczych czy
przemysłowych. Wśród typologii społeczeństw wyróżnia się także społeczeństwo: obywatelskie,
informacyjne, sieciowe i inne. Dla pedagogiki istotne znaczenie mają społeczeństwo wychowujące,
w którym kształcenie i wychowanie są przedmiotem zainteresowania rodziny, szkoły, a także
instytucji oraz placówek oświatowych i kulturalnych; społeczeństwo oparte na wiedzy, nazywane
też społeczeństwem ludzi uczących się przez całe życie, w którym wiedzę uważa się za podstawowy
czynnik wzrostotwórczy dla gospodarki, życia społecznego i kultury, stymulujący powstawanie
i rozwój elektronicznych usług publicznych, medycznych i edukacyjnych” 15.
12

T. Goban-Klas, Nauki o mediach i komunikacji społecznej jako nowa dyscyplina nauk humanistycznych
[w:] „Studia Medioznawcze”, 2 (33), 2008, s. 16.
13 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwoinformacyjne/ spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2021-roku,2,11.html (15.03.2022).
14 E. Umańska, Komunikat z badań. Telefony komórkowe czy smartfony?, Nr 116/2021, CBOS, Warszawa 2021,
s. 2.
15 C. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 2018 (I dodruk), s. 164-165.
71

Aleksander Piecuch

Przytoczona eksplikacja pojęcia społeczeństwa jest obszerna, co czyni ją
uniwersalną, bo dającą opis różnych aspektów panujących stosunków
społecznych. Odchodząc od uogólnionego pojęcia społeczeństwa, a zmierzając
w kierunku edukacji, dochodzimy do pojęcia społeczności uczącej się. Tę
społeczność można zdefiniować jako: „grupę ludzi, mających wspólne cele, dobrze
komunikujących się oraz tworzących należyty klimat, dyscyplinę, opiekę i okazję
do celebry"16. Naturalnie społeczność ucząca się w sensie fizycznym jak również
pojęciowym mieści się w ogólnie rozumianym społeczeństwie. Cechą wyróżniającą
społeczność uczących się na tle społeczeństwa są: wiek (obowiązek szkolny do 18.
roku życia)17 i ewentualnie studia wyższe, ale również a może przede wszystkim
odmienny cel, którym jest uzyskanie wykształcenia odpowiednio na poziomie:
podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. O znaczeniu tejże grupy
w społeczeństwie decyduje czynnik demograficzny. Dane statystyczne
publikowane przez GUS za 2021 rok, uwidaczniają współzależności demograficzne
pomiędzy społecznością uczących się a społeczeństwem − tabela 1.
Tabela 1. Społeczność uczących się na tle społeczeństwa Polski
Społeczeństwo w 2021
Ludność Polski
Dzieci i młodzież ucząca się
Młodzież studiująca

W liczbach
37 660 000
4 900 000
1 215 300

[%]
100
12,9
3,22

Źródło: GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2020/2021, Warszawa, Gdańsk 2021, s. 15;
GUS, Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2020/2021 (wyniki wstępne), Gdańsk 2021, s. 1.

Podsumowując liczebności grup społeczności uczącej się (dzieci, młodzież ucząca
się i studiująca) widzimy, że stanowi ona ponad 16% populacji. Jest to zatem
znacząca grupa społeczna. Bez względu na to, czy społeczność uczącą się
potraktujemy jako odrębną grupę czy też włączymy ją do społeczeństwa
w ogólnym rozumieniu, to z jednej strony jest ona jednocześnie uczestnikiem
w procesie komunikacji społecznej i komunikacji w edukacji − rys. 1.

16

17

S. Juszczyk, hasło: społeczność uczących się, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V, T. Pilch (red.),
Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2006, s. 913.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe, Dz.U. 2021, poz. 1082, Art. 35.
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Rys. 1. Komunikacja społeczna a komunikacja w edukacji

Komunikacja
w edukacji

Społeczność
ucząca się

Komunikacja
społeczna

Źródło: Opracowanie własne.

Niezależnie od tego, na jakiej płaszczyźnie (społecznej czy edukacyjnej)
będziemy rozpatrywać komunikację, zawsze mamy do czynienia ze środkiem
komunikowania − czyli medium. Do znanych i powszechnie stosowanych
medioznawcy zaliczają:
─
─
─
─
─
─

„Język (w sensie języka naturalnego) jako środek porozumiewania się (w danej
społeczności);
Znaki językowe lub wszelkie systemy znaków (słowo mówione, gest, mimika, obraz);
Kody, które są oparte na konwencjach i pozwalają konstruować przekazy (alfabet, kod
Morse'a, sygnalizacja);
Nośniki sygnałów (jak wibracje powietrza, fale świetlne, a także materiały, na których znaki
zostały utrwalone, jak papier, taśma filmowa, płyta gramofonowa);
Instrumenty pozwalające na powielanie, transmisję i odbiór przekazu (prasa drukarska,
radiostacja, odbiornik radiowy czy telewizyjny);
Instytucje, które tworzą przekazy (np. prasa, radio, telewizja) ”18.

Zdaniem Macieja Mrozowskiego środki komunikowania można ująć w trzy
kategorie:
─
─

─

„Środki wyrażania, do których należą wszelkie postacie ludzkiego zachowania słownego
i pozasłownego, a więc mowa, mimika, gesty itd.
Środki rejestracji, obejmujące narzędzia przystosowane do utrwalania określonych
symbolicznych zachowań ludzkich. Należą tu tak proste narzędzia jak ołówek, karta
papieru, a z drugiej tak skomplikowane jak magnetowid.
Środki transmisji, obejmujące instrumenty służące do przesyłania, a także do powielania
zarejestrowanych symbolicznych zachowań ludzkich”19.

18

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN,
Warszawa 2004, s. 47.
19 Za: Ibidem, s. 48.
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Dydaktyczny punkt widzenia
Musimy zgodzić się ze stwierdzeniem, że wszelkiego rodzaju procesy uczenia się
i nauczania, czy to formalne, nieformalne czy pozaformalne20 zawsze pozostają
w bezpośrednim związku z procesami komunikowania się. Bez ryzyka można
powiedzieć zdecydowanie więcej, bez procesów komunikowania się nie może być
mowy o jakiejkolwiek formie uczenia się i nauczania. Zatem w procesach
edukacyjnych udział mają wszystkie trzy kategorie środków komunikowania.
Z nielicznymi wyjątkami narzędzia służące komunikacji społecznej są identyczne
z narzędziami stosowanymi w procesie edukacyjnym. Stosownego porównania
narzędzi komunikacji dokonano w Tabeli 1.
Tabela 1. Narzędzia komunikacji społecznej i dydaktyki
Kategoria
środków

Środki wyrażania

Środki rejestracji

Środki transmisji

Środki komunikacji
Komunikacja społeczna
(wg M. Mrozowskiego)
wszelkie postacie ludzkiego
zachowania słownego i
pozasłownego, a więc mowa,
mimika, gesty
narzędzia przystosowane do
utrwalania określonych
symbolicznych zachowań
ludzkich. Należą tu tak proste
narzędzia jak ołówek, karta
papieru, a z drugiej tak
skomplikowane jak
magnetowid
instrumenty służące do
przesyłania, a także do
powielania zarejestrowanych
symbolicznych zachowań
ludzkich

Dydaktyka
tożsame ze środkami komunikacji
społecznej ze szczególnym
wskazaniem na środki
pozawerbalne

tożsame z narzędziami
komunikacji społecznej
uzupełniane przez cyfrowe
nośniki informacji

dedykowane narzędzia
komunikacji: projektor
multimedialny, komputer, tablica
interaktywna, tablica
samokopiująca, smartfon, tablet,
sieć internet w tym DL, itp.

Źródło: Opracowanie własne.

Chociaż środki/narzędzia komunikacji społecznej i dydaktycznej są, jak to
wcześniej zasygnalizowano niemalże tożsame, to mimo wszystko ich znaczenie
(waga) − przynajmniej w niektórych przypadkach − w procesach nauczania jest
20

Edukacja formalna, nieformalna i pozaformalna − szerzej na ten temat, [w:] A. Piecuch, Szkoła XXI wieku −
problemy i wyzwania, Wyd. UR, Rzeszów 2019.
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szczególne. W kategorii środków wyrażania na szczególną uwagę zasługują
narzędzia pozawerbalne. Właściwe użycie środków pozawerbalnych i ich
umiejętne zdekodowanie na ogół przesądza o skuteczności procesu nauczania.
Ważne jest aby nauczyciel przekazując treści kształcenia, potrafił dekodować na
bieżąco pozawerbalne reakcje swojego audytorium, a w razie potrzeby korygował
swoje działania dydaktyczne. Jest to swego rodzaju sprzężenie zwrotne, którego
nie powinno się, a raczej nie można bagatelizować w procesie dydaktycznym.
We współczesnej edukacji poczesne miejsce zajmują środki transmisji. Są one
specyficzne i odmienne od tych stosowanych w komunikacji społecznej.
Odmienność tychże środków wynika bezpośrednio ze specyficznych potrzeb
edukacyjnych. Inaczej rzecz ujmując są one najnowocześniejszymi jak do tej pory
środkami dydaktycznymi. Nie dość, że służą transmisji treści kształcenia, to
w większości umożliwiają również ich rejestrację i dalszą dystrybucję.
Rozwój komunikacji społecznej bez wątpienia przyczynił się do istotnych
zmian w obszarze edukacyjnym. Generalnie nie zmienił jej charakteru. Nadal
kształcenie realizowane jest w zinstytucjonalizowanych formach i instytucjach.
Raczej należałoby mówić o pojawieniu się całkiem nowego i nieznanego do tej
pory spektrum możliwości pozyskiwania (i utrwalania) informacji i w efekcie
przekształcanie ich w indywidualną wiedzę. Te nowe możliwości prowadzą do
zmiany modelu uczenia się i nauczania z pionowego na poziomy. Zmianę tę
zilustrowano graficznie kolejno na rys. 2 i 3.
Rys. 2. Pionowy model uczenia się/nauczania do czasu upowszechnienia się ICT
Minimum programowe

Nauczyciel

Podręcznik, zeszyty
ćwiczeń, zbiory zadań

Uczeń
Źródło: Opracowanie własne.
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W pionowym modelu uczenia się/nauczania zakres treści kształcenia (XX wiek)
wyznaczały tzw. minima programowe. W ramach poszczególnych przedmiotów
zgodnie z konkretnym programem nauczania i dedykowanym podręcznikiem,
treści programowe realizował nauczyciel. Liniowość modelu pionowego
jednoznacznie wskazuje na przepływ informacji edukacyjnej. Głównym źródłem
informacji jest nauczyciel, a jego przekaz uzupełnia podręcznik. Nauczyciele
niektórych przedmiotów ogólnokształcących takich jak np. chemia, fizyka,
dysponują co prawda środkami dydaktycznymi wspomagającymi procesy
nauczania, ale też w ograniczonym zakresie. Są to przede wszystkim środki
materialne takie jak np. tablice, obrazy, mapy, okazy spreparowane, modele itp.
W ograniczonym zakresie wykorzystuje się środki audiowizualne typu: film,
audycja radiowa, przezrocza itp. Dostęp do informacji edukacyjnej jest zatem
ograniczony dla ucznia i raczej skąpo wspomagany innymi niż podręcznik środkami
dydaktycznymi, a nadto jednokierunkowy. Informacji wspomagających rozumienie
zjawisk, praw, procesów, twierdzeń itd., uczeń zmuszony jest poszukiwać
w dostępnych zasobach bibliotecznych lub korzystać z pomocy rówieśników lub
osób trzecich. Analogicznie, poszerzanie horyzontów własnej wiedzy uczeń
realizuje w ten sam sposób, względnie poprzez uczestnictwo w kołach
zainteresowań funkcjonujących w szkołach do lat 90. XX wieku.
Rys.3. Poziomy model uczenia się/nauczania po upowszechnieniu się ICT
Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego

Nauczyciel

Uczeń

• podręczniki, Otwarte Zasoby Edukacyjne
(OZE), e-Learning, m-Learning, e-Twinning,
wirtualne laboratoria, modelowanie
i symulacje komputerowe, wirtualne
wycieczki dydaktyczne, biblioteki cyfrowe,
chaterbooty, wirtualne wykłady, rozszerzona
wirtualna rzeczywistość, wirtualni doradcy
edukacyjno-zawodowi, hipertekst,
multimedia, interaktywność, gry
dydaktyczne, multimedialne programy
dydaktyczne,
• uczenie się/nauczanie nieformalne
i pozaformalne

Źródło: Opracowanie własne.
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W poziomym modelu uczenia się/nauczania przebieg i treści kształcenia
w dalszym ciągu wyznaczają ramy prawne w postaci Podstawy programowej
kształcenia ogólnego (PPKO). Istnieje jednak już nie jeden, a wiele programów
nauczania dla konkretnego przedmiotu wspieranych przez opracowane do nich
podręczniki. Możliwość wyboru programu nauczania i podręcznika stwarza
potencjalne możliwości dostosowania ich przez nauczyciela do możliwości
uczniów. Chodzi nie o treści kształcenia, bo te muszą być zgodne z PPKO, ale
o sposób ich prezentowania, dobór ćwiczeń itp. W prezentowanym modelu
zasadniczo zmienia się dostęp do informacji edukacyjnej (i nie tylko edukacyjnej)
oraz wymiany informacji. Przekaz treści kształcenia i organizacja samego procesu
nauczania nadal spoczywa w ręku nauczyciela, ale ten nie jest już jedynym
źródłem informacji. Kluczową zmianą okazuje się być dostęp do mediów
działających na różnych płaszczyznach:
• mikro (telefon/smartfon, kserokopiarka, dyktafon, komputer osobisty),
• mezo (prasa drukowana, kino, radio i telewizja),
• makro (telewizja satelitarna, internet)21.
Uczestnik procesu edukacyjnego (uczeń/student) z pasywnego niegdyś słuchacza
może potencjalnie stawać się uczestnikiem aktywnym, wykorzystując do tego celu
różne formy komunikowania. Upatrując w komunikowaniu masowym narzędzia
służącego rozwojowi intelektualnemu teraz i w przyszłości, można przywołać hasło
„W−W−Z−W (Wszyscy−Wszystko−Zawsze−Wszędzie, co jest odpowiednikiem anglojęzycznej
formuły Anyone, Anything, Anytime, Anywhere). Zgodnie z nim każdy na świecie będzie , dzięki
internetowi i sieciom szerokopasmowym, mógł mieć dostęp lub wymieniać z każdym wszelkie
treści, niezależnie od czasu i miejsca pobytu"22.

Formuła W−W−Z−W w środowisku osób uczących się jest już codzienną
praktyką. Studenci/uczniowie komunikują się z wykładowcami/nauczycielami za
pośrednictwem mediów elektronicznych oraz między sobą. Za przykład mogą
posłużyć popularne media społecznościowe np. FB, gdzie zakładane są grupy dla
roku i kierunku studiów, grupy klasowe służące wzajemnej komunikacji − chociaż
zamknięte dla osób postronnych. Mamy zatem do czynienia ze swobodnym
przepływem informacji pomiędzy uczestnikami grupy − E2E (end−to−end) lub
inaczej z równym partnerskim stosunkiem między uczestnikami komunikacji − P2P
(peer−to−peer)23.
Komunikacja interpersonalna to tylko jeden z aspektów wykorzystania
komunikacji dla celów edukacyjnych. Współczesne media oparte o technologie
cyfrowe dostarczają zupełnie nowej jakości w dystrybuowaniu i archiwizowaniu
Por.: K. Jakubowicz, Nowa ekologia mediów, Poltex, Warszawa 2011, s.49 − modyfikacja własna.
Ibidem, s. 88.
23 Zob.: Ibidem, s. 63-64.
21
22
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(magazynowaniu) informacji edukacyjnej. Kluczową zaletą jest możliwość
powielania zróżnicowanych informacji: tekstowych, graficznych, dźwiękowych,
multimedialnych bez utraty jej jakości.
„Włączenie w proces dydaktyczny nowych osiągnięć technicznych ma na celu wspomaganie pracy
nauczyciela i stworzenie nowej jakości kształcenia po to, by coraz rozleglejsza wiedza mogła zostać
przekazana w sposób szybki, jak najbardziej poglądowy i precyzyjny, a ponadto uwzględniający
indywidualne predyspozycje uczących się. Inaczej mówiąc, celem jest osiągnięcie możliwie jak
największej skuteczności w nauczaniu i uczeniu się"24.

W edukacji formalnej takie podejście do zagadnień wspomagania nauczania
powinno być codzienną nauczycielską praktyką, o ile jest to metodycznie
uzasadnione.
Internet to medium szeroko otwierające się na edukację. Warto też zwrócić
uwagę na fakt, że doskonalenie narzędzi wyszukiwania informacji doprowadziło
do powstania Web 3.0, co wiąże się z zaimplementowaniem do wyszukiwarek
mechanizmów (rozwiązań) sztucznej inteligencji. Zmienia to diametralnie sposób
wyszukiwania informacji. Teraz potrafią one analizować sens złożonego treściowo
zapytania użytkownika, a nie jak dotychczas pojedynczych słów kluczowych.
Efektem tego jest dostarczenie użytkownikowi zbioru informacji precyzyjnych
i w większości przypadków zgodnych z zapytaniem. Treści kształcenia
przechowywane w sieci mają różnoraki charakter. Począwszy od lektur szkolnych,
poprzez symulacje komputerowe, wirtualne laboratoria i wycieczki, gry
dydaktyczne, multimedialne programy dydaktyczne po wykłady z różnych dziedzin
nauki. Nie można też zapomnieć o materiałach dydaktycznych zamieszczanych
w sieci przez samych nauczycieli. Dostępność materiałów edukacyjnych w tak
szerokim spektrum zagadnień i sposobów ich prezentacji sprawia, że każdy
zainteresowany pogłębianiem własnej wiedzy może znaleźć dla siebie interesujące
go treści w najodpowiedniejszej dla niego formie, zgodnej ze stylem uczenia się.
Dodajmy, że
„dobranie właściwego stylu uczenia się, wśród wielu innych czynników, do szybszego uczenia się,
gruntowniejszego opanowania materiału dydaktycznego, lepszego jego zrozumienia, pogłębiania
swojej wiedzy oraz do zdobywania kolejnych umiejętności i ich utrwalania, czyli w rezultacie do
większej skuteczności dydaktycznej"25.

Bynajmniej nie oznacza to, że samo sięgnięcie do zasobów internetowych jest
gwarancją powodzenia dydaktycznego. Marian Golka zwraca uwagę na szereg
czynników warunkujących prawidłowy proces odbioru treści z mediów
elektronicznych. Zalicza do nich:
24
25

A. Piecuch, Media cyfrowe wspierające procesy dydaktyczne, Wyd. UR, Rzeszów 2020, s. 99-100.
B. Siemieniecki (red.), Pedagogika medialna, t. 2, PWN, Warszawa 2007, s. 50.
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- „cel przebywania odbiorcy w określonym miejscu, w określonym kontekście, w którym
nadawany/odbierany jest przekaz, i rola, jaką aktualnie tam spełnia,
- nastawienie i uwaga odbiorcy określone sytuacją, rolą, lecz także zainteresowaniami, wiedzą,
systemem wartości,
- ekspresja formy wytworów znajdujących się w polu potencjalnego postrzegania,
- miejsce, które zajmuje dany wytwór w całej sferze wzrokowej czy słuchowej odbiorcy,
- relacje między formą a treściami (motywami, przesłaniami) obecnymi w wytworze i jego
funkcjami (zadaniami, celami),
- stosunek tych cech do postaw odbiorcy (jego »poddawanie się« albo »unikanie«),
- charakter »scenariusza doznań« odbiorcy − tak w skali dnia, tygodnia, roku, jak i w skali całej
biografii odbiorcy"26.

Zauważmy, że wspomniane czynniki są równie istotne w szeroko rozumianej
komunikacji społecznej. Pomoc, jaką oferują zasoby internetu w pozyskiwaniu,
zrozumieniu i utrwalaniu materiału kształcenia jest z jednej strony bezcenna,
a z drugiej mocno niedoceniana (bagatelizowana) przez społeczność uczących się.
Według przeprowadzonych badań przez NASK-PIB − Nastolatki 3.0, edukacyjna
aktywność w sieci badanych raczej kształtuje się na stosunkowo niskim poziomie.
Badanym zadano pytanie następującej treści: Do jakich aktywności najczęściej
używasz internetu w celach szkolnych (realizując obowiązki szkolne)? Ankietowani
udzielili następujących odpowiedzi:
1. Odrabianie lekcji − 76,8%,
2. Komunikacja z nauczycielami − 74,1%,
3. Kontakty ze znajomymi i/lub rodziną za pomocą komunikatorów, czatów −
48,2%,
4. Przygotowanie do sprawdzianów, klasówek − 47,7%,
5. Korzystanie z poczty e-mail − 45,9%,
6. Poszerzanie wiedzy potrzebnej do szkoły − 30,7%,
7. Tworzenie prezentacji − 30,4%,
8. Przeglądanie wiadomości, czytanie artykułów − 16,9%,
9. Tworzenie grafiki, filmów, przetwarzanie zdjęć − 8,9%,
10. Korzystanie z kursów e-learningowych − 4,5%,
11. Innych − 2,3%27.
Prezentowane dane statystyczne raczej trudno uznać za wskazujące na
szczególne zainteresowanie uczniów dodatkowymi materiałami dydaktycznymi −
pkt.: 6 i 10. Aktywności wymienione w pkt.: 1, 2, 3, 4, 7 − z dużym
prawdopodobieństwem, aczkolwiek bez generalizowania, można zaliczyć do
kategorii − obowiązek szkolny. W ramach tych samych badań wykazano
natomiast, że:

26

M. Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, PWN, Warszawa 2008, s. 52-53.
Lange (red.), Nastolatki 3.0 - Raport z ogólnopolskiego badania uczniów, NASK, Warszawa 2021, s. 22.
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„Ponad połowa realizuje potrzeby rozrywkowe, takie jak granie w gry online (53,8%), oglądanie
filmów i seriali (50,5%). Nieco mniej popularne jest wśród uczniów korzystanie z serwisów
społecznościowych (47,8%) czy oglądanie filmów na kanałach YouTube’a (41,3%)"28.

Faktem jest, że to też rodzaj komunikacji, ale jednokierunkowy, pasywny i nie
prowadzący do przyrostu indywidualnej wiedzy.

Podsumowanie
W zglobalizowanym świecie komunikacja społeczna wybiła się na czołowe
miejsce. Korzystają z niej na równych prawach wszyscy, o ile mają ku temu chęci
i uważają za stosowne wypowiadać się na określone tematy. Nie byłoby takiej
możliwości, gdyby nie rozwój ICT i związanej z nią infrastruktury sieciowej.
„W przeciwieństwie do tradycyjnych mediów masowych, internet umożliwia jednocześnie
synchroniczną (linearną) bądź asynchroniczną (nielinearną) komunikację porozumiewawczą (one
to one), rozsiewczą (one to many), grupową (few to few) i porozumiewawczą (many to many),
bądź różne ich kombinacje"29.

Ze względu na rozwój komunikacji zapośredniczonej przez media cyfrowe, także
edukacja zyskała nowego sprzymierzeńca. To już nie tylko nowoczesne cyfrowe
środki dydaktyczne, ale przede wszystkim możliwość wymiany treści
edukacyjnych. Tak szerokiego dostępu dzięki komunikacji, społeczność uczących
się nigdy do tej pory nie miała. Pytaniem otwartym pozostaje, czy umie i chce
wykorzystać tę możliwość? Niestety, publikowane wyniki badań na to nie
wskazują, a jedynie utwierdzają w słuszności stawianej od dwóch dekad tezy
o kryzysie edukacji.
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Between the Social Communication, Media and Education
Summary
Two separate scientific disciplines, the science of social communication and media, and pedagogy
with the didactic sub-discipline, have a lot in common. For both disciplines, communication and its
means are key issue for building relationships and communicating information. They differ, in part,
of the audience, the content of the messages, and the area of research interests, but the essence
remains the same. This article attempts to compare both scientific disciplines and their mutual
relations.
Keywords: communication, didactics, society, learning community
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Społeczne aspekty zdalnego nauczania w początkach
pandemii COVID-19 w Polsce

ABSTRAKT
Pandemia wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 przyniosła ze sobą szereg konsekwencji natury
zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej. Choroba COVID-19 będąca efektem zakażenia okazała się tak
groźna i trudna do wyleczania, iż szereg państw, w tym Polska, wprowadziło rozporządzenia
dotyczące ograniczenia kontaktów społecznych, co miało na celu zahamowanie rozprzestrzeniania
się koronawirusa w społeczeństwie. Pokłosiem tego było przejście na wszystkich szczeblach
nauczania na system nauki zdalnej, co generowało szereg problemów natury technicznej oraz
społecznej zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Problemy te nie ominęły również środowiska
akademickiego, choć zdawałoby się, że w przypadku studentów, którzy są osobami dorosłymi,
nauczanie zdalne powinno przebiegać w sposób najbardziej płynny i najmniej problemowy.
Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jak na studiowanie on-line zapatrywali się
studenci i wykładowcy wyższych uczelni w tzw. pierwszej fali pandemii koronawirusa w Polsce, jakie
ich zdaniem były jego plusy, a jakie wady. Analizie zostały poddane opracowania zastane dotyczące
powyższej tematyki oraz przytoczono wyniki badań własnych autora. Badania własne zostały
przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w kwietniu 2020 roku za pomocą
techniki CAWI, zaliczanej do metody sondażu diagnostycznego. Prezentowane wyniki badań
własnych są częścią szerszych analiz na temat odbioru społecznego pandemii koronawirusa SARSCoV-2 przez ludzi młodych, w tym wypadku studentów.
SŁOWA KLUCZOWE: nauczanie zdalne, pandemia, COVID-19, student, uczelnia
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Wstęp
Rok 2020 okazał się pod wieloma względami zaskakujący. Koronawirus SARSCoV-2, który przedostał się z Chin do Europy, a następnie objął wszystkie kraje
świata, miał swoje konsekwencje nie tylko zdrowotne, ale także ekonomiczne,
społeczne, edukacyjne i inne. Początkowo nie doceniano jego powagi
i porównywano do zwykłej sezonowej grypy, jednak gdy dane na temat przebiegu
wywołanej przez niego choroby COVID-192, pokazywały jak groźne mogą być jego
konsekwencje, rządy wielu krajów, w tym Polski, wprowadziły szereg ograniczeń
mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.
12 marca 2020 roku wprowadzono w Polsce stan zagrożenia
epidemiologicznego, a tydzień później (20.03.2020r.) stan epidemii. Efektem tego
było ograniczenie funkcjonowania podmiotów w różnych dziedzinach gospodarki,
przejście całego szkolnictwa (w tym wyższego) na system nauki zdanej,
obostrzenia w przemieszczaniu się, poza sytuacjami związanymi z wykonywaniem
pracy zawodowej, zaspokajaniem bieżących potrzeb życia codziennego,
wykonywaniem świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19 czy
uczestnictwem w obrzędach kultu religijnego. Ograniczono także liczebność
zgromadzeń do 2 osób (5 osób w zgromadzeniach religijnych), wprowadzono
limity dotyczące liczby przewożonych osób zarówno środkami transportu
zbiorowego, jak i prywatnego3. W kolejnych dniach obostrzenia te rozszerzano,
zamknięto m.in. parki, bulwary i plaże, zawieszono działalność wielu punktów
usługowych (w tym salonów fryzjerskich i kosmetycznych), ograniczono liczbę
klientów w sklepach i wprowadzono godziny dla seniorów (10.00-12.00),
w których jedynie osoby powyżej 65. roku życia mogły dokonywać zakupów4.
Z sytuacją pandemiczną przyszło się mierzyć także uczelniom, które niemal
z dnia na dzień zostały zaskoczone koniecznością wdrożenia nauki on-line, a nie
były do niej w większości przygotowane zarówno od strony technologicznej, jak
i merytorycznej. Treści przekazywane dotychczas w formie zapisów na ściennych
tablicach lub w trakcie zajęć praktycznych w uczelnianych laboratoriach musiały
zostać zwirtualizowane, przyjąć formę cyfrową i w takiej postaci być dostarczane
studentom. Powodowało to szereg problemów i frustracji zarówno po stronie
nauczycieli akademickich, jak i studentów.
Celem artykułu jest analiza społecznych aspektów zdalnego nauczania
studentów w początkach pandemii COVID-19 w Polsce, w tym poznanie opinii
2

Ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. Poz. 522, Warszawa, dnia 24 marca 2020 r.,
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000052201.pdf(23.03. 2020).
4
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. Poz. 566, Warszawa, dnia 31 marca 2020 r.,
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000566/O/D20200566.pdf(31.03.2020).
3
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studentów na temat jego korzyści i minusów. Koncepcja została oparta na
badaniach własnych autora, przeprowadzonych w kwietniu 2020 roku wśród
studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego za pomocą techniki CAWI, gdzie
respondent jest proszony o wypełnienie elektronicznej ankiety udostępnianej mu
on-line. Ankieta (w tym CAWI) jest to technika używana w naukach społecznych
realizowana przy pomocy kwestionariusza ankiety. Należy do badań
skategoryzowanych, które zostały ściśle określone przez zespół reguł i zasad
właściwych dla danego badania5. Technikę tę zalicza się do metody sondażu
diagnostycznego, który polega na statystycznym zbieraniu faktów i danych
o zjawiskach funkcjonalnych i strukturalnych oraz o dynamice ich rozwoju.
Z wykorzystaniem zgromadzonych danych można ustalić ich zasięg, zakres, poziom
i intensywność. Pozwoli to na ocenę ich przyczyn i następstw, zdiagnozowanie
problemu i znalezienie stosownego rozwiązania6. Przed omówieniem wyników
badań własnych nastąpił przegląd opracowań zastanych, podejmujących
problematykę studiowania on-line na polskich uczelniach w początkach pandemii,
dostępnych zazwyczaj w postaci raportów. Taki sposób postępowania był zgodny
z metodologią badań zaproponowaną przez Creswella7.
Badania własne są częścią szerszych badań na temat społecznych aspektów
lockdownu w czasie tzw. pierwszej fali pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
w Polsce i jego wpływu na nastroje społeczne młodych Polaków, a ich całościowe
wyniki zostaną opublikowane w artykule naukowym poświęconym tej tematyce.

Studiowanie zdalne w czasie pierwszej fali pandemii COVID-19
w Polsce – opracowania zastane
Studiowanie on-line w czasach przed pandemią było traktowane w Polsce „po
macoszemu”. Obowiązujące rozporządzenia MNiSW uniemożliwiały uruchomienie
w pełni zdalnych studiów, co dodatkowo nie skłaniało władz większości uczelni do
inwestowania w technologie służące do prowadzenia zajęć na odległość
i w szkolenie w tym zakresie nauczycieli. Polska nie była w tym względzie
wyjątkiem w Europie. Jako przykład niech posłuży najstarsza europejska uczelnia,
Uniwersytet Boloński, gdzie władze kilka lat temu rozwiązały tamtejsze centrum
nauczania zdalnego, uznając je za niepotrzebne8.

5

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1995, s. 130-133.
J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 2002, s. 70-71.
7 J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo UJ,
Kraków 2013, s. 85-92.
8 J. Urbaniec, Edukacja „pandemiczna” czyli o kształceniu zdalnym na uczelniach,
https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-05-2020/edukacja-pandemiczna%E2%80%A8czyli-oksztalceniu-zdalnym-na-uczelniach%E2%80%A9/(04.02.2020).
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Konieczność przejścia na tryb nauczania zdalnego w trakcie pandemii
koronawirusa SARS-CoV-2 pokazała, jak dużym błędem były zaniechania w tym
obszarze. Uczelnie bowiem niemal z dnia na dzień musiały dostosować się do
zaistniałych okoliczności. Problemy związane z początkową fazą nauczania on-line
w szkolnictwie wyższym w czasie pandemii zainspirowały badaczy, zwłaszcza
z zakresu socjologii, pedagogiki oraz mediów cyfrowych, do podjęcia analiz w tym
obszarze, których wybiórczy przegląd zostanie przedstawiony poniżej.
Jako pierwsze zostaną omówione wnioski zawarte w raporcie M. Klimowicz
pt. „Polskie uczelnie w czasach pandemii”. Autorka przeprowadziła zogniskowane
wywiady grupowe w dniach 17-24.06.2020 r. z siedemnastoma nauczycielami
akademickimi, przedstawicielami nauk humanistycznych, przyrodniczych,
technicznych oraz kierunków artystycznych. Na tej podstawie wyróżniła pięć
kluczowych faz, które w największym stopniu oddają doświadczenie
wykorzystania technologii służących do nauczania zdalnego na uczelniach
wyższych9.
Faza pierwsza została nazwana fazą „Zawieszenia i chaosu”. Konieczność
nagłego przejścia w tryb pracy zdalnej zaskoczyła grono akademickie. Początkowo
zakładano, że jest to sytuacja przejściowa i będzie ona trwała około 2-3 tygodnie,
gdyż na taki czas zazwyczaj zawieszano w pierwszym komunikacie zajęcia
stacjonarne. Część wykładowców przeczekiwała ten czas, pozostali kontaktowali
się ze studentami wysyłając im prezentacje lub inne treści oraz zapowiadali, że
materiał zostanie omówiony podczas zajęć odbywających się w siedzibie uczelni.
Na tym etapie zazwyczaj kontaktowano się ze studentami przez e-mail, gdyż
uczelnie w większości nie narzucały swoim pracownikom platform do
prowadzenia zajęć zdalnych10.
Kolejną była faza „Wsparcia (lub jego braku)”. Widząc, że sytuacja związana
z koniecznością prowadzenia zajęć w formie zdalnej będzie trwała dłużej niż
zakładano, niektórzy prowadzący zdecydowali się na ich realizację zgodnie
z harmonogramem, inni prowadzili je w sposób asynchroniczny. Uczelnie albo
podejmowały decyzje o prowadzeniu nauczania za pomocą predefiniowanych
aplikacji (zwłaszcza MS Teams, Meet Google, Navoica), albo pozostawiały tę
kwestię do decyzji swoim pracownikom, którzy zdecydowanie większą aprobatę
wyrażali, gdy otrzymali odgórne wytyczne odnośnie do narzędzi do dydaktyki
zdalnej. Gdy uczelnia pozostawiała decyzję w gestii wykładowcy, wówczas
pojawiało się poczucie zostawienia samemu sobie. Trudnościom technicznym
często towarzyszyła frustracja związana z tym, iż nauczanie zdalne jest
realizowane zazwyczaj za pomocą prywatnego sprzętu11.

9

M. Klimowicz, Polskie uczelnie w czasie pandemii, Fundacja Centrum Cyfrowe, Warszawa 2020, s. 11.
Ibidem, s. 11-12.
11 Ibidem, s. 12-19.
10
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Faza trzecia została określona jako „Nowa normalność” i charakteryzowała się
uświadomieniem sobie, że nauka zdalna potrwa co najmniej do końca semestru,
co spowodowało, że coraz więcej osób zaczęło dostrzegać, jaka jest specyfika
prowadzenia tej formy zajęć. Jeżeli wykładowcy mieli wcześniej bezpośredni
kontakt ze studentami, z którymi obecnie prowadzili zajęcia on-line, dawało to
obydwu stronom poczucie komfortu i lepszego zrozumienia wyzwań związanych
z nową sytuacją. Zaczęto także zwracać uwagę na dobrostan psychiczny młodych
ludzi, którzy odcięci od bezpośrednich interakcji z kolegami z uczelni wyrażali
zmęczenie przedłużającą się izolacją. Osoby, które zdecydowały się prowadzić
zajęcia zgodnie z wcześniejszym harmonogramem, zaczęły je uzupełniać o nowe
techniki (np. dostarczały nagrywane wcześniej filmy). Prowadzący zauważali
znaczący wzrost frekwencji na zajęciach i większą mobilizację studentów, ale
jednocześnie pojawił się problem tzw. martwych dusz, gdy studenci po
zalogowaniu jedynie udawali, że są obecni na zajęciach. Pojawiło się wówczas
poczucie „produkowania się na darmo”12.
Faza czwarta to faza „Przeciążenia”. W wyniku edukacji zdalnej zarówno
prowadzący zajęcia, jak i studenci odnotowali zwiększone obciążenie czasowe.
Sytuację tę pogłębiało poczucie ciągłej dostępności. Zarówno sam proces
przygotowania materiałów do wykładów, jak i ich przekazywania oraz weryfikacji
był według nauczycieli o wiele dłuższy niż w przypadku zajęć stacjonarnych. W tej
fazie następowały widoczne znaczące spadki energii i zaangażowania oraz
odczucie znużenia. Męcząca też była zwiększona kontrola ze strony władz uczelni
oraz rozbudowana biurokracja13.
Ostatnią fazę autorka nazwała fazą „Pogodzenia się z sytuacją i wyciągnięcia
wniosków”. Wiele osób zauważyło, że sytuacja ta wymusi zmianę programów
nauczania, a wręcz reformę szkolnictwa wyższego. Potrzebne są bowiem
rozwiązania systemowe, a nie postawienie na indywidualne strategie
prowadzących zajęcia. Przymus przejścia na system nauki zdalnej obnażył też
według badanych jedną ze słabości polskich uczelni, a mianowicie skupienie się na
rozwoju naukowym pracowników, bez pogłębiania przy tym ich kompetencji
dydaktycznych. Sytuacja ta pokazała również niedostatki w zakresie
dotychczasowych modeli kształcenia, gdzie studentom wiedza była przekazywana
„na tacy” i nie mobilizowano ich do samokształcenia14. Do podobnych wniosków
doszli audytorzy raportu pt. „Raport edukacja. Między pandemią COVID-19
a edukacją przyszłości”, którzy stwierdzili, że „próby przeniesienia polskiej szkoły
i uczelni online w trybie >jeden do jednego< pozwoliły dostrzec, że wciąż tkwią
one korzeniami w starym nawyku jednostronnej transmisji wiedzy, a system jest

12

Ibidem, s. 20-28.
Ibidem, s. 29-31.
14 Ibidem, s. 32-38.
13
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przeregulowany”15.
Kolejne interesujące analizy są autorstwa K. Jach i A. Borkowskiej z Politechniki
Wrocławskiej. Pomiędzy 23 a 25 czerwca 2020 r. badaczki przyprowadziły badanie
internetowe dotyczące strategii studentów w radzeniu sobie z wyzwaniami
edukacji on-line i ich opinii na temat przygotowania i skuteczności uczelni
w prowadzeniu edukacji zdalnej. Badanie było realizowane w ramach projektu
„Politechnika nowych szans” i wzięło w nim udział 1261 osób, w tym 144 osób
z niepełnosprawnościami. Uzyskane wyniki pokazały, iż studenci dostrzegali braki
standardów edukacyjnych i technologicznych w nauczaniu zdalnym,a także
znaczne zróżnicowanie jakości prowadzonych zajęć. Zdaniem respondentów jest
to wynikiem mocno zróżnicowanych postaw i kompetencji (w tym cyfrowych)
nauczycieli akademickich. Dla nauczycieli, którzy pomimo trudności
technologicznych angażowali się w zajęcia, studenci wyrażali uznanie,
a jednoznacznie negatywnie oceniali tych, którzy „zniknęli” na część semestru.
Problemem okazał się stan emocjonalny studentów spowodowany izolacją
związaną z pandemią, dystansem społecznym i poczucie osamotnienia, znużenia
i wyczerpania. Studenci niepełnosprawni twierdzili, iż mogą w tym czasie liczyć na
większe wsparcie zarówno rodziny, administracji, jak i władz uczelni,
a jednocześnie zauważali mniejsze wsparcie od rówieśników. Respondenci
zaobserwowali, że wykładowcy w czasie zajęć on-line wykazują mniejszy dystans
do grupy niż w przypadku zajęć stacjonarnych. Zauważono przy tym pozytywne
strony edukacji zdalnej i uznano, iż w wielu przypadkach może uzupełniać
edukację stacjonarną, np. w czasie problemów zdrowotnych uniemożliwiających
uczestniczenie którejś ze stron w zajęciach16.
Opracowanie na temat sytuacji studentów w czasie pandemii opublikowało
Niezależne Zrzeszenie Studentów, nadając mu tytuł „Sytuacja studentów w czasie
epidemii koronawirusa”. Badanie, stanowiące kanwę niniejszego raportu,
przeprowadzono metodą ilościową za pomocą techniki CAWI wśród 3426
studentów z całej Polski, pomiędzy 31 marca a 2 kwietnia 2020 roku. Wyniki
zebrano z ponad 100 uczelni, w tym uniwersytetów, politechnik, szkół
państwowych oraz prywatnych. Studentom zadano m. in pytanie, w jaki sposób
odbywają się zajęcia zdalne z przedmiotów na ich uczelni. Respondenci mieli
możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi. 68% z nich odpowiedziało, iż kontakt
z nauczycielem odbywa się drogą mailową, 63% zaznaczyło, iż do zajęć
wykorzystywane są specjalistyczne platformy (takie jak MS Teams, Skype,
Discord), niemal połowa wskazań (43%) odnosiła się do wirtualnego systemu

15

P. Czapliński, i in., Raport edukacja. Między pandemią COVID-19a edukacją przyszłości, Fundacja GAP, Kraków
2020, s. 20.
16
U. Małecka, Nauka w czasach pandemii,https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/nauka-w-czasach-pandemii11718.html(23.09.2020).
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uczelni, a 7% badanych wybrało odpowiedź „inne”17.
Niemal jedna trzecia respondentów (29%) poproszonych o udzielenie
odpowiedzi na pytanie, czy spotykają się z sytuacją, że prowadzący nie
przeprowadza zajęć w żaden sposób, przyznała, że tak, a sytuacja ta dotyczy
jednego takiego przypadku. Prawie co czwarty student (24%) spotkał się z więcej
niż jednym takim przypadkiem. 47% badanych uznało, że nie mieli do czynienia
z tego typu zachowaniami. Oznacza to, iż ponad 50% studentów spotkało się
z sytuacją, w której zajęcia się nie odbywały, co można tłumaczyć
niedostosowaniem przez uczelnie w ówczesnej fazie systemów do nauki on-line
lub brakiem umiejętności posługiwania się nimi przez część nauczycieli18. Kolejny
semestr zajęć prowadzonych na uczelniach w formie zdalnej pokazał, iż uczelnie
wyciągnęły wnioski z wcześniejszych błędów i nauka zdalna przebiegała
w większości w sposób płynny i zorganizowany.
Obserwacje na temat nauczania zdalnego w szkolnictwie wyższym w czasie
pandemii pozwoliły na wyciągnięcie szeregu wniosków na przyszłość, co również
zostało opisane w różnego rodzaju raportach. Twórcy przytaczanego wcześniej
„Raportu edukacja” uznali, iż sytuacja pandemiczna pokazała, że nauczyciele
akademiccy często nie są przygotowani do uczenia. Powodem tego stanu rzeczy
jest fakt, iż zaczynają pracę bez żadnego przygotowania metodologicznego
w zakresie przekazywania wiedzy. Dziedziczą nawyki swoich nauczycieli
i powtarzają archaiczne metody nauczania. Na uczelniach nie ma programu
rozwoju kompetencji dydaktycznych, szkoleń w nowych metodach oraz
technikach, co skutkuje tym, że kadra koncentruje się na tym, co student ma
wiedzieć, a nie na tym, jak sprawić, żeby przekazywany materiał zrozumiał, a nie
jedynie potrafił powtórzyć19.
Przedstawiony powyżej wybiórczy przegląd opracowań na temat nauczania
zdalnego w czasie pierwszej fali pandemii COVID-19 pokazuje, iż wnioski, które
formułowali autorzy raportów, są do siebie zbliżone. Pandemia uwypukliła słabe
kompetencje cyfrowe nauczycieli, a także brak standardów nauczania w szkołach
wyższych. Edukacja zdalna w szkolnictwie wyższym powinna być projektowana od
podstaw i stać się stałym elementem dydaktycznym. Kształcenie on-line nie jest
bowiem „ciekawostką zapaleńców, a normalnym, pełnoprawnym (a może nawet
wymaganym) elementem nauczania i studiowania”20.

17

K. Białas, i. in., Sytuacja studentów w czasie epidemii koronawirusa. Raport NZS, Niezależne Zrzeszenie
Studentów, Warszawa 2020, s. 18.
18 Ibidem, s. 19-20.
19
P. Czapliński, i in., Raport edukacja…, op. cit., s. 48-49.
20 Ibidem.
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Metodologia badań własnych
Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2020 roku w początkowej fazie
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w czasie wprowadzania przez rząd
pierwszego lockdownu skutkującego m.in. obowiązkiem nauki zdalnej na
wszystkich szczeblach nauczania, w tym na uczelniach. Przeprowadzone zostało za
pomocą techniki CAWI, przy wykorzystaniu aplikacji do tworzenia ankiet on-line
audostępnionej pod adresem https://ankiety.interaktywnie.com. W badaniu
wzięło udział 384 studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, z czego 377
respondentów udzieliło pełnych odpowiedzi na zadane pytania i jedynie te wyniki
zostały zapisane w systemie i będą przytaczane. Dobór próby był celowy i opierał
się na dostępności badanych. Ankieta zawierała 8 pytań zamkniętych,
jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru oraz dwa pytania otwarte, w których
respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi opisowej.
Większość respondentów stanowiły kobiety (66,05%). Były to zazwyczaj osoby
w wieku 20-25 lat (90,72%), 3,45% badanych miało poniżej 19 lat, a 5,84%
powyżej 25 lat. Ponad połowa osób zamieszkiwała na wsi (58,36%), 18,04%
deklarowało, że są mieszkańcami miast poniżej 50 tysięcy mieszkańców, 16,18%
miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, a 7,43% miast od 50 do 100 tysięcy
mieszkańców. Z racji młodego wieku niemal wszyscy badani to panny bądź
kawalerowie (90,19%), 3,45% przyznało, że żyje w konkubinacie, 5,84% było
w związkach małżeńskich, a 0,53% (N=2) było po rozwodzie. Jedna czwarta osób
(25,73%) pracowała w ramach różnych form zatrudnienia (umowa o pracę,
umowa o działo, umowa zlecenie, własna działalność itd.). Niski odsetek osób
pracujących wynikał z tego, iż badaniu zostali poddani studenci, którzy
w większości studiowali w trybie stacjonarnym (94,16%), na studiach pierwszego
stopnia (79,05%), co w znaczniej mierze uniemożliwiało im podjęcie zatrudnienia.
Wśród ankietowanych studentów większość reprezentowała kierunki związane
z naukami społecznymi (42,71%), jedna czwarta kierunki ścisłe i przyrodnicze
(25,20%), 13,53% kierunki medyczne oraz związane z naukami o zdrowiu, 9,02%
kierunki inżynieryjno-techniczne, 7,43% kierunki artystyczne, a 5,31% kierunki
humanistyczne.
Dane uzyskane w toku badań zostały przez system zwizualizowane, a ich
graficzna reprezentacja w formie wykresów zostanie przedstawiona w dalszej
części artykułu.
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Analiza wyników badań własnych
Początkowy etap prowadzenia zajęć w formie zdalnej w czasie pandemii COVID19 obfitował w trudności natury technicznej oraz społecznej. Bariery sprzętowe,
takie jak niedostateczna szybkość Internetu, niewydolne komputery, brak
kamerek, mikrofonów, często utrudniały lub wręcz uniemożliwiały prowadzenie
zajęć on-line. Chaos związany z brakiem odgórnie przyjętej przez władze uczelni
platformy do prowadzenia zajęć powodował, że prowadzący ograniczali się
zazwyczaj do przesyłania studentom materiałów w postaci mailowej i oczekiwali
od nich samodzielnego przyswojenia przekazanego materiału. Sytuacja ta
wywoływała wśród studentów frustrację, a nauczycieli zmuszała do
przygotowywania materiałów w postaci elektronicznej, co skutkowało
niezadowoleniem związanym z nadmiernym przeciążeniem obowiązkami.
Pomimo iż wydawać by się mogło, że studenci byli zadowoleni z braku
konieczności uczęszczania na zajęcia stacjonarne, to większość z nich uznała, iż
minusy związane z takim trybem studiowania przeważają nad plusami i aż 63,13%
z nich wyrażało niezadowolenie z takiej konieczności. Nieco ponad jedna trzecia
(36,87%) uznała, iż taka forma prowadzenia zajęć im odpowiada i są z niej
zadowoleni (Rysunek 1).
Rysunek 1. Czy jest Pan/i zadowolony/a z konieczności studiowania
za pomocą technik on-line?

Źródło: opracowanie własne
(platforma: ankiety.interaktywnie.com)

Jak pokazuje Rysunek 2, jako negatywy związane z koniecznością studiowania za
pomocą technik on-line najczęściej wymieniano brak bezpośredniego kontaktu
z prowadzącymi zajęcia (67,37%) oraz brak bezpośredniego kontaktu z innymi
studentami (67,37%). Niemal połowa studentów zauważyła też, że istnieje większe
ryzyko marnotrawienia czasu (44,85%), co wiąże się z koniecznością
samodyscypliny (40,05%). Na kwestie związane z zawodnością technologii
zwróciło uwagę 40,85% badanych. Odpowiedzi, że brak jest negatywnych stron tej
sytuacji, udzieliło jedynie 3,71% respondentów.
Studenci twierdzili także, że nauczyciele są niezorganizowani, materiały nie są
dokładnie wytłumaczone, brak jest realnej nauki, nie odpowiadał im brak stałych
godzin zajęć i dezorganizacja z tego faktu wynikająca, zbyt duża ilość materiału do
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samodzielnego przerobienia w domu (zdecydowanie większa niż w przypadku
nauki stacjonarnej). Narzekali na zmęczenie psychiczne spowodowane
długotrwałą pracą przy komputerze, zmęczenie oczu, doskwierał im również brak
dostępu do biblioteki uczelnianej oraz pracowni zajęć praktycznych.
Rysunek 2. Jakie dostrzega Pan/i negatywne strony wynikające
z konieczności studiowania z wykorzystaniem technik on-line?

Źródło: opracowanie własne
(platforma: ankiety.interaktywnie.com)

Badani poproszeni o wymienienie pozytywnych stron związanych
z koniecznością studiowania on-line, na pierwszym miejscu wymieniali nietracenie
czasu na dojazd na uczelnię (58,09%). Ponad połowa z nich uznała także, że
zadowolona jest z możliwości nauki w dogodnych dla siebie godzinach (55,70%).
Nieco ponad jedna trzecia jako pozytyw wymieniła możliwość nauki w domu
(37,93%) oraz mniejszy stres w trakcie nauki (33,42%). Brak kolokwiów
i „wejściówek” cieszył 27,85% badanych, 26,53% doceniało brak stałych godzin
zajęć, a 23,6% większą możliwość skupienia się na przyswajanym materiale. Brak
widocznych korzyści wynikających z takiego trybu nauki zadeklarowało 14,06%
osób biorących udział w badaniu (Rysunek 3).
Wśród odpowiedzi opisowych udzielanych przez respondentów znalazły się m.in.
takie jak: „Wygodne i ergonomiczne warunki do nauki, możliwość nauki
w najefektywniejszy dla siebie sposób”, „Gotowe i pełne materiały do nauki (nie
trzeba bezmyślnie przepisywać slajdów)” czy „Praca w swoim tempie, brak krzyku
i pseudoaktywności na zajęciach ludzi, którzy mają mało do powiedzenia”.
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Rysunek 3. Jakie dostrzega Pan/i korzyści płynące z konieczności studiowania
z wykorzystaniem technik on-line?

Źródło: opracowanie własne
(platforma: ankiety.interaktywnie.com)

Powyższe dane pokazują, iż studenci nie byli zadowoleni z konieczności przejścia
na tryb nauki zdanej. Obrazują to także odpowiedzi udzielone na pytanie „Jakich
aktywności brakuje Panu/i w związku z ograniczeniami wprowadzonymi wraz ze
stanem epidemii w Polsce? (0 - w ogóle nie brakuje; 5 - najbardziej brakuje)”
(Rysunek 4). W przypadku nauki stacjonarnej najwięcej wskazań uzyskała
odpowiedź numer 5 (31,30%). Prawie jedna czwarta respondentów wybrała
odpowiedź numer 4 (24,40%), 19,63% odpowiedź numer 3, odpowiedzi numer 2,
1 i 0 uzyskały odpowiednio 7,16%, 5,84% oraz 7,69% wskazań.
Rysunek 4. Nauka stacjonarna

Źródło: opracowanie własne
(platforma: ankiety.interaktywnie.com)
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Z kolei z poproszonych o wskazanie korzyści związanych z koniecznością
przebywania w domu wraz z pojawieniem się koronawirusa w Polsce jedynie
17,24% zaznaczyło, iż jest to brak konieczności chodzenia na uczelnię (Rysunek 5).
Rysunek 5. Jakie może Pan/i wymienić pozytywy związane z koniecznością
przebywania w domu wraz z pojawieniem się koronawirusa w Polsce?

Źródło: opracowanie własne
(platforma: ankiety.interaktywnie.com)

Badania własne autora pokazują, iż według respondentów więcej jest
negatywów niż korzyści zdalnego studiowania. Studenci, tak często zadowoleni,
gdy zajęcia stacjonarne „przepadały”, w momencie konieczności przejścia na tryb
on-line w komunikacji z prowadzącym, takiego zadowolenia nie wyrażali.
Brakowało im zwłaszcza kontaktów społecznych, zarówno z kolegami z uczelni, jak
i z nauczycielami. Największymi plusami były według nich nietracenie czasu na
dojazd na uczelnię oraz brak sztywnego planu zajęć i co za tym idzie elastyczne
godziny nauki.

Podsumowanie
Pokolenie obecnych studentów określane jest w literaturze przedmiotu
przedstawicielami generacji Z, tzw. milenijczykami, dla których często
rzeczywistość wirtualna jest tożsama z rzeczywistością realną, gdyż w ich życiu
Internet istniał od zawsze21. Wydawać by się mogło, że w związku z tym będą
zadowoleni z konieczności nauki zdalnej, gdyż aktywności związane z tokiem
studiów mogą realizować w wirtualnej rzeczywistości, która jest ważną częścią ich
młodzieńczego świata. Sytuacja wymuszona pandemią, w której nie było
możliwości przyswajać wiedzy w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem i innymi
studentami pokazała, że świat cyfrowy nie może zastąpić świata realnego, którego
21

M. Jabłońska, K. Billewicz, Pokolenie przełomu w WEB 2.0, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”,
2016, nr 56, s. 83.
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ważną częścią są interakcje społeczne, w tym bezpośredni kontakt pomiędzy
ludźmi. Studiowanie to nie tylko przyswajanie wiedzy, ale też cała otoczka z tym
związana, obejmująca specyficzną atmosferę akademickiego życia, którą
absolwenci często wspominają wiele lat po ukończeniu studiów.
Ograniczenie kontaktu do Internetu było także niekorzystne dla osób
prowadzących zajęcia. Konieczność natychmiastowego przygotowania materiałów
w formie cyfrowej, początkowy brak odgórnych wytycznych co do prowadzenia
zajęć ze strony władz uczelni, skutkowały zmęczeniem, zagubieniem i frustracją.
Sytuacja ta zmieniała się z biegiem czasu, gdy uczelnie zaczęły narzucać z góry
oprogramowanie do prowadzenia nauki zdalnej, co znacznie uprościło
i uporządkowało proces dydaktyczny.
Reasumując, nauczanie zdalne nie zastąpi w pełni nauczania stacjonarnego, gdyż
człowiek to istota społeczna i potrzebuje kontaktów z innymi ludźmi niemal
w każdej sferze swego życia, w tym w procesie dydaktycznym. Sytuacja
pandemiczna obnażyła błędy, które popełniały przez lata polskie uczelnie, nie
kładąc dostatecznego akcentu na dydaktykę, w tym nie kształcąc nauczycieli
akademickich w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w ich pracy ze
studentami. Wydaje się, że narzędzia do edukacji on-line wzbogacą zajęcia
w formie stacjonarnej i będą wykorzystywane z korzyścią zarówno dla studentów,
jak i osób prowadzących zajęcia. Ich możliwości dostrzegły bowiem obie strony
i dzięki temu istnieje szansa, że na stałe zagoszczą na polskich uczelniach.
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The Social Aspects of Distance Learning at the Beginning of the COVID-19 Pandemic in Poland
Summary
The SARS-CoV-2 coronavirus pandemic resulted in several health, economic and social
repercussions. The COVID-19 disease turned out to be so dangerous and difficult to treat that many
countries, including Poland, introduced regulations to limit social contacts. These actions were
aimed at stopping the spread of the coronavirus in society. As a result, a rapid transition from the
traditional to the distance learning model at all levels of education was enforced, due to which
several technical and social problems were caused affecting both students and teachers. These
problems were also experienced by the academic community, even though students, who are after
all adults, were expected to adjust to the situations without major difficulties. The article attempts
to investigate students and lecturers opinions on the remote teaching and learning model during the
so-called "first-wave" of the coronavirus pandemic in Poland. The author would like to explore the
advantages and disadvantages of remote education as reported by the study’s subjects. To achieve
that, the existing studies on the aforementioned issues were analyzed and the results of the author's
own research were presented. The research was carried out among students of the University of
Rzeszów in April 2020 using the CAWI technique, a type of diagnostic survey method. The presented
results are a part of a wider analysis concerning the public perception of the SARS-CoV-2 coronavirus
pandemic by young people, in this case, students.
Keywords: online learning, pandemic, COVID-19, student, university
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ABSTRAKT
Punktem wyjścia do napisania artykułu był realizowany od grudnia 2020 roku we wrocławskiej filii
Uniwersytetu SWPS projekt badawczy dotyczący tematu wirtualnej współpracy. Badanie
przeprowadzone wśród osób studiujących pozwoliło na dokonanie diagnozy problemów związanych
zarówno ze zdalną, jak i stacjonarną formą realizacji projektów grupowych. Tekst prezentuje
skróconą charakterystykę poszczególnych elementów procesu projektowego, a także wybrane
wyniki i wnioski płynące z badania. Odnosi się przede wszystkim do zagadnień związanych
z komunikacją i budowaniem relacji w zespole, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w trybie
online.
SŁOWA KLUCZOWE: współpraca, wirtualna współpraca, komunikacja, ewaluacja

Wprowadzenie
11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia po raz pierwszy określiła
epidemię COVID-19 mianem ogólnoświatowej pandemii2. Pojawienie się wirusa
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”:29.01.2022r.; data zatwierdzenia tekstu do druku:24.06.2022r.
T. Adhanom, WHO Director-General's opening remark sat the media briefing on COVID-19,
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mediabriefing-on-covid-19---11-march-2020, (17.12.2021)
2
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zdeterminowało konieczność przystosowania się do nowej, pandemicznej
rzeczywistości (dystans, dezynfekcja, maseczka). Początkowa dezorientacja
w większości przypadków przekształciła się w adaptację. W zgodzie z koncepcją
Michaela Fleischera sterowanie zaczęło konkurować z planowaniem:
„Planowanie bowiem posiada tę niedogodność, że wychodzi zawsze od aktualnej sytuacji […]. Po
zakończeniu planowania i przystąpieniu do działania okazuje się jednak często, że sytuacja dawno
już się zmieniła i nasz plan nie ma z nią już nic lub niewiele tylko jeszcze wspólnego […]. Sterowanie
zaś pozwala w każdym momencie na reagowanie na każdą sytuację, pozwala na uwzględnienie
zmian w otoczeniu, a tym samym na zmianę własnych strategii […]. Analogowość to sterowanie;
digitalność to planowanie”3.

W kontekście pandemicznym digitalność okazała się nieplanowaną
codziennością. Wiele aktywności z formy ‘na żywo’ zostało przeniesionych w tryb
online. Cyfrowa stała się również rzeczywistość akademicka. Przed wyzwaniem
edukacji zdalnej i idącej za nią konieczności wirtualnej współpracy stanęło całe
środowisko uniwersyteckie. Zmianę tę szczególnie odczuły osoby studiujące.
Wypowiedź studencka, która okazała się punktem wyjścia kilkumiesięcznej pracy
zespołu złożonego z wykładowczyń(-ców) Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS,
brzmiała mniej więcej tak: „Nie wiemy jak współpracować zdalnie, problemy się
mnożą, a terminy gonią, pomocy”. Chęć poznania studenckiej perspektywy
(emocje, wyzwania, wykorzystywane narzędzia), zdiagnozowania problemów,
a następnie udzielenia adekwatnej odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie
przyczyniła się do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu badania ilościowego
z jakościową analizą zebranego materiału. W grudniu 2020 roku osoby studiujące
we wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS otrzymały wiadomość e-mail
z zaproszeniem do wypełnienia kwestionariusza ankietowego ze standaryzowaną
listą pytań otwartych. Analiza odpowiedzi respondenckich umożliwiła rozpoznanie
ich potrzeb, a w rezultacie — opracowanie zestawu dobrych praktyk i ich
udostępnienie w formie publikacji cyfrowej pt. „Wirtualna (współ)praca. Trochę
teorii w praktycznych podpowiedziach”.
Artykuł stanowi selektywną prezentację niepublikowanych wcześniej
wyników badania i skróconą charakterystykę poszczególnych etapów procesu
projektowego. Jego celem jest między innymi odpowiedź na pytanie o to, jakie
obserwacje i wnioski dotyczące funkcjonowania pojedynczych jednostek oraz
komunikacji zachodzącej w zespole zawdzięczamy pandemicznemu doświadczeniu
zdalnej współpracy/edukacji.

3

M. Fleisher, Notatki 2, Wydawnictwo LIBRON, Wrocław 2015, s. 46.
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Punkt wyjścia
Pozostawiając na moment tradycyjne koncepcje komunikacji, których krytycznej,
acz trafnej (moim zdaniem) oceny dokonał Michael Fleischer w jednym
z artykułów4, za tym samym autorem uznaję:
„komunikacja nie jest ani przekazywaniem czegokolwiek, ani nie jest ukierunkowana na
porozumienie. Komunikacja dotyczy odbywającego się za pośrednictwem wypowiedzi
orientowania się i do negocjowania kognitywno-emocjonalnych konstruktów systemów
świadomościowych na tle zakładanych jako obowiązujące, a więc wiążących, reguł systemu
społecznego”5.

Traktując ją jako modus organizacyjny systemu społecznego, w poniższym
tekście odwołam się przede wszystkim do obserwacji poczynionych na
komunikacyjno-relacyjnym tle, potwierdzających lub stających w opozycji do
wyników zbliżonych tematycznie badań.
Jak wskazuje raport R&D Carrotspot pt. „Zaangażowanie w czasie pandemii.
Wpływ COVID-19 i zdalnego trybu pracy na efektywność polskich firm”, drugim
pod kątem częstotliwości wskazań wyzwaniem pracy zdalnej był brak
bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami (37%)6. Według autorów
raportu pt. „Życie codzienne w czasach pandemii”:
„83,9% ankietowanych doświadczyło braku niemożności zaspokojenia przynajmniej jednej
wybranej potrzeby podczas okresu pandemii. W badanej grupie respondentów najczęściej
doświadczano deprywacji pod względem kontaktów z innymi (58,5% spośród osób wskazujących
na brak czegoś udzieliło odpowiedzi mieszczącej się obrębie tego kodu)”7.

Istotne z perspektywy projektu (kontekst studencki) były również wyniki badań
przeprowadzonych jeszcze przed wybuchem pandemii przez Beatę KrawczykBryłkę. Ich celem była analiza nastawień młodych Polaków wobec podjęcia pracy
w zespole wirtualnym. W pierwszej części udział wzięło 219 osób (studiujący na
kierunkach: automatyka i robotyka, informatyka, zarządzanie, psychologia,
elektrotechnika).
4

M. Fleischer, Komunikacja konstruktywistycznie, czyli dlaczego tradycyjne koncepcje komunikacji są
nieadekwatne, [w:] Teorie komunikacji i mediów vol.3, M. Graszewicz, J. Jastrzębski (red.), Oficyna Wydawnicza
ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 19-33.
5 M. Fleischer, Zarys ogólnej teorii komunikacji, [w:] Manual Communication Design: Antologia, M. Pielużek,
M. Wszołek (red.), Wydawnictwo LIBRON, Wrocław 2018, s. 39.
6
A. Kamiński, Zaangażowanie w czasie pandemii. Wpływ COVID-19 i zdalnego trybu pracy na efektywność
polskich firm. Badanie podłużne, R&D Carrotspot 2020, s. 17, https://carrotspot.com/assets/reports/RaportZaangazowanie-w-czasie-pandemii.pdf], (22.12.2021)
7 R. Drozdowski i in., Życie codzienne w czasach pandemii. Raport z drugiego etapu badań. Wersja pełna, s.52,
https://socjologia.amu.edu.pl/images/pliki/Zycie_codzienne_w_czasach_pandemii._Raport_z_drugiego_etapu_b
adan_wersja_pe%C5%82na.pdf, (22.12.2021)
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„Wyniki przeprowadzonej wśród studentów ankiety wskazały wyraźnie, że większość z nich nie jest
zainteresowana podjęciem pracy w zespołach wirtualnych. 82% badanych zadeklarowało, że
zdecydowaliby się na pracę w zespole tradycyjnym. Zaledwie 18% respondentów potwierdziło
chęć wzięcia udziału w wirtualnej współpracy”8.

Kluczowe etapy procesu projektowego
Zespół złożony z osób aktywnych w obszarze badania i projektowania
komunikacji, nie mógł rozpocząć opracowywania rozwiązań (zestaw dobrych
praktyk w formie publikacji cyfrowej) inaczej, jak od diagnozy problemu na drodze
badania, a precyzyjniej: zwrócenia się z pytaniami w stronę końcowych
odbiorczyń(-ców). Działanie to wynikało bezpośrednio z wiary w sensowność
podejść takich jak Design Partycypacyjny czy Human Centered Design. Te zwięźle
tłumaczą m.in. Krzysztof Moszczyński i Mariusz Wszołek, zaznaczając, iż Design
Partycypacyjny polega na włączeniu do procesu końcowych użytkowników,
a Human Centered Design koncentruje uwagę projektantów(-tek) na potrzebach
odbiorców i bezproblemowości stosowania oferowanych rozwiązań9.
Poniżej prezentuję kluczowe etapy pracy, wywodzące się bezpośrednio
z metodologicznych kategorii procesu projektowego, schematycznie
przedstawianego między jako:
analiza → planowanie strategiczne → kreacja → wdrożenie → feedback 10.
Punktem wyjścia dla zespołu projektowego była wcześniej wspomniana chęć
udzielenia publikacyjnej odpowiedzi na zgłaszane przez studiujących problemy
związane z wirtualną współpracą. Za pierwszy etap pracy, zgodnie
z przedstawionym wcześniej schematem, uznać należy przygotowanie
i przeprowadzenie badania ankietowego wśród studentek(-tów) wrocławskiej filii
Uniwersytetu SWPS, zebranie i analizę wyników, a w rezultacie – opracowanie
raportu badawczego do wewnętrznego użytku w organizacji. Sformułowanie
wniosków płynących z badania umożliwiło działania strategiczne polegające na
wyznaczeniu celów publikacji, oraz kreacyjne (ustalenie struktury, formy, typu
narracji). Praca nad treścią została poprzedzona poszukiwaniem źródeł
8

B. Krawczyk-Bryłka, Budowanie zespołu wirtualnego – zasady i wyzwania, Studia Informatica Pomerania
nr 2/2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s.105-106,
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cc10840a-6b0a-44ce-a26a959eb47c87ce?q=bwmeta1.element.baztech-f94e89e1-c55d-4fc3-ba32-2dbb873a6421;8&qt=CHILDRENSTATELESS, (2.01.2022)
9 K. Moszczyński, M. Wszołek, Algorytmizacja procesów projektowych, [w:] Badanie i projektowanie komunikacji
4, M. Grech, Siemes A. (red.), Wydawnictwo LIBRON, Wrocław 2015, s. 173-195.
10
M. Wszołek, Zmiana paradygmatu w projektowaniu – projektowanie komunikacji, s.61,
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/14984/Wszo%20ek_Zmiana.pdf?sequence=1, (2.01.2022)
99

Paulina Woźniak

korespondujących z tematem, a także nawiązaniem kontaktu z osobami, które
zechciały zaangażować się w pracę w roli ekspertów(-tek) i ilustratorek(-rów).
Przygotowane treści zostały poddane redakcji i składowi, by finalnie zostać
opublikowane w formie publikacji cyfrowej pt. „Wirtualna (współ)praca. Trochę
teorii w praktycznych podpowiedziach” w wolnym dostępie na stronie
internetowej Katedry Grafiki11. Podczas spotkania ewaluacyjnego, po kilku
tygodniach od udostępnienia materiału i zebraniu pierwszych opinii, podjęto
decyzję o upowszechnieniu rezultatu w formie drukowanej. Trwa praca nad
publikacją papierową, która poszerzona zostanie o komponent badawczy
i projektowy.

Zagadnienia badawcze i metodologia
Jak pisze Teresa Myjak,
„współpraca i zespołowość to unikatowa forma ludzkiego działania, która zakłada nie tylko
współzależność przy osiąganiu celów czy poczucie współodpowiedzialności za realizowane zadania
i cele, ale także zdolność do skutecznej i efektywnej komunikacji pomiędzy uczestnikami działania
oraz wzajemne zaufanie”12.

Z kolei Beata Krawczyk-Bryłka w swym artykule dotyczącym zasad i wyzwań
dotyczących budowania wirtualnych zespołów wspomina za innymi twórcami, że:
„Wśród wymagań związanych ze specyfiką zespołów wirtualnych wymienia się dodatkowo wysoki
poziom samokontroli (ważny ze względu na niski stopień kontroli ze strony przełożonych oraz
konieczność samodzielnego organizowania pracy własnej i samodyscypliny), wysoką elastyczność
(potrzebną w warunkach konieczności dostosowywania się do zróżnicowanych potrzeb
współpracowników i zmiennych warunków działania, jakie często towarzyszą pracy projektowej),
kompetencje komunikacyjne pozwalające przezwyciężać bariery komunikacji online, proaktywność
(rozumianą jako inicjatywa w podejmowaniu i realizacji powierzonych zadań) i gotowość do
zaufania”.13

Łącząc obie perspektywy, głównym celem badania przeprowadzonego w grudniu
2020 roku była diagnoza doświadczenia wirtualnej współpracy na podstawie
wypowiedzi studentów(-tek) wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS. Za punkt
wyjścia uznano konieczność realizacji projektów grupowych na odległość. Wśród
podstawowych zagadnień badawczych wymienić należy: emocje, problemy,
wyzwania związane ze zdalną współpracą, codzienne praktyki i narzędzia ją
wspierające. Ważnym aspektem przeprowadzonego badania było porównanie
11

M. Antczak i in., Wirtualna (współ)praca. Trochę teorii w praktycznych podpowiedziach, https://grafika.
swps.pl/article/?id=1842, (2.01.2022).
12 T. Myjak, Uwarunkowania skutecznej i efektywnej współpracy zespołowej, s. 1,
http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2017/T1/t1_222.pdf, (2.01.2022).
13 B. Krawczyk-Bryłka, Budowanie zespołu wirtualnego – zasady i wyzwania… op.cit, s. 102.
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doświadczeń płynących ze zdalnej i stacjonarnej współpracy.
Przez wzgląd na specyfikę projektu, którego podstawę stanowiła wnikliwa
diagnoza, podjęto decyzję o przeprowadzeniu badania ilościowego, z jakościową
analizą wypowiedzi respondenckich. W tekście poświęconym kontekstowi
teoretycznemu badań komunikacji Anette Siemes zaznacza:
„Podczas gdy podejście ilościowe […] bazuje na zamiarze mierzenia i liczenia z reguły wcześniej
ustalonych czy wybranych aspektów rzeczywistości komunikacyjno-społecznej, badania jakościowe
wychodzą od innych pytań wiodących i interesów poznawczych – służą do opisu wybranych zjawisk
z uwagi na ich całościowy charakter i nierzadko integrują z tym opisem konteksty, indywidualne
motywacje i zależności, w ramach których można dopiero rozumieć obserwowane zjawiska”14.

Badanie zostało przeprowadzone w formie anonimowej za pośrednictwem
platformy Qualtrics, między 8 a 11 grudnia 2020 roku. Każdy(-da) ze studentów
(-tek) wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS otrzymał(a) wiadomość e-mail
z zaproszeniem do uzupełnienia kwestionariusza ankietowego ze standaryzowaną
listą pytań otwartych.
Kwestionariusz badania składał się ze wstępu prezentującego cel badania oraz
12 nieobligatoryjnych pytań:
a) zamkniętych (metryczka – kafeteria odpowiedzi):
• kierunek, tryb, rok studiów
• doświadczenie zdalnej współpracy poza Uniwersytetem SWPS (tak/nie)
b) otwartych:
1. Z jakimi emocjami kojarzy się Pani(-nu) współpraca zdalna? Prosimy
o wymienienie kilku.
2. W jakich aspektach współpraca zdalna według Pani(-na) zyskuje przewagę
nad formą stacjonarną? Im więcej przykładów, tym lepiej!
3. W jakich aspektach współpraca stacjonarna według Pani(-na) zyskuje
przewagę nad zdalną realizacją projektów grupowych? Im więcej
przykładów, tym lepiej!
4. Prosimy o wskazanie 3 głównych problemów/niedogodności związanych
Pani(-na) zdaniem ze zdalną współpracą.
5. Jeśli ma Pan(i) pomysły na to, jak sobie radzić z tymi niedogodnościami,
będziemy wdzięczni za podzielenie się wskazówkami. Prosimy o zapisanie
ich w kluczu: problem = stosowane rozwiązanie.
6. Czy korzysta Pan(i) z jakichś narzędzi cyfrowych, wspierających zdalną
realizację projektów? Jeśli tak, prosimy o wskazanie wykorzystania tych

14

A. Siemes, Jak badać komunikację – dlaczego potrzebujemy podejścia jakościowego i na czym ono polega?
Kontekst teoretyczny dla badań z zakresu projektowania komunikacji, [w:] Manual Communication Design:
Antologia, M. Pielużek, M. Wszołek (red.), Wydawnictwo LIBRON, Wrocław 2018, s. 321.
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narzędzi, z krótkim opisem (do jakich celów dane narzędzie sprawdza się
najlepiej oraz co zadecydowało o jego wyborze).
7. Co jeszcze wspiera Panią(-na) na co dzień w zdalnej realizacji projektów,
poza narzędziami cyfrowymi? Jeśli są jakieś inne praktyki, sposoby, które
pomagają Pani(-nu) radzić sobie w rzeczywistości online, prosimy o ich
wskazanie i krótki opis.
8. Jeśli ma Pan(i) dodatkowe refleksje dotyczące współpracy zdalnej,
będziemy wdzięczni za podzielenie się nimi tutaj.
Odpowiedzi uzyskane w ramach pytań otwartych zostały poddane kategoryzacji,
w jednej wypowiedzi nierzadko znajdywały się wątki kwalifikowane do różnych
kategorii. Kategorie wraz z R – liczba respondentów(-tek) lub/i N – liczba
odpowiedzi zostały przedstawione w formie tabel zbiorczych, spośród których
niektóre zaprezentowano w tym artykule.

Profil badanych
W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 698 studentów(-tek) wrocławskiej
filii Uniwersytetu SWPS (dane z 18 grudnia 2020 r.). Na każde z nieobligatoryjnych
pytań odpowiedziała inna liczba osób (R). Poniższa statystyka została opracowana
na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w metryczce.
Tabela 1: Suma respondentów (R)/Kierunek, tryb
Brak
Dziennikarstwo
jednoznacznego
i Komunikacja
Komunikacja
wskazania
Psychologia Grafika
Społeczna
Prawo
i Media
kierunku /trybu.
Tryb
stacjonarny

182

98

44

34

8

Tryb
niestacjonarny

217

45

15

0

5

SUMA (R)

399

143

59

34

13

50

Źródło: Opracowanie własne.

423 osoby (ponad 65% spośród tych, które odpowiedziały na pytanie)
wskazało na brak doświadczeń zdalnej współpracy zdobytych poza USWPS.

Prezentacja wyników
Dla znaczącej liczby ankietowanych, wbrew pierwotnym założeniom zespołu
przeprowadzającego badanie, poszczególne pytania stały się pretekstem do
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wypowiedzi na temat zdalnego nauczania, np.
„Zajęcia zdalne sprawiają, że tracę dużo z ich treści. Przekaz, mimo że równie rzetelny jak w trakcie
zajęć stacjonarnych, nie dociera do mnie w takim stopniu, wielogodzinne siedzenie przed ekranem
utrudnia też utrzymanie skupienia na wystarczającym poziomie”.

Analiza pierwotnie zakładająca koncentrację wokół wirtualnej współpracy,
znacząco poszerzyła się zatem o wątki związane ze zdalną edukacją (ocena
poszczególnych rozwiązań, sposobu prowadzenia zajęć, propozycje usprawnień).
Stąd też w dalszej części tekstu pojawiać się będą formy łamane, dotyczące
współpracy lub/i edukacji.
Dla potrzeb artykułu decyduję się na selektywną prezentację wyników badania,
ograniczoną do odpowiedzi na pytania o emocje i problemy związane z wirtualną
współpracą/edukacją oraz o przewagi obu form.
Tabela 2: Liczba odpowiedzi/Wydźwięk/ Emocje
KATEGORIA: Wydźwięk

N

%zN

negatywne

830

66,35%

pozytywne

382

30,54%

neutralne

39

3,12%

1251

100,00%

SUMA
Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 3: Liczba odpowiedzi/Wydźwięk/Najpopularniejsze wskazania/Emocje
KATEGORIA: Negatywne

N

%zN

stres

71

8,60%

frustracja

70

8,40%

lęk

55

6,60%

niepewność

49

5,90%

złość

48

5,80%

irytacja

44

5,30%

KATEGORIA: Pozytywne

N

%zN

wygoda/komfort

53

13,90%

spokój

47

12,30%
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radość

44

11,50%

zadowolenie

21

5,50%

ciekawość

20

5,20%

Źródło: Opracowanie własne.

Kategoryzacja emocji (tabela 2) kojarzonych ze zdalną współpracą/edukacją
wskazała na ponad dwukrotną przewagę negatywnych nastawień. Niewiele
wypowiedzi wskazywało na brak konkretnego nacechowania. Za wypowiedzi
neutralne uznano takie, które trudno było jednoznacznie sklasyfikować pod kątem
wydźwięku „szybkość”; „nostalgia”; „oczekiwanie”; wskazywały na mieszane
emocje u respondenta(-tki) np. „zależy od projektu, co do niektórych mam lekkie
obawy, ale ogólnie wydaje mi się, że mimo niewygody spowodowanej pracą
online, damy radę”; wskazywały na brak konkretnego nacechowania
emocjonalnego „np. nie kojarzy mi się z żadnymi konkretnymi emocjami, po
prostu jest zadanie i trzeba je zrobić”, wskazywały na brak różnic w porównaniu
formy zdalnej i stacjonarnej np. „dla mnie nie różni się to niczym od współpracy
obok siebie”.
W tabeli 3 przedstawione zostały kategorie emocji uznanych za pozytywne
i negatywne, których liczebność wyniosła ponad 5% z N. Najczęściej wskazywaną
emocją negatywną był stres (71, 8,6% odpowiedzi negatywnych). Najwięcej, bo
13,9% (53) odpowiedzi o pozytywnym nacechowaniu dotyczyło komfortu i wygody
(zastanawiająca tendencja wpisania poczucia/odczucia w kategorię emocji).
Tabela 4: Kategoryzacja odpowiedzi/ Przewagi zdalnej współpracy
KATEGORIA

N

N (% odp)

oszczędności

221

30,57%

komfortowe warunki pracy

140

19,36%

dyspozycyjność

121

16,74%

samodzielne zarządzanie czasem i zadaniami

50

6,92%

dostępność materiałów

50

6,92%

narzędzia ułatwiające pracę zespołową

47

6,50%

brak przewag pracy zdalnej

37

5,12%

dostępność zajęć

25

3,46%

przygotowanie do zajęć i opracowanie materiałów

7

0,97%

sprawna organizacja współpracy

3

0,41%
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inne

22

3,04%

SUMA

723

100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Najczęściej wymienianymi przewagami współpracy wirtualnej były te, związane
z oszczędnościami – 30,57% z N, (221). Odpowiedzi dotyczyły aspektów takich jak
m.in. oszczędność czasu (dojazdy), oszczędność pieniędzy (odpowiedzi związane
z kosztami biletów, paliwa, mieszkania w mieście, w którym się studiuje),
oszczędność o walorze ekologicznym (odpowiedzi związane z rzadszym
korzystaniem z samochodu, mniejszym natężeniem ruchu samochodowego itp.).
19,36% odpowiedzi (140) dotyczyło komfortowych warunków zdalnej
współpracy/edukacji. Wymieniano argumenty takie jak możliwość pracy na
własnych komputerach, regularne posiłki, dostępność przydatnych materiałów/
sprzętów, bliski kontakt ze swoimi zwierzętami, poczucie bezpieczeństwa (także
w kontekście ograniczania transmisji wirusa SARS-CoV-2), wygodny ubiór
i preferowana pozycja pracy, możliwość słuchania muzyki. 16,74% odpowiedzi
(121) dotyczyło większej dyspozycyjności, a w rezultacie łatwiejszego umawiania
się na wspólną pracę/spotkanie. Respondentki(-nci) wspominali niejednokrotnie,
że współpracując stacjonarnie, trudno było im ustalić dogodny dla wszystkich
termin i miejsce spotkania. Deklarowali, iż wirtualna odsłona przyśpiesza odbycie
spotkania. 6,92% odpowiedzi (50) związanych było z samodzielnym zarządzaniem
czasem i zadaniami. Tyle samo wskazywało na fakt, że przewagi zdalnej
współpracy/edukacji dotyczą łatwiejszego i szybszego dostępu do różnego rodzaju
materiałów. 6,5% odpowiedzi respondentów (47) wskazywało na przewagę
zdalnej współpracy/edukacji związaną z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi.
Wymieniano głównie oprogramowanie umożliwiające współtworzenie
i współdzielenie dokumentów na dyskach wirtualnych, narzędzia do tele/wideo
konferencji, tablice do zespołowej pracy kreatywnej, komunikatory,
oprogramowanie do zarządzania projektami i zadaniami. 5,12% odpowiedzi (37)
wskazywało na brak aspektów przeważających na rzecz zdalnej współpracy/
edukacji np. „Gdybym była na pierwszym roku studiów to bym nie zdecydowała
się kontynuować nauki w takiej formie”, „Nie ma takich aspektów, chciałabym
studiować wyłącznie stacjonarnie”, „Żadnej przewagi nie zyskuje, nic nie
odzwierciedli nauczania na żywo”. Odpowiedzi poniżej 5% oraz ‘inne’ zostały
przedstawione w kategoryzacyjnej tabeli zbiorczej.
Tabela 5: Kategoryzacja odpowiedzi/ Przewagi współpracy stacjonarnej
KATEGORIA
relacje, integracja, atmosfera
105

N

%zN

220

30,99%
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efektywność (komunikacja, organizacja)

211

29,72%

skupienie, motywacja, zaangażowanie

123

17,32%

mniej barier technicznych

65

9,15%

brak przewag

25

3,52%

lepsze samopoczucie

24

3,38%

work-life balance

18

2,54%

ciekawsze zajęcia

6

0,85%

inne

18

2,54%

SUMA

710

100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Najczęściej wymienianymi przewagami stacjonarnej współpracy/edukacji nad
formą zdalną, były te związane z relacjami, integracją, atmosferą – 30,99%
odpowiedzi (220). Badane(-ni) wskazywali na tęsknotę za spotkaniami z osobami
z uczelni oraz światem przeżyć związanym z towarzyską odsłoną studiowania np.
„Forma stacjonarna pozwala na nawiązanie autentycznej relacji z drugim
człowiekiem, dzięki czemu wyzwala emocje, które często nie mają szansy pojawić
się w obliczu spotkania przez ekran komputera; […] pozwala na przedłużenie
spotkania np. poprzez wspólnie spędzony czas po zajęciach”. Niemal równie
często (29,72%, 211) padały odpowiedzi wskazujące na większą efektywność,
lepszą komunikację i organizację w odsłonie stacjonarnej. Wypowiedzi te odnosiły
się przeważnie do procesu kreacji, wspólnego rozwiązywania problemów,
generowania pomysłów. Ankietowani(-ne) wskazywali również na obszar
komunikacji związanej z interpretacją nastawień, emocji. Można zatem pokusić się
o wniosek, iż w ich odczuciu współpraca stacjonarna jest bardziej ‘żywa’,
emocjonalna, organiczna. 17,32% odpowiedzi (123) uwzględniało większe
skupienie, motywację i zaangażowanie jako istotne przewagi tej formy.
Do mobilizujących czynników zaliczano obecność w budynku Uniwersytetu,
bezpośredni kontakt z osobami z grupy i wykładowcami. Respondentki(-nci)
wspominali nierzadko, że współpraca wirtualna jest bardziej narażona na
przekierowanie uwagi na sprawy niezwiązane z zajęciami. 9,15% odpowiedzi (65)
wskazywało jako przewagę stacjonarnej współpracy/edukacji mniejszą liczbę
barier technicznych. Odpowiedzi poniżej 5% oraz ‘inne’ zostały przedstawione
w kategoryzacyjnej tabeli zbiorczej.
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Tabela 6: Kategoryzacja odpowiedzi/Problemy/Forma zdalna
KATEGORYZACJA

N

%zN

komunikacja i relacyjn

324

29,06%

aspekty techniczne

271

24,30%

zaangażowanie i motywacja

125

11,21%

dekoncentracja

77

6,91%

długi czas spędzany przed komputerem

30

2,69%

zdrowie

27

2,42%

brak problemów

26

2,33%

niezrozumienie treści

21

1,88%

organizacja czasu pracy

21

1,88%

wyłączone kamery

17

1,52%

problemy dotyczące wykładowców

15

1,35%

ograniczona aktywność

11

0,99%

jakość zajęć akademickich

11

0,99%

work-life balance

9

0,81%

brak życia studenckiego

8

0,72%

utrudniony dostęp do zasobów uczelni

7

0,63%

brak poczucia odpowiedzialności

7

0,63%

izolacja

6

0,54%

prezentacja projektów

5

0,45%

problemy natury psychicznej

5

0,45%

prokrastynacja

5

0,45%

monotonia

4

0,36%

stres

4

0,36%

inne

87

7,81%

1115

100,00%

SUMA
Źródło: Opracowanie własne.
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Przez wzgląd na dużą mnogość i pojemność kategorii dotyczących problemów
związanych z wirtualną współpracą/edukacją, podjęto decyzję o ich selektywnej
charakterystyce, uwzględniającej prezentację poszczególnych podkategorii.
Ankietowane(-ni) najczęściej wymieniali problemy komunikacyjne i relacyjne (324)
– 29,06% z N, następnie problemy techniczne (271 – 24,30% z N), a także te
związane z zaangażowaniem i motywacją (125) – 11,21 % z N oraz dekoncentracją
(77) – 6,91% z N.
Do kategorii związanej z komunikacją i relacjami zaliczono przede wszystkim
brak bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem (79) oraz brak kontaktu lub
utrudniony kontakt (34). Respondentki(-ci) wskazując na brak spotkań „na żywo”
wyróżniali konsekwencje społeczne i psychiczne, np.: „100% zdalności to
ograniczenie naturalnych kontaktów międzyludzkich, które przekłada się na
samopoczucie”. Wymieniano także problemy komunikacyjne (65), wskazujące na
spadek jakości/płynności/częstotliwości komunikacji: „Gorsza komunikacja
i zrozumienie”, „Problem z przepływem informacji”. W toku analizy wyodrębniono
podkategorię dedykowaną stricte dyskusji (36), przykład wypowiedzi: „Uciążliwość
związana z dyskusją, gdy na spotkaniu online jest 25 osób i każdy chce coś
powiedzieć, nierzadko wchodząc drugiej osobie w słowo lub brak możliwości
wypowiedzenia się ze względu na natłok innych wypowiedzi”. Kolejną
podkategorię problemów relacyjnych i komunikacyjnych stanowiły trudności
w nawiązywaniu relacji/poznaniu się (37), a także słabsza atmosfera –
‘doświadczenie studiów’ (8). Osoby uczestniczące w badaniu wśród
problematycznych uwzględniały kwestie integracji i budowania relacji.
Co zrozumiałe, większość z tych odpowiedzi dotyczyła studentów(-tek) pierwszego
roku: „przez to, że to mój pierwszy rok na studiach, nie miałam okazji poznać
ludzi”. Wspominano także o utrudnionej pracy w grupie (31) oraz o problemach
związanych z odczytywaniem emocji innych osób (15) – wskazania na problemy
wynikające z ograniczonej komunikacji niewerbalnej (zauważalny związek
z wyłączonymi kamerkami). Kolejną, liczną grupę odpowiedzi stanowiły te
odnoszące się do szeroko rozumianych problemów technicznych – zarówno
z łączem internetowym (150), jak i ze niedziałającym sprzętem czy
oprogramowaniem (97), jego brakiem (13) lub niewystarczającą znajomością (11).
Początkowo w trakcie analizy kategorie zaangażowania (81) oraz spadku lub braku
motywacji (44) były traktowane oddzielnie, jednak w toku przyglądania się
poszczególnym odpowiedziom, zauważalne były czytelne powiązania aspektu
motywacji i jej braku ze zmniejszeniem się zaangażowania. Dla kategorii
zaangażowania wyszczególniono podkategorie takie jak: mniejsze zaangażowanie
(27), nierówne zaangażowanie (26), brak zaangażowania (18), lenistwo (10). 77
wskazań respondentów(-tek) dotyczyło problemów związanych ze skupieniem się.
Przyczyn upatrywano w warunkach domowych obfitujących w tak zwane
rozpraszacze: „Dystraktory typu: kurier, kot, koszatniczka, szczurek, stary
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w drzwiach”. Odpowiedzi poniżej 3% oraz „inne” zostały przedstawione
w kategoryzacyjnej tabeli zbiorczej.

Kluczowe wnioski płynące z analizy
Mimo nieuwzględniania w treści badania bezpośrednich odniesień do wątków
związanych z wirtualną współpracą, respondentki(-nci) intuicyjnie utożsamili z nią
pytania o zdalną edukację. Może to dowodzić, iż mieli w sobie dużą potrzebę
oceny doświadczenia nauki w trybie online i chcieli podzielić się płynącymi z niego
refleksjami. Odbiór zdalnej współpracy/edukacji okazał się być kwestią
indywidualną, nie odnotowano zauważalnych tendencji w wypowiedziach
przedstawicieli(-lek) poszczególnych kierunków lub trybów. Największą spójność
odpowiedzi (najmniej kategorii) odnotowano w pytaniach dotyczących przewag
zdalnej/stacjonarnej formy współpracy/edukacji. Na korzyść zdalnej współpracy/
edukacji przemawiały przede wszystkim oszczędności czasu i finansów,
komfortowe warunki pracy oraz mniej wymogów logistycznych związanych
z umówieniem się na spotkanie. Z kolei za przewagę formy stacjonarnej uznano
głównie aspekty społeczne (relacje, integracja, atmosfera) i jakościowe (wzrost
efektywności, lepsza komunikacja i organizacja). Niechęć wobec współpracy
zdalnej nie wynikała (w większości) z nieznajomości narzędzi lub metod ją
wspomagających. Tych ankietowani wymieniali bez liku. Główną oś problemu
stanowiły aspekty związane z relacjami i komunikacją (aspekt społeczny). Część
ankietowanych manifestowała poczucie straty związanej z zaniknięciem życia
okołouczelnianego i doświadczeń wykraczających poza zdobywanie wiedzy.
Przeglądowa analiza wypowiedzi pozwoliła na zauważenie kilku interesujących
tendencji. Co ciekawe, część respondentek(-tów) wypowiadając się na temat
formy stacjonarnej lub online stosowała odmienne narracje i perspektywy.
Współpraca/edukacja zdalna = ja jako jednostka (zmęczenie, kondycja fizyczna
i psychiczna; przewaga narracji 1-osobowej w liczbie pojedynczej. Współpraca/
edukacja stacjonarna = my jako grupa (relacje, atmosfera, komunikacja; przewaga
narracji w liczbie mnogiej). Wypowiedzi dotyczące spotkań stacjonarnych
oscylowały wokół współtworzenia, natomiast spotkania online częściej były
opisywane jako polegające na podziale zadań i dzieleniu się efektami
wypracowanymi samodzielnie. Ostatnim, bardzo istotnym wnioskiem, szczególnie
w kontekście kolejnych etapów pracy projektowej była manifestowana przez część
respondentów(-tek) niechęć wobec projektów grupowych. Co ważne, większość
osób podnoszących ten wątek podkreślała, że awersja dotyczy każdej formy
współpracy, nie tylko wirtualnej. Osoby ankietowane wspominały między innymi:
„żadna współpraca grupowa nie jest dobra i tylko samemu można osiągnąć
najlepsze wyniki”. Oto przykłady formułowanych postulatów: „Zmiana formy prac
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zaliczeniowych z prac grupowych na prace indywidualne, które pozwolą na
samodzielną pracę własną, która będzie realną podstawą zaliczenia dla każdego
studenta na podstawie jego własnych możliwości, chęci czy wiedzy”, „rezygnacja
z pracy grupowej na rzecz indywidualnych projektów”. Jako podstawowe źródła
frustracji wymieniano nierówne zaangażowanie osób z grupy i brak terminowości
skutkujące koniecznością realizacji zadań za pozostałych.

„Wirtualna (współ)praca. Trochę teorii w praktycznych
podpowiedziach”
Po przeprowadzeniu badania oraz opracowaniu raportu na wewnętrzny użytek
organizacji najistotniejsze z perspektywy projektu było znalezienie konkretnej
odpowiedzi na pytanie: jakiego typu wskazówek (w związku ze zdalną współpracą)
potrzebują studiujący? Projekt, jak zostało wspomniane na początku, zakończyć
miał się opracowaniem krótkiej publikacji (zestawu dobrych praktyk). Na bazie
wyników badania ankietowego i deskreaserchu mało przydatne wydało się
tworzenie programowego ‘narzędziownika’ (tych zresztą nie brakuje
w Internecie), a odpowiadanie na niedogodności technologiczne – trudne
w realizacji. Przeglądowa analiza zebranych odpowiedzi pozwoliła ostatecznie na
określenie dwóch kluczowych wątków publikacji.
Wątek 1: współpraca (forma stacjonarna jako punkt wyjścia, forma zdalna jako
uzupełnienie).
Przytaczane przez badane(-nych) problemy związane z pracą grupową (zdaniem
zespołu pracującego nad publikacją) możliwe były do wyeliminowania. Inny
scenariusz zakładał odpowiednie przygotowanie się na ich wystąpienie.
W rezultacie podjęta została decyzja o kompleksowym podejściu do tematu
współpracy (z nadzieją na ‘przywrócenie tej formy do łask’ i z chęcią opisania
kluczowych aspektów, których pomijanie zarówno stacjonarnie, jak i online może
nieść za sobą niechciane konsekwencje).
Współpraca na żywo, czy też wirtualnie, sprowadza się do tych samych
składowych. W obu przypadkach wymaga poczynienia konkretnych ustaleń,
wyboru odpowiednich narzędzi, kształtowania określonych postaw. W związku
z tym, w treści rozdziałów tworzących tę część znalazły się jedynie adnotacje
dotyczące odsłony zdalnej. Podstawowe zagadnienia poruszane w ramach ww.
wątku: ustalanie zasad współpracy (tzw. kontakt/baza/regulamin), zarządzanie
projektem, podział funkcji, komunikacja, organizacja spotkań, relacje, ewaluacja.
Wątek 2: ja w świecie online (indywidualne praktyki związane z pracą w trybie
zdalnym, które mogą wpływać na samopoczucie danej osoby, a tym samym na
jakość i atmosferę wirtualnej współpracy). Podstawowe zagadnienia poruszane
w ramach ww. wątku: kondycja zdrowotna, odpowiednie warunki do pracy,
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higiena cyfrowa, prokrastynacja, work-life balance.
Publikacja cyfrowa, która ostatecznie zyskała tytuł „Wirtualna (współ)praca.
Trochę teorii w praktycznych podpowiedziach”15 składa się z dwóch części
odpowiadających wyżej wspomnianym wątkom, każda z nich dzieli się na rozdziały
dedykowane poszczególnym zagadnieniom. By treści były bardziej dostępne,
podjęto decyzję o nadaniu im charakteru popularnonaukowego. Chcąc urozmaicić
narrację i uczynić ją bardziej osobistą, w tekście wielokrotnie przytaczano historie
porażek odniesionych na danym tle. Wszystko po to, by utwierdzić czytających
w przekonaniu, że nikt nie jest nieomylny, a popełniane błędy traktować
powinniśmy jako punkty odniesienia i okazje do rozwoju.
Każdy z rozdziałów rozpoczyna krótka historia porażki związanej z danym
zagadnieniem, a także ilustracja autorstwa studentki(-ta) Katedry Grafiki USWPS.
„Trochę teorii” to opis podstawowych zagadnień, następnie wypowiedź eksperta
(-tki) – „Mądrze mówi” oraz „Praktyczne podpowiedzi”, czyli ćwiczenia
indywidualne i zespołowe.
Zaproszenie do współpracy grona eksperckiego, jak i studentek(-tów) było
potwierdzeniem wspomnianej kilka stron wcześniej chęci nadania projektowi
wymiaru partycypacyjnego i interdyscyplinarnego.

Pandemiczne doświadczenie zdalnej edukacji, a wnioski na
temat komunikacji w zespole
Wywołane pandemią COVID-19 doświadczenie zdalnej edukacji/pracy/
współpracy stało się przestrzenią do przeprowadzania wielopłaszczyznowych
analiz, także na komunikacyjnym tle. W wypowiedziach respondenckich
prezentowanego badania wirtualna współpraca utożsamiana była z tą mniej
‘atmosferyczną’, relacyjną. Na manifestowaną tęsknotę za spotkaniami ‘na żywo’
zwracali również uwagę autorzy raportów przytaczanych na początku artykułu.
Jako kluczowy dla przeprowadzonych badań jawi się zatem aspekt społeczny.
Nawiązywanie relacji powinno być istotną składową studiowania. Czas ten ma
sprzyjać nie tylko zdobywaniu wiedzy, ale także nabywaniu i rozwojowi
kompetencji społecznych, za Anną Matczak definiowanych jako:
„złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach
społecznych, nabywane przez jednostkę w toku treningu społecznego” 16.

15

M. Antczak i in., Wirtualna (współ)praca. Trochę teorii w praktycznych podpowiedziach,
https://grafika.swps.pl/article/?id=1842, (6.01.2022).
16
A. Matczak, Kwestionariusz kompetencji społecznych. KKS, Warszawa 2007, s. 7,
https://www.scribd.com/document/457932530/KKS-doc, (08.01.2022).
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Bez wątpienia mierzenie się z różnymi formami współpracy jest tego typu
treningiem. Być może, w wersji zdalnej, bardziej wymagającym, ale wciąż
mogącym obfitować w satysfakcjonujące (czyt. wartościowe) rezultaty. Właśnie
dlatego, tak istotne jest podkreślanie potencjału pracy w grupie
i konsekwentne uwrażliwianie na umiejętne jej przeprowadzanie, a także (przy
ograniczonej możliwości spotkań stacjonarnych) tworzenie wirtualnych
okoliczności integracyjnych. Raz jeszcze podkreślam, iż część respondentek(-tów)
konsekwentnie wyrażała niechęć wobec pracy w zespole (niezależnie od formy).
Pandemiczna sytuacja, która zdeterminowała podjęcie badania na temat
wirtualnej współpracy, pozwoliła krytycznie spojrzeć również na odsłonę
stacjonarną. Zarówno ‘na żywo’, jak i online, za niezwykle istotne, a najczęściej
pomijane uznaję dwa symboliczne spotkania projektowe: pierwsze i ostatnie.
Etapem, który może zabezpieczyć zespół przed niepowodzeniami lub też sprzyjać
odpowiedniemu zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, jest rozpoczęcie współpracy
od rozmowy o celach i potrzebach (indywidualnych i grupowych). Od ustalenia
reguł związanych m.in. z podziałem funkcji i zadań, wyborem narzędzi i sposobów
komunikacji, określeniem stylu zarządzania procesem i kryzysem. Innymi słowy:
od zbudowania bazy. W kontekście wirtualnej współpracy wspomina o tym m.in.
cytowana wcześniej Beata Krawczyk-Bryłka17.
Jako nie mniej istotne traktuję zagadnienie ewaluacji. Jaki pisze Karol Olejniczak,
powinna przyjmować ona charakter strategiczny. Formie ex-post autor przypisuje
dwie funkcje:
„- wzmacnianie odpowiedzialności — przede wszystkim zbadanie relacji przyczynowo-skutkowej
między podjętą interwencją a efektami i procesami wywołanymi w danym układzie, a w rezultacie
pokazanie sukcesu lub porażki interwencji;
- wsparcie procesów uczenia się — szczególnie weryfikowanie teorii, założeń i paradygmatów
leżących u podstaw interwencji”18.

Ewaluacja pomijana lub sprowadzana do wymiany życzliwości nie spełnia swej
roli. Zespół w niej uczestniczący powinien koncentrować swą uwagę nie tylko na
jakościowej ocenie rezultatów częściowych lub końcowych. Ważnymi aspektami
są atmosfera, zaangażowanie, respektowanie pierwotnych ustaleń itd. Istotne jest
nie tylko co i w jakim stopniu, ale także: jak? Pomijanie ewaluacji może wynikać ze
zmęczenia projektem, a także niewiedzy lub obaw dotyczących artykułowania
i przyjmowania szczerych, nierzadko krytycznych opinii. Opinii, które często
(niesłusznie) utożsamiane są z oceną danej osoby, a nie jej pracy. Aby etap był
konstruktywny i przyniósł oczekiwane rezultaty, warto się do niego odpowiednio
17

B. Krawczyk-Bryłka, Budowanie zespołu wirtualnego – zasady i wyzwania…, op.cit., s.102-104.
K. Olejniczak, Teoretyczne podstawy ewaluacji ex-post, [w:] Ewaluacja ex-post Teoria i praktyka badawcza,
A. Haber (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007, s. 22, https://www.parp.gov.pl/
storage/publications/pdf/ewaluacja_ex-post.teoria_i_praktyka_badawcza.pdf, (8.01.2022).
18
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przygotować. Punktem wyjścia i podstawową zasadą może być kolektywnie
podjęta próba stosowania zasad Porozumienia bez Przemocy (NVC ang. Non
volient communication), które zakładając perspektywę mówienia z pozycji „ja”, na
bazie konkretnej struktury, zmniejszają ryzyko urażenia pozostałych osób 19.
Ewaluacja osiągniętych rezultatów i przebiegu pracy nad projektem może przyjąć
zarówno formę stacjonarną, jak i online.
Wracając do pierwotnie poruszanego wątku nowej rzeczywistości, zwracam
uwagę na jeszcze jedną, interesującą tendencję. Jednym z najczęstszych i najmniej
obciążających sposobów radzenia sobie z wirtualnymi okolicznościami według
ankietowanych było nic innego, jak naśladowanie tych ‘przedpandemicznych’.
Proponowane przez ankietowanych praktyki: „Wstawanie co najmniej 30 min
przed zajęciami! Kolokwialnie mówiąc: ogarnięcie się, żeby nie być takim
domowym, tylko potraktować zajęcia online tak jak bym normalnie wychodziła na
uczelnię”, „Robienie makijażu, przygotowanie się do spotkania tak, jakbyśmy
musieli widzieć siebie wzajemnie”, „Stosowanie przedmiotów imitujących
stacjonarną rzeczywistość: papierowe książki oraz zeszyty, których używałabym,
będąc w sali”. Czy zatem odnalezienie się w nowej rzeczywistości polega na
naśladowaniu tej starej? A może doświadczenie tej nowej (miejmy nadzieję, że
przejściowej) zainspiruje nas do pewnych zmian, których przejawy można
zaobserwować już teraz? Wiele narzędzi, które zyskały popularność podczas
spotkań zdalnych, zaczęło wspierać te stacjonarne (np. współdzielone tablice, na
których użytkownicy spotkania na bieżąco obserwują zmiany, przeprowadzają
burze mózgów itd.). Narzędzia te w części zespołów zaczęły być wykorzystywane
jako stały zamiennik flipchartów i karteczek post-it. Sama forma spotkań zdalnych
dla wielu stała się kuszącą alternatywą, nawet w sytuacji, gdy opcja stacjonarna
znów była dostępna. Stacjonarnie czy online, studiujący powinni być zapraszani do
różnego rodzaju form interakcji. Współpraca, o ile umiejętnie planowana,
zarządzana i podsumowywana może być jednym z najcenniejszych doświadczeń
edukacyjnych, przede wszystkim w komunikacyjnym, a więc społecznym
wymiarze.

19

M. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy: o języku życia, tł. Marta Markocka-Pepol, Wydawnictwo Czarna
Owca, Warszawa 2020, s. 29.
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Student's Challenges of Virtual Cooperation in the Time of the COVID-19 Pandemic
Summary
The starting point for writing the article was a research project on the subject of virtual cooperation,
carried out since December 2020 at the Wrocław branch of the SWPS University. The survey
conducted among students allowed for the diagnosis of problems related to remote and stationary
forms of implementing group projects. The text presents an abbreviated description of individual
elements of the design process, as well as selected results and conclusions from the study. It mainly
relates to issues connected with communication and building relationships in a team, with particular
emphasis on online work.
Keywords: collaboration, virtual collaboration, communication, evaluation
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Kim są celebryci i jakie pełnią funkcje
w społeczeństwie? Wyniki badania empirycznego

ABSTRAKT

Artykuł przedstawia omówienie wyników badania empirycznego na temat postrzegania celebrytów
przez współczesne społeczeństwo. W części teoretycznej dokonano przeglądu literatury.
Wspomniano o różnych definicjach celebryty, ich funkcjach w społeczeństwie oraz o statusach
otrzymywanych ze względu na status społeczny. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety
ilościowo-jakościowej przy wykorzystaniu kwestionariusza internetowego. Autorka próbowała
ustalić skojarzenia dotyczące tych osób, ich zajęcia oraz grupę docelową ich działań - wszystko
widziane oczyma zwykłego odbiorcy. Zainteresowano się również wpływem celebrytów na życie
respondentów. Ankiety zostały wypełnione przez ponad 300 osób, w większości w wieku od 17 do 25
lat, mieszkających na terenie Polski. Zamierzone cele badawcze zostały osiągnięte, co umożliwiło
wstępne zbadanie danego tematu oraz wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Ustalono m.in. trzy
główne obszary, z którymi kojarzono celebrytów oraz krótkie definicje tychże osób.
SŁOWA KLUCZOWE: celebryci, sława, media, wizerunek, popularność, badanie empiryczne, ankiety

Wstęp
Miliony w portfelu, tysiące obserwujących na Instagramie, setki idealnych zdjęć
na ściance. Są obecni praktycznie wszędzie - w telewizji, prasie, widnieją na
billboardach. Mowa o celebrytach, czyli według definicji historyka, Daniela
Boorstina, „o ludziach znanych z tego, że są znani”2. Jakie jest ich znaczenie
1Data
2

złożenia tekstu do Redakcji “MiS”: 16.11.2021 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku 06.06.2022 r.
D. Boorstin, The image: a guide to pseudo-events in America, Atheum, Nowy Jork 1962, s. 57.
119

Maja Białas

w społeczeństwie? Jak w rzeczywistości postrzegani są przez współczesnych ludzi?
Czy warto ich naśladować? Na te i wiele innych pytań starano się odpowiedzieć
przeprowadzając poniższe badanie.
Motywacją do przeprowadzenia badania ankietowego było zainteresowanie
szeroko pojętym tematem celebrytów. Obiekt zainteresowań to „zjawisko ludzi
znanych z tego, że są znani” oraz tego, co tak naprawdę przyciąga ich odbiorców.
Wybrano metodę ankietową ilościową, która w krótkim czasie pozwoliła dotrzeć
do jak największej ilości respondentów. W tym celu użyto kwestionariusza
internetowego, aby zebrać wyniki badania.
Głównym celem badania było uzyskanie informacji na temat postrzegania
celebrytów we współczesnym społeczeństwie. Założono, że odpowiedzi
respondentów wstępnie pozwolą zbadać dany temat. Założenia badania
wykonano na konkretnej grupie osób mieszkających obecnie w Polsce.
Badanie poprzedzone jest przeglądem literatury, głównie w języku polskim.
Szczególną uwagę poświęcono definicjom celebryty, a także różnicom pomiędzy
pojęciami zbliżonymi do siebie, takimi jak idol, gwiazda czy autorytet.
Paweł Dariusz Piórkowski w artykule pt. „Autorytety. Idole, pozory, eksperci
i celebryci”3 pojęcie celebryty wyjaśnia jako jednostkę, która cieszy się
nieustającym zainteresowaniem mass mediów bez względu na profesję, której jest
przedstawicielem. Taka osoba dla wielu może stać się autorytetem, co może być
dość niepokojącym zjawiskiem, ponieważ celebryci często udają ekspertów
w dziedzinach, o których nie mają pojęcia. Piórkowski w tekście wspomina
również pojęcie idola. Wyjaśnia taką osobę jako ktoś kogo się ubóstwia, osobę
będąca bożyszczem dla pewnej zbiorowości, obiekt pożądania. W przeciwieństwie
do autorytetu sam się poleca jako wzór do naśladowania. Ich wady to: butność,
przekonanie o własnej wyższości. Ich publiczność to raczej osoby młode, idole
staja się wyznacznikami w ich wyborach - idole często mają problem
z narkotykami, alkoholem, łamaniem prawa, gardzeniem ogólnie przyjętymi
normami. Według autora istnieje cienka granica między idolem a celebrytą. Dana
jednostka może być dla jednej grupy celebrytą, dla innej idolem i na odwrót.
Warto przy okazji zwrócić uwagę na kilka definicji autorytetu. Piórkowski posłużył
się encyklopedią PWN, która autorytet definiuje jako:
„Kategoria lub zjawisko psychospołeczne opisywane w naukach o człowieku w celu oznaczenia
doniosłego wpływu wywieranego przez osobę lub instytucję na rozwój umysłowości lub stosunki
między ludźmi przyjmującymi ulegle jej twierdzenia lub normy, odczuwając przy tym respekt
i uznając jej powagę, zwierzchność lub kompetencję; zwykle wyróżnia się autorytet prawa,
kompetencji, osobowy, sumienia i religijny”4.

3
4

P. Piórkowski, Autorytety. Idole, pozory, eksperci i celebryci, Wydawnictwo Witanet, Stare miasto 2016, s. 25-26
Ibidem, s.9.
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Autor podsumowuje współczesny świat jako płynny, relatywny, niestały
w swoich osądach, dlatego ciężko obecnie zdefiniować kogo możemy nazywać
autorytetem. Chris Rojek w książce pt. „Celebrity”5 przeprowadza analizę
etymologiczną, z której wynikają korelacje w pojmowaniu celebryty i gwiazdy. Dla
celebrytów jest to z założenia sława tymczasowa i zmienna, natomiast gwiazdom
przypisuje nieśmiertelność. Rojek jako kolejną cechę funkcjonowania celebrytów
i gwiazd opisuje ich podwójne ja: ja – prywatne (the veridical self) i ja – publiczne
(the self as seen by others). I tu dostrzega różnicę: z reguły ci pierwsi
w odróżnieniu od drugich nie uskarżają się na prezentowanie publicznie swojego
ja – prywatnego6. Dodaje, że to właśnie powszechne uznanie i zdystansowanie
w stosunku do zwykłego człowieka powoduje uznanie za celebrytę, a nie
wrodzone cechy jak u gwiazd (celebrity tworzy samo prezentowanie się
w środkach masowego przekazu).
Alicja Stańco-Wawrzyńska w pracy magisterskiej pt. „Terroryści jako celebryci”7
stara się wskazać funkcje, jakie pełnią dla społeczeństwa. Autorka wyróżnia
siedem takich funkcji:
-„funkcja grupotwórcza – stają się ośrodkami krystalizującymi kręgi osób o wspólnych poglądach
i przekonaniach kulturowych, a czasem nawet moralnych czy światopoglądowych;
- funkcja integrująca – są spoiwem społeczeństwa, wspólnym punktem odniesienia, płaszczyzną
porozumienia, bowiem przez wszystkich są rozpoznawalni, z każdym można o nich porozmawiać.
Dzięki ich obecności zwiększyć się może poczucie przynależności do danego państwa czy
wspólnoty lokalnej;
- funkcja wychowawcza - celebryci stają się nauczycielami i mistrzami w zakresie wpajania
adeptom norm, reguł wykonywania zawodu czy bycia obywatelem. Niejednokrotnie tworzą
także wzorzec w kwestiach natury religijnej, światopoglądowej i moralnej – niemal stają się
autorytetami;
- funkcja prakseologiczna/ utylitarystyczna - to głównie kwestia tego, iż udział celebryty może
stanowić (i coraz częściej stanowi) warunek skuteczności społecznych działań zbiorowych.
Wzmacniają skuteczność akcji społecznych, charytatywnych;
- funkcja rozrywkowa – ich życie (głównie prywatne, ale także kariera zawodowa) dostarcza
pakietu informacji i plotek, które mają bawić, bądź poruszyć odbiorców;
- funkcja popularyzacyjna – celebryci pokazując się konkretnych miejscach, czy uczestnicząc
w wydarzeniach, sprawiają, iż stają się one rozpoznawalne i interesują się nimi media oraz
społeczeństwo. Wielokrotnie odwiedzane są dane miejsca, bo ktoś chce być tam, gdzie był
celebryta lub liczy na to, że go tam spotka. Na tej samej zasadzie tematy, problemy poruszane
przez celebrytów zyskują popularność taką, jaką ma dany celebryta;
- funkcja kreatywna – z jednej strony to celebryci są uczestnikami kultury popularnej podlegając jej
warunkom. Z drugiej jednak, wielokrotnie to w oparciu o daną osobę tworzone są wydarzenia,
programy radiowe i telewizyjne, prasa, czy nawet całe ruchy społeczne”8.

5

C. Rojek, Celebrity, Reaktion Books, Londyn 2001.
Ibidem, s. 11.
7 A. Stańco-Wawrzyńska, Terroryści jako celebryci, Praca magisterska na Wydziale Politologii i Studiów
Międzynarodowych UMK, Toruń 2015.
8Ibidem, s. 25-26.
6
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Celebryci są wielowymiarowi. Podziału ze względu na status społeczny dokonała
Małgorzata Molęda-Zdziech9. Socjolożka posługując się tym kryterium wyróżniła:
- status przypisany – czyli osiągnięty poprzez odziedziczenie, przykładowo dzięki urodzeniu się
w rodzinie bankierów, przedsiębiorców czy arystokratów (np. Paris Hilton, córka założyciela sieci
Hilton, Conrada Hiltona)
- status uzyskany – osiągnięty dzięki pracy, talentowi czy urodzie (np. Lady Gaga, amerykańska
piosenkarka)
- status nadany przez media – uzyskany w wyniku szeroko opisywanego zdarzenia bądź skandalu
w mediach (np. Monika Lewinsky, która uzyskała rozgłos dzięki seksaferze z Billem Clintonem).

Piotr Siuda w artykule pt. „O roli i znaczeniu sieciowych celebrytów”10 zauważa
korzyści, które wynikają z obecności celebrytów w społeczeństwie. Zdaniem
autora, celebrytów się tworzy, ponieważ przeciętny odbiorca potrzebuje kogoś,
kogo będzie podziwiał, z kim się będzie identyfikował, kogoś kto prezentował style
życia istotne dla społeczeństwa oraz byłby jego medialną reprezentacją11.
Paradoksalnie, nawet te sławy, które szokują, spełniają swoją rolę budowania
tożsamości odbiorców mediów, dostarczają bowiem wzorców negatywnych takich, które reszta społeczeństwa czy też jego część, nie chce naśladować. Wielu
ludziom sławy są również potrzebne ze względu na to, że interesując się nimi,
doznaje się bardzo przyjemnego odczucia - ludzie czują, że są blisko celebrities, że
przynależą do ich świata, uwalniają się natomiast od swojej szarej rzeczywistości.
Damian Guzek w artykule pt. „Celebryci i ich medialna moralność”12 zauważa, iż
głębokie zmiany, które zaszły w odbiorcach mediów sprawiły, że stare osobowości
sportu, kina oraz telewizji ustąpiły miejsca celebrytom – nowym sławom, które
D. Boorstin określił jako osoby znane, z tego, że są znane. Celebryta zdaje sobie
sprawę z tego, że jego popularność uzależniona jest od obecności w świadomości
fanów, jednak otoczony tłumem wielbicieli nie utożsamia się z nimi. Wyznacza
modę, trendy, stanowi inspiracje. Zwykli, szarzy ludzie są jedynie konsumentami
jego działań. Odbiorcy w związku z ekspozycją danego celebryty, mogą przyjąć trzy
postawy: pochwałę, krytykę, przemilczenie. Pierwsza z nich, czyli pochwała
oznacza udomowienie celebryty (fani wiedzą, gdzie jada, z kim sypia itp.), znana
osoba staje się łatwo przyswajalnym symbolem, pozornym przyjacielem.
Tradycyjnie rozumiane autorytety głoszą to, czym żyją. Słowa wypływają z ich
postawy i jednocześnie są przez nią uwierzytelniane. Na pozór celebryci postępują
podobnie. Coraz większa liczba nowych sław żyje bowiem rzeczywiście tak, jak
mówi: szybko, intensywnie, bezrefleksyjnie. Różnica tkwi jednak w jakości
9

M. Molęda-Zdziech, Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Difin, Warszawa 2013, s.198-199.
P. Siuda., O roli i znaczeniu sieciowych celebrytów, [w:] Małe tęsknoty? Style życia w czasie wolnym we
współczesnym społeczeństwie, red. W. Muszyński, AM – Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
11
Ibidem, s. 31-43.
12 D. Guzek, Celebryci i ich medialna moralność, ,,Studia Socialia Cracoviensia’’ 2012, nr 2, s. 117-127.
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i moralnej wartości takiego życia. O ile autorytety odwołują się do głębi bytu,
o tyle też celebryci kierują się w swoich przekonaniach trudną do zebrania
w całość grupą zachowań dowolnych, tzw. zachowań permisywnych.
Oprócz przeglądu literatury czysto teoretycznej starano się odnaleźć badania
empiryczne na ten temat. Z dostępnych zasobów internetowych (sytuacja
epidemiologiczna utrudniła dostęp do bibliotek) znaleziono raport z badania
wykonanego przez naukowców z uniwersytetu SWPS w Warszawie pt. „Celebryci
w polskiej przestrzeni medialnej i społecznej”13. W celu wstępnego rozeznania się
na temat bieżącej wiedzy badanych, zamiast badania ankietowego w tym
wypadku wykorzystano metodę jakościową. Przeprowadzono wywiady z 32
osobami, które powtarzano co jakiś czas. Wybrane zagadnienia różniły się od
wykorzystanych w tym konkretnym badaniu. Poruszano wiele aspektów
związanych przede wszystkim ze źródłami wiedzy na temat działań celebrytów
oraz z profesjami, które ulegają procesowi celebrytyzacji. Pytano o zalety i wady
bycia celebrytą, o ogólny stosunek do sławnych osób oraz o przykłady takich
osobistości. Badanie i jego analiza, które zostały zawarte w tym tekście stanowią,
pewnego rodzaju uzupełnienie do badania uniwersytetu SWPS - poruszają
kwestie, które zostały pominięte, lecz są dość istotne w tym temacie.

Metodologia
Do wykonania badania wykorzystano metodę ankietową, składającą się zarówno
z pytań zamkniętych (metoda ilościowa), jak i otwartych (metoda jakościowa).
W ten sposób udało się dotrzeć do jak największej ilości badanych osób i otrzymać
odpowiednią liczbę odpowiedzi. Badanie zostało zrealizowane za pomocą
internetowego kwestionariusza, konkretnie Google Forms. Przeprowadzone
zostało w okresie od dnia 7 maja do 1 czerwca 2020 roku. Kwestionariusz składał
się z 10 pytań, podzielonych na dwie sekcje: Metryczka (3 pytania) oraz Pytania
otwarte (7 pytań). Ankieta była całkowicie anonimowa, a czas jej wypełnienia
wyniósł od 5 do 10 minut.
W ankiecie poruszonych zostało sześć zagadnień, wyrażonych pytaniami
otwartymi, które przedstawione zostały w poniższej tabeli.
Tabela nr 1. Zestawienie zagadnień i pytań badawczych zadanych w ankiecie
Zagadnienie
Skojarzenia
Definicje

Pytanie
Z czym kojarzą się Pani/Panu celebryci?
Proszę podać definicję celebryty z własnego punktu
widzenia

13

W. Godzic, A. Buchner, M. Kubalska, L. Rudzińska-Sierakowska, Celebryci w polskiej przestrzeni medialnej
i społecznej, Uniwersytet SWPS, Warszawa 2019.
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Zajęcia
Odbiorcy
Pozytywne zachowania
Ich znaczenie (dla badanych)

Czym, Pana/Pani zdaniem, w głównej mierze zajmują
się celebryci?
Kto, według Pana/Pani, głównie interesuje się życiem
celebrytów?
Jakie zachowania celebrytów są warte naśladowania?
Jakie znaczenie odgrywają w Pana/Pani życiu
celebryci?

Źródło: Opracowanie własne.

Ankieta była udostępniana na portalu Facebook przez autorkę i jej znajomych
osobom, które były chętne, aby ją wypełnić, dzięki czemu zdobyto informacje
od respondentów z każdej grupy wiekowej. Najwięcej respondentów pochodziło
z grupy wiekowej 17-25 i wśród nich znalazły się osoby z Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej. Z tego powodu istnieje
prawdopodobieństwo tego, że opinie sporej części badanych mogą być do siebie
podobne. Finalnie udało się dotrzeć do 329 osób.

Przedstawienie i omówienie wyników badania
Wyniki poszczególnych pytań zostały przedstawione w takiej kolejności, w jakiej
wystąpiły w kwestionariuszu. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości odpowiedzi ankieta
została zamknięta. W celu ułatwienia analizy wyników, odpowiedzi otworzono
w programie Excel. Zostały one podliczone, a następnie posortowane w konkretny
sposób. Po zakończeniu ankiety odpowiedzi zostały otwarte za pomocą
programu Excel, a następnie podliczone. Z dłuższych wypowiedzi respondentów
wyodrębniono konkretne odpowiedzi, które następnie zostały przedstawione
w formie większych tabel. Odpowiedzi, które łączyły się ze sobą, zebrano
w kategorie, które przedstawiono w krótszych tabelach.
W badaniu ankietowym grupę 171 osób (52%) stanowili mężczyźni, natomiast
155 osób (47,1%) reprezentowały kobiety. 3 respondentów (0,9%) wolało nie
ujawniać swojej płci. Uwzględniając średni wiek badanych, wyniki są zgodne
z demografią kraju - w grupie wiekowej 17-25 lat istnieje kilkuprocentowa
przewaga liczby mężczyzn nad kobietami.
Wśród wszystkich badanych najliczniejszą grupę, bo aż 75% badanych, stanowiły
osoby w przedziale wiekowym 17-25 lat. Odpowiedzi na pytania udzieliły również
osoby młodsze, w wieku od 14 do 16 lat (14,9%). Wynika to z udostępnienia
ankiety na licznych grupach na Facebooku, do których należą głównie osoby
młode, do 25 roku życia. Finalnie udało się dotrzeć do jednostek z każdej grupy
wiekowej. Z powodu przewagi osób w wieku 17-25 lat ankietę można potraktować
jako badanie opinii tej grupy wiekowej.
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Przeprowadzone badania wykazały, że 31,6% osób biorących udział w badaniu
ankietowym mieszka na wsi. Pozostałe 68,4% badanych zamieszkuje miasto.
Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce około 40% Polaków
(15,3 mln) mieszka na wsi. Z tego też powodu w badaniu występuje
nadreprezentacja miasta.
Pytanie 1. Z czym kojarzą się Panu/Pani celebryci?
Odpowiedzi do każdego pytania otwartego zebrano w dwóch tabelachz odpowiedziami nieskategoryzowanymi i z odpowiedziami skategoryzowanymi.
W tekście znajdują się tabele skategoryzowane, natomiast od pytania nr 2 tabele
dłuższe, z odpowiedziami nieskategoryzowanymi znajdują się w załączniku
na końcu analizy badania. W celach demonstracyjnych, w pytaniu nr 1
zaprezentowano dwie tabele.
Tabela 2. Odpowiedzi nieskategoryzowane na pytanie 1.
Odpowiedź
Sława
Pieniądze
Popularność
Telewizja
Bogactwo
Rozpoznawalność
Aktorzy
Media
Internet

Liczba odpowiedzi
80
34
24
21
20
18
15
14
12

Procent odpowiedzi
26,1%
10,3%
7,3%
6,3%
6%
5,5%
4,5%
4,2%
3,6%

Głupota
Filmy
Social media
Plotki, Serwisy plotkarskie
,,Dramy’’, afery
Skandal
Sport
Muzyka
Kontrowersje
Piosenkarze
Prasa
Pudelek
Sportowcy

11
11
9
8
8
7
6
5
5
4
4
3
3

3,3%
3,3%
2,7%
2,4%
2,4%
2,1%
1,8%
1,5%
1,5%
1,2%
1,2%
0,9%
0,9%

Muzycy
Modele
Osoby znane z tego, ze są znane

3
2
2

0,9%
0,6%
0,6%
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Inne
Suma wszystkich odpowiedzi

16
329

10%
100%

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 3. Odpowiedzi skategoryzowane na pytanie 1.
Skojarzenia
z celebrytami
(Kategorie)
Sława

Media

Pieniądze
Zawody

Kontrowersje
Głupota
Filmy
Inne*

Odpowiedzi

sława (80), popularność (24),
rozpoznawalność (18), osoby znane z
tego, że są znane (2)
telewizja (21), media (14), internet (12),
social media(9), plotki/serwisy plotkarskie
(8), prasa (4), Pudelek (3),
pieniądze (34), bogactwo (20)
aktorzy (15), sport (6), muzyka (5),
piosenkarze (4), sportowcy (3), muzycy
(3), modele (2)
,,dramy’’, afery (8), skandal (7),
kontrowersje (5),
głupota (11)
filmy (11)
pojedyncze odpowiedzi

Ilość
odpowiedzi

Procent

122

33,4 %

57

17, 3%

54
38

16,4 %
10,03 %

20

6,07 %

11
3,3 %
11
3,3 %
16
10 %
Razem: 329 odpowiedzi

*przerost formy nad treścią, zażenowanie gdy wypowiadają się, sfałszowane zdjęcia, kult idealnego
ciała, wyolbrzymiony szum wokół człowieka bez powodu, wykreowana postać publiczna inna
niż prywatnie, wzór dla innych, mimo że nic szczególnego nie zrobili, sława z czegoś mało
wartościowego dla kultury, osoby pojawiające się wszędzie, coś dekadenckiego, osoby prezentujące
swoje poglądy polityczne, 80% dzbany, za wysokie ego, 20% skromni, złotosercy, z żywymi
bilbordami reklamowymi, życie odbiegające od realności.
Źródło: Opracowanie własne.

Prawie co trzeci badany (33,4%) kojarzy celebrytów z wszelkimi pojęciami
związanymi ze sławą. Z różnymi mediami typu telewizja, internet, social
media, prasa etc. znane osoby skojarzyło 17,3% badanych. O pieniądzach
i bogactwie pomyślało 16,4% respondentów. 10,03% badanych kojarzy
celebrytów z rozmaitymi zawodami, takimi jak aktorzy, muzycy, sportowcy, modele.
Co ciekawe, jedynie 6,07% postrzega celebrytów jako osoby związane
z wszelkimi kontrowersjami - aferami, skandalami czy ,,dramami’’. Mniejsza
ilość ankietowanych udzieliła odpowiedzi dotyczących głupoty oraz filmu (obie po
3,3%). Pojawiło się sporo interesujących, rozbudowanych odpowiedzi, których nie
dało się konkretnie skategoryzować. Zostały one umieszczone w kategorii Inne
(10%).
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Skojarzenia te występują w trzech głównych obszarach, takich jak sława,
pieniądze oraz kontrowersje. To pytanie mogło ułatwić respondentom odpowiedź
na kolejne zagadnienie, związane z definicją celebryty.
Pytanie 2. Proszę podać definicję celebrity
Tabela 5. Odpowiedzi skategoryzowane na pytanie 2.
Definicja
Osoba znana
Osoba rozpoznawalna
Osoba sławna
Osoba popularna
Osoba znana z tego, że jest znana
Osoba bogata
Osoba związana z show-biznesem
Inne*
Razem: 329 odpowiedzi

Ilość odpowiedzi
122
72
69
33
10
10
5
8

Procent
37%
21,9%
21%
10%
3%
3%
1,5%
2,4%

Źródło: Opracowanie własne.

Przykładowe odpowiedzi z kategorii Inne: celebryta to osoba: która pojawia się
w środkach masowego przekazu jak np. Karolak w dobrych polskich komediach
romantycznych, manipulująca gestami, słowami, aby zachęcić większą ilość
odbiorców do śledzenia jego ruchów, poczynań, wyróżniająca się na tle innych,
aktywna kulturowo, która powinna coś sobą reprezentować, która jest sztuczna
i żeruje na innych, z wygórowanym ego, chamska.
W odpowiedzi na pytanie numer 2 pojawiały się głównie definicje składające się
z dwóch wyrazów. Najczęściej podawane definicje to: Osoba znana (37%), Osoba
rozpoznawalna (21,9%), Osoba sławna (21%), Osoba popularna (10%).
Wyjaśnienie tego pojęcia z roku 1961, zaproponowane przez Daniela Boorstina
podało jedynie 3% badanych. Tyle samo, czyli 3% badanych uznało, że celebrytę za
osobę bogatą 1,5% za osobę związaną z show-biznesem. Tak jak w przypadku
odpowiedzi na pytanie 1., tutaj również pojawiły się dłuższe wypowiedzi, które
zostały umieszczone w kategorii Inne (2,4%).
Definicje podane przez badanych dotyczą głównie sławy i wszelkich pojęć z nią
związanych. Biorąc pod uwagę wyniki pytania numer 1, definicje związane
z mediami i pieniędzmi pojawiały się rzadko – łącznie jedynie 4,5% badanych
podało wyjaśnienie związane z tymi dwoma pojęciami.
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Pyt.3. Czym Pana/Pani zdaniem, w głównej mierze zajmują się celebryci?
Tabela 7. Odpowiedzi skategoryzowane na pytanie 3.
Kategoria
Zawody
Zajęcia

Kreowanie
wizerunku
Promowanie
Praca
Zależy
Niewiem
Działalność
Inne*
Razem: 329 odpowiedzi

Odpowiedzi
Aktorstwo (48), Piosenkarstwo (11),
Modeling (4)
Bywanie na salonach (17), Muzyka
(11), Prowadzenie social mediów (11),
Dostarczanie rozrywki (8), Sport (5),
Sponsoring (4), Lans (3)
Kreowanie wizerunku (34)
Wystąpienia publiczne (12),
Pozowanie na ściankach (4), PR (3)
Reklamowanie (30), Promowanie
produktów (14)
Praca (22), Pracują (6)
To zależy (18)
Niczym (5), Nie wiem (5)
Działalność charytatywna (6),
Działalność kulturalna (3)
Pojedyncze odpowiedzi

Liczba
odpowiedzi
63

Procent

52

15,8%

49

14,9%

44

13,4%

28
18
10
9

8,5%
5,5%
3%
2,7%

56

17,02%

19,1%

Źródło: Opracowanie własne.

Przykładowe odpowiedzi z kategorii Inne: zbijanie bąków, uświadamianie
w ważnych kwestiach, żebranie o ,,lajki’, pokazywanie trendów, sprzedaniem się,
własnym merchem, wywiadami.
Respondenci zapytani o zajęcia celebrytów w pierwszej kolejności wskazywali na
konkretne zawody (19,1%), takie jak aktorstwo, piosenkarstwo i modeling.
Następnie wskazywali różne zajęcia (15,8%), m.in.: bywanie na salonach, muzyka,
sport, dostarczanie rozrywki, prowadzenie social mediów, sponsoring, lans. Dość
często odpowiadano na temat aktywności związanych z kreowaniem wizerunku
(14,9%). W nieco mniejszej częstotliwości padały propozycje dotyczące
promowania (13,4%) - reklamowania i promowania produktów. Zaledwie 8,5%
badanych uważa, że celebryci po prostu wykonują jakiś rodzaj pracy. 5,5%
respondentów uważa, iż to zależy, a 3% nie wie, czym się ta specyficzna grupa
osób zajmuje. Niewielki odsetek ankietowanych (2,7%) wskazuje na działalność –
zarówno charytatywną, jak i kulturalną.
W tym pytaniu pojawiło się zaskakująco dużo odpowiedzi, których nie można
było skategoryzować. Wśród nich znalazły się wypowiedzi bez większego sensu lub
dość wulgarne. Zostały one przypisane do kategorii Inne (17,02%). Wyniki
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wskazują na 3 główne kategorie związane z aktywnością celebrytów. Pierwsza
z nich to obszar dotyczący pracy i konkretnych zawodów. Druga to wszelkie
zajęcia, niebędące formalnym zatrudnieniem. Ostatnia grupa odpowiedzi wiąże
się z wszelkimi formami kreowania oraz dbania o wizerunek.
Pytanie 4. Kto, według Pana/Pani, głównie interesuje się życiem celebrytów?
Tabela 9. Skategoryzowane odpowiedzi do pytania 4.
Kategoria
Media

Osoby

Młode osoby
Fani
Kobiety
Internauci

Starsze osoby
Wszyscy
Większość

Odpowiedzi
Media (62), Dziennikarze (28),
Portale plotkarskie (18) Paparazzi
(12), Gazety (9)
Osoby: posiadające nudne życie
(24), z nadmiarem wolnego czasu
(19), szukające autorytetów (9),
z brakami w życiu prywatnym (9),
zainteresowane działalnością danej
osoby (4), bez pomysłu na siebie
(4), z niskim wykształceniem (2),
ciekawskie (2)
Młodzież (36), Dzieci (7), Osoby do
30 r.ż (4)
Fani (27)
Kobiety (16), Grażyny (2), Matki (1)
Użytkownicy social mediów (6),
Wszyscy użytkownicy internetu (2),
Hejterzy (2)
Osoby starsze (6), Ludzie w
średnim wieku (2)
Wszyscy (6)
Większość społeczeństwa w jakimś
stopniu (4), 3/4 społeczeństwa (1)

Szarzy ludzie
Szarzy ludzie (5)
Razem: 329 odpowiedzi

Liczba
odpowiedzi
129

Procent
39,2%

73

22,2%

47

14,3%

27
19
10

8,2%
5,8%
3,03%

8

2,4%

6
5

1,8%
1,5%

5

1,5%

Źródło: Opracowanie własne.

Respondenci zapytani o osoby zainteresowane życiem celebrytów najczęściej
wskazywali rozmaite media (39,2%). Co ciekawe, w drugiej kolejności wskazywali
pewne osoby (22,2%), które następnie opisywali. Te opisy to: osoby posiadające
nudne życie, osoby z nadmiarem wolnego czasu, osoby szukające autorytetów,
osoby z brakami w życiu prywatnym, osoby zainteresowane działalnością danej
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osoby, osoby bez pomysłu na siebie, osoby z niskim wykształceniem, osoby
ciekawskie. Badani rozróżniali także osoby ze względu na wiek i płeć – wskazano
osoby młode (14,3%), osoby starsze (2,4%), kobiety (5,8%). Jedynie 8,2%
respondentów wskazało fanów jako główną grupę obiorców działań celebrytów.
Mniej popularne odpowiedzi to: internauci (3,03%), Wszyscy (1,8%), Większość
(1,5%), Szarzy ludzie (1,5%). W przypadku tego pytania nie odnotowano
odpowiedzi, których nie dałoby się skategoryzować.
Reasumując, większość respondentów zapytanych o głównych odbiorców
działań celebrytów, wskazała na jakiś typ osoby, z rozróżnieniem na wiek, płeć,
zainteresowania lub sytuację życiową. Spora część badanych uznała media za
zainteresowanych życiem znanych osób. Jest to zrozumiałe - powszechnie uważa
się, że bez mediów nikt nie dowiedziałby się o danej osobie. Zaledwie 4,3%
wszystkich badanych uznało, że celebrytami interesują się wszyscy bądź większość
ludzi.
Pytanie 5. Czy celebryci są warci naśladowania?

Źródło: Opracowanie własne.

Na pytanie piąte 73,6% respondentów (242 osoby) udzieliło odpowiedzi To
zależy, 15,5% (51 osób) zaznaczyło odpowiedź przeczącą, a zaledwie 0,6%
(2 osoby) zgodziło się z pytaniem. 10% ankietowanych uznało, że ciężko jest to
stwierdzić.
Pytanie 6. Jeśli tak, to jakie zachowania są warte naśladowania?
Tabela 10. Odpowiedzi skategoryzowane na pytanie 6.
Kategoria
Działalność

Odpowiedzi
Działalność charytatywna (57),
Działalność proekologiczna (12),
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Pomoc

Wartości

Cechy

Promocja
zdrowego stylu
życia

Działalność prospołeczna (8)
Pomoc potrzebującym (33), Pomoc
zwierzętom (7), Pomoc innym (ale na
pokaz) (4)
Upór w dążeniu do celu (9), Tolerancja
(4), Walka o marzenia (3), Dystans do
siebie (2), Dobre przyjmowanie krytyki
(2), Szacunek do innych (2)
Szczerość (5), Dobroczynność (3),
Skromność (3), Hojność (2),
Kreatywność (2)
Promocja zdrowego stylu życia (6),
Aktywność sportowa (4)

44

26,2%

22

13,1%

15

8,9%

10

5,9%

Razem: 168 odpowiedzi
Źródło: Opracowanie własne.

Pytanie nr 6 było fakultatywne, dlatego jedynie 168 respondentów
zdecydowało się wskazać zachowania celebrytów warte naśladowania. Prawie
45,8% odpowiedzi dotyczy jakiegoś rodzaju działalności – charytatywnej,
proekologicznej, prospołecznej. Z kolei z różnymi formami pomocy
(potrzebującym, zwierzętom, pomocą na pokaz) kojarzy celebrytów 26,2%
badanych. Nieco mniej badanych szanuje osoby znane za wartości (13,1%), takie
jak: upór w dążeniu do celu, tolerancja, walka o marzenia, dystans do siebie,
dobre przyjmowanie krytyki, szacunek do innych. Ankietowani zauważyli, że
pewne cechy (8,9%) również są warte naśladowania. Wymieniono np. szczerość,
dobroczynność, hojność, kreatywność. Najrzadziej padały odpowiedzi związane
z promocją (5,9%), zarówno zdrowego stylu życia, jak i aktywności sportowej.
Wyniki wskazują, że zachowania znanych osób, które są godne podziwu, skupiają
się na dwóch obszarach. Pierwszy z ich to wszelka działalność na rzecz innych.
Kilku respondentów za zagrożenie uznało wykorzystywanie takich działań tylko po
to, by uzyskać sympatię odbiorców. Druga grupa to cechy charakteru,
usposobienie, światopogląd czy też wartości, jakie wyznają takie osoby.
Pytanie 7. Jakie znaczenie odgrywają w Pana/Pani życiu celebryci?
Tabela 11. Odpowiedzi skategoryzowane na pytanie 7.
Kategoria
Żadne znaczenie

Odpowiedzi
Żadne (112), Prawie żadne (18),
Znikome (7), Zerowe (7), Są obojętni
(7), Brak (2), W ogóle na mnie nie
wpływają (2)
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Małe znaczenie
Rola w życiu
odbiorcy

Rozrywka

Sporadyczne
zainteresowanie

Regularne
zainteresowanie
Inne*

Małe (19), Niewielkie (23), Marginalne
(4), Minimalne (3) Prawie małe (2)
Dostarczają inspiracji (8), Ciekawość co
u nich słychać (8), Odgrywają dużą rolę
w życiu (7), Stanowią przykład (7),
Wyznaczają modę/trendy (6),
Motywują (4)
Dostarczają rozrywki (17), Miło ich
oglądać w filmach/serialach (4), Można
się pośmiać (3), Zabijają nudę (2)
Czasem coś poczytam (12), Śledzę od
czasu do czasu (4), Śledzę tylko małą
grupkę idoli (3), Przyjemnie na nich
czasem popatrzeć (2),
Śledzę regularnie (7)

51

15,5%

40

12,1%

26

7,9%

18

5,5%

7

2,1%

Zależy (3), Nie wiem (2), pojedyncze
odpowiedzi

32

9,7%

Razem: 329 odpowiedzi
*wybrane pojedyncze odpowiedzi: pokazują że warto robić to co się kocha, rozwój wiedzy
kulturalnej, irytują, mogło by ich nie być, są jak wrzód na tyłku, śpiewają mi do snu,
denerwują.
Źródło: Opracowanie własne.

Ostatnie pytanie dostarczyło ciekawe wyniki. Prawie połowa badanych
stwierdziła, że celebryci nie mają dla nich żadnego znaczenia (47,1%) lub jest to
małe znaczenie (15,5%). 12,1% ankietowanych konkretnie określiło rolę sławnych
osób w ich życiu. Według tej części osób, celebryci dostarczają rozrywki, można się
z nich pośmiać, zabijają nudę. Kilka osób wskazało także fakt, że miło ogląda się
seriale z nimi w rolach głównych. Dość mała grupa osób podzieliła się
częstotliwością, z jaką śledzą celebrytów. Wyróżniono sporadyczne
zainteresowanie (5,5%) oraz regularne zainteresowanie (2,1%). W tym przypadku
również pojawiły się odpowiedzi, które trafiły do kategorii inne (9,7%).
Ponad 60% respondentów jest zdania, że celebryci mają dla nich żadne lub
niewielkie znaczenie. Pozostali wskazują poszczególne role, które sławne osoby
odgrywają w ich życiu. Wśród nich wyróżnić można głównie funkcję rozrywkową
oraz motywacyjną. Niewielka część badanych określiła regularność, z jaką śledzą
dane osoby.
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Podsumowanie i wnioski
Za cel badania postawiono pozyskanie informacji na temat współczesnego
postrzegania celebrytów. Respondentom zadane zostały pytania związane
z kilkoma kluczowymi obszarami. Odpowiedzi dały wyniki, które wstępnie
umożliwiły zorientowanie się w tym temacie. Jako główne skojarzenia
z celebrytami najczęściej podawano odpowiedzi związane z trzema obszarami:
sławą, pieniędzmi, kontrowersjami. Obszary te są ściśle ze sobą powiązane – sława
powoduje zarabianie dużych pieniędzy, a one z kolei mogą być przyczyną pewnych
kontrowersji wokół danego celebryty. Porównanie wyników pytania pierwszego
do następnego daje ciekawe rezultaty. Jeśli chodzi o definicje zdecydowana
większość ankietowanych proponowała krótkie wyjaśnienia, które dotyczyły
głównie pojęcia sławy, natomiast pieniądze i media zanikły. Klasyczna definicja
zaproponowana przez Daniela Boorstina w 1961 roku (Osoba znana z tego, że jest
znana) została podana zaledwie przez 10 osób. Respondenci zapytani o zajęcia
rozpoznawalnych ludzi, podawali zarówno oficjalne zawody, jak i nieformalne
aktywności. Za głównych odbiorców poczynań celebrytów uznano media oraz
fanów danej osób. Część badanych w dłuższych wypowiedziach starała się opisać
osoby, które niekoniecznie są wiernymi fanami danego celebryty, ale jednak
obserwują ich poczynania. Często przedstawia się celebrytów w złym świetle,
zarzucając im np. żerowanie na fanach w celu uzyskania korzyści finansowej.
Spada na nich spora krytyka, która bywa bezpodstawna. W kwestionariuszu
umieszczono pytanie fakultatywne, gdzie poproszono o wskazanie pozytywnych,
wartych naśladowania zachowań. Wyniki pokazują, że „nie taki diabeł straszny, jak
go malują”. Prawie połowa odpowiedzi dotyczyła pewnego rodzaju działalności
dla dobra innych – ludzi bądź zwierząt. Pochwalono także cechy charakteru oraz
wartości wyznawane przez celebrytów. Pozytywne aspekty okazały się
niewystarczające, by celebryci mieli jakiekolwiek znaczenie w życiu badanych.
Zdecydowana większość respondentów (62,6%) uznała, że sławne osoby nie mają
wpływu na ich życie. Nieliczni wskazali funkcje, jakie potencjalnie mogą spełniać
celebryci oraz regularność z jaką obserwują ich działalność.
Wizerunek celebrytów postrzegany przez respondentów (75% z grupy 17-25)
uznać można za dość klarowny. Jest to osoba sławna, rozpoznawalna, często
posiadająca sporo pieniędzy. Kojarzona z różnym rodzajami mediów, a także
będąca ich obiektem zainteresowania. Może być związana z takimi zawodami,
gdzie głównie liczy się wygląd zewnętrzny oraz pewność siebie. Oprócz kariery
zawodowej, wskazywano zajęcia takie jak np. bywanie na salonach, prowadzenie
social mediów, a także kreowanie własnego wizerunku i reklamowanie danych
usług/produktów. Definicja Daniela Boorstina z książki pt. The Image: A Guide to
Pseudo-events in America z 1962 roku obecnie sprawdza się jedynie w połowie.
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Respondenci zapytani o definicje celebryty w większości podawali osobę znaną,
bez doprecyzowania, że chodzi o znanych jedynie z faktu bycia znanym. Być może
skrócenie klasycznej definicji wiąże się z upływem czasu. Pod uwagę należy wziąć
inne czynniki, takie jak oszczędność czasu lub zwyczajne lenistwo panujące
wśród współczesnego społeczeństwa. Warto porównać wyniki pytania
o definicję z treścią książki Pawła Dariusza Piórkowskiego pt. Autorytety. Idole,
pozory, eksperci i celebryci. Według autora, postać celebryty związana jest
nierozłącznie z zainteresowaniem mass mediów. Z wyników nadania wynika, że
z rozmaitymi mediami celebrytów łączy co piąty uczestnik ankiety. Więcej
odpowiedzi wskazywało na sławę – respondenci uznali to pojęcie za ważniejsze od
pojęcia mediów. Zauważano fakt, że celebryta tworzy swój wizerunek nie przez
konkretne działania, a poprzez stałą obecność w mediach masowych. Zaledwie
co dziesiąty ankietowany kojarzy znane osoby z konkretnymi zawodami,
ważniejszym skojarzeniami były wcześniej wspominane media i sława. W każdym
artykule/ książce w mniejszym lub większym stopniu pojawiła się idea autorytetu.
Po przeliczeniu odpowiedzi zauważono, że jedynie niewielka część odpowiedzi
związana była z wzorem, przykładem, jaki stanowią celebryci. Wskazywano
głównie sławy jako osoby, które dostarczają inspiracji lub motywują, natomiast
odpowiedzi stricte związane z autorytetem pojawiły się zaledwie kilka razy w całej
ankiecie. Przypuszczać można, że celebryta może być przykładem, szczególnie dla
młodszych osób, jednak będzie to coś w rodzaju autorytetu pozornego.
Badanie potwierdziło kilka z funkcji przedstawionych przez Alicję StańcoWawrzyńską. Wszelka działalność ekologiczna, zaangażowanie w sprawy
społeczne oraz zbiórki charytatywne spełniają funkcję prakseologiczną. Pomimo
zarzutów o działanie ,,na pokaz’’, summa sumarum każda ze stron korzystacelebryta ociepla swój wizerunek, a potrzebujący otrzymują pomoc dzięki
nagłośnieniu sprawy. Pewna część badanych zapytana o znaczenie celebrytów
w ich życiu wskazała funkcję rozrywkową. Ich życie (z wyników ankiety wynika, że
głównie prywatne, ale także kariera zawodowa) dostarcza pakietu informacji
i plotek, które mają bawić, bądź poruszyć odbiorców. Ta funkcja potwierdza
korzyści z obecności znanych osób w życiu publicznym, które zauważył Piotr Siuda.
Wielu ludziom sławy są potrzebne ze względu na to, że interesując się nimi,
doznaje się bardzo przyjemnego odczucia - ludzie czują, że są blisko celebrities, że
przynależą do ich świata, uwalniają się natomiast od swojej szarej rzeczywistości.
Podsumowując, w badaniu większość (75%) odpowiedzi pochodzi od grupy
wiekowej 17-25. Z wyników wnioskować można, że celebryci mają dla tych osób
znikome lub małe znaczenie. Nasuwa się pytanie: skąd miliony obserwujących na
portalach społecznościowych? Dlaczego celebryci coraz częściej wybierani są do
reprezentowania marek? Być może ta konkretna grupa wiekowa nie jest tak
zainteresowana sławami, jak osoby od nich starsze lub młodsze, które nie
wypowiedziały się w ankiecie. Przypuszczać można, iż badanie przeprowadzone na
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innej grupie wiekowej – wśród osób powyżej 50. roku życia- mogłoby dać inne
wyniki. W przyszłości warto stworzyć badanie pilotażowe tej grupy wiekowej, by
sprawdzić, czy faktycznie odpowiedzi znacznie różniłyby się od zdania grupy 17-25.
Istnieje świadomość ograniczenia badania, ponieważ spora część badanych
pochodzi z dużych miast. Prawdopodobnie osoby pochodzące ze wsi mogłyby
odpowiadać nieco inaczej.
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Who are Celebrities and What are their Functions in Society? The Results of the Empirical Study
Summary
This article presents the results of an empirical study on the perception of celebrities by modern
society. In the theoretical part, the literature was reviewed. Various definitions of a celebrity, their
functions in society and the statuses received by virtue of their social status have been mentioned.
The study was conducted with the use of a quantitative and qualitative survey method - in this case
an online questionnaire.. The author tried to establish associations about these people, their
activities and the target group of their activities - all seen through the eyes of an ordinary audience.
There was also an interest in the influence of celebrities on the respondents’ lives. The
questionnaires were completed by over 300 people, mostly aged 17-25, living in Poland. The
intended research goals have been achieved, which allowed for initial research on a given topic and
drawing appropriate conclusions. It was established, i.a., three main areas with which celebrities
were associated and short definitions of these people.
Keywords: celebrities, fame, media, image, popularity, empirical study, surveys
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„Polska jest naszym wielkim zadaniem”– językowe
środki perswazji w audycjach wyborczych kandydatów
na prezydenta Polski w wyborach z 2020 roku

ABSTRAKT
W artykule poddano analizie jakościowej językowe środki perswazji i figury retoryczne
wykorzystywane w wypowiedziach kandydatów na urząd prezydenta Polski w wyborach z 2020 r.
Jako źródło wybrano fragmenty audycji wyborczych nadawanych w telewizji podczas kampanii
wyborczej trwającej do 26 czerwca 2020 r. Zastosowano metodę analizy lingwistycznej płaszczyzn:
leksykalnej i gramatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem środków perswazyjnych realizujących
4 mechanizmy retoryczne według Stanisława Barańczaka. Analiza zebranego materiału wykazała
szczególną popularność takich środków perswazyjnych, jak: definicja retoryczna, mały i wielki
kwantyfikator, pytanie retoryczne i antyteza. Mogą one służyć uruchamianiu kilku mechanizmów
retorycznych, mogą też być dominujące w przypadku jednego, jak np. antyteza, która uruchamia
przede wszystkim mechanizm symplifikacji rozkładu wartości.
SŁOWA KLUCZOWE: język, perswazja, polityka, audycja wyborcza, wybory prezydenckie

Wprowadzenie
Wybory prezydenckie w Polsce odbyły się w dniach: 28 czerwca (I tura) i 12 lipca
2020 r. (II tura). Ich termin został ustalony 3 czerwca 2020 roku po tym, jak

1Data

złożenia tekstu do Redakcji “MiS”: 07.03.2022 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 24.06.2022 r.
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w wyniku trudnej sytuacji epidemicznej związanej z pandemią choroby COVID-19
nie doszło do głosowania w wyborach zaplanowanych na 10 maja2.
W wymaganym przez prawo terminie, tj. do 5 czerwca 2020 r., do Państwowej
Komisji Wyborczej wpłynęły zawiadomienia o utworzeniu 25 komitetów
wyborczych. PKW przyjęła 23 z tych zawiadomień i zarejestrowała komitety
wyborcze następujących kandydatów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej: Piotr
Bakun, Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Marcin Bugajski, Roland Dubowski,
Andrzej Duda, Sławomir Grzywa, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław
Kosiniak-Kamysz, Wiesław Lewicki, Mirosław Piotrowski, Andrzej Dariusz
Placzyński, Leszek Samborski, Grzegorz Sowa, Romuald Starosielec, Paweł Świtoń,
Paweł Tanajno, Rafał Trzaskowski, Krzysztof Urbanowicz, Jerzy Walkowiak,
Waldemar Witkowski, Stanisław Żółtek3.
Kandydaci na urząd prezydenta mogli przedstawiać swoje programy wyborcze
w audycjach wyborczych nadawanych w mediach do godz. 24 dn. 26 czerwca, czyli
do czasu zakończenia kampanii i rozpoczęcia ciszy wyborczej.
Analiza treści programów wyborczych przedstawianych przez kandydatów
w kilkuminutowych audycjach nadawanych w mediach pozwala na obserwację
najczęstszych językowych środków perswazyjnych, za pomocą których kandydaci
chcieli przekonać potencjalnych wyborców, aby oddali na nich głos przy urnach
wyborczych. W niniejszym artykule podejmę próbę opisu językowych środków
realizujących funkcję perswazyjną w dyskursie politycznym, jako główne źródło
wykorzystując wybrane fragmenty audycji wyborczych emitowanych w programie
zatytułowanym „Audycje komitetów wyborczych”, a nadawanych w ok. 25minutowych blokach na głównym kanale Telewizji Polskiej (TVP1). Źródłem
uzupełniającym będzie strona internetowa kandydata Pawła Tanajny z jego
spotami wyborczymi.
Posłużę się metodą analizy lingwistycznej obejmującej leksykalną i gramatyczną
płaszczyznę językowej organizacji tekstu (z przewagą leksykalnej, bo słowa są
głównym narzędziem realizacji funkcji impresywnej). Na płaszczyźnie językowej
przyjrzę się dokładniej perswazyjnym i retorycznym środkom prezentacji
wykorzystywanym przez kandydatów na prezydenta, a uruchamiającym
cztery mechanizmy retoryczne opisane przez Stanisława Barańczaka w 1975 roku.

2

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Ustaw z 2020 roku, poz. 998,
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000988 (24.02.2022).
3
Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zawiadomień o uczestnictwie w wyborach
dokonanych przez komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte w związku z wyborami
zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.,
https://prezydent20200628.pkw.gov.pl/prezydent20200628/statics/prezydent_20200628_aktualnosci/uploaded
_files/1591664922_wykaz-komitety-806.pdf(24.02.2022).
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Chociaż od nazwania mechanizmów minęło już niemal pół wieku, można je
spotkać do dzisiaj zarówno w przekazach reklamowych, jak i w języku polityki4.

Zjawisko perswazji. Mechanizmy retoryczne według Stanisława
Barańczaka
Język polityki, podobnie jak i język reklamy, wpisuje się w obszar komunikacji
perswazyjnej, zasadne jest zatem rozpoczęcie rozważań od przyjrzenia się definicji
perswazji. Etymologii słowa perswazja należy szukać w łacińskim źródłosłowie,
gdzie persuasio oznacza „przekonanie, wiara; opinia; przesąd”, od persuadere:
„namówić, przekonać” isuadere; „radzić, zachęcać”5. Przy definiowaniu pojęcia
perswazja podkreśla się, że jej najważniejszym celem jest nie tyle logicznie
poprawne dowiedzenie słuszności jakiegoś poglądu, co uzyskanie wpływu na daną
osobę lub osoby6. Dokonuje się tego za pomocą środków wybranych z bogatego
arsenału technik perswazyjnych, odwołujących się zarówno do logicznej
argumentacji, jak i do emocji odbiorcy. Tak więc efekt perswazyjny może być
osiągany dwoma sposobami: drogą centralną, czyli przez zrozumienie
i przeanalizowanie argumentacji, albo drogą peryferyjną, tzn. na skutek wpływu
różnych czynników akcydentalnych (jak sympatia dla mówcy, jego wygląd czy
możliwe do osiągnięcia korzyści)7. Perswazja jest więc procesem celowym,
w którym nadawca ma określone intencje, takie jak: a. zmiana istniejących
postaw, b. ewentualne wzmocnienie istniejącej postawy, c. uformowanie nowej
postawy8.
Na procesualny charakter komunikacji perswazyjnej zwraca uwagę wielu
badaczy, m. in. Bogusława Dobek-Ostrowska, proponując następującą definicję:
Komunikowanie perswazyjne to kompleksowy, interaktywny proces, w którym
nadawca i odbiorca są połączeni werbalnymi i niewerbalnymi symbolami, poprzez
które perswadujący próbuje wpłynąć na drugą osobę po to, by zmienić jej reakcje,
zachowania, ukształtować nowe postawy lub zmodyfikować już istniejące
i sprowokować do akcji/działania9.
W badaniach nad kategorią perswazyjności przywoływane jest często
stanowisko Stanisława Barańczaka, który – w odniesieniu do tekstów kultury
masowej – określił funkcję perswazyjną jako szczególną odmianę funkcji
4

O wykorzystywaniu Barańczakowskich mechanizmów retorycznych we współczesnej polskiej reklamie zob. np.
P. Lewiński, Retoryka reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, rozdz. Elokucja,
s. 192 i n.
5
Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 850.
6 Por. K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa
2005, s. 228.
7 Zob. P. Lewiński, Retoryka reklamy…, op. cit., s. 61.
8
A. Benedikt, Reklama jako proces komunikacji, Astrum, Wrocław 2004, s. 49.
9 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 1999, s. 33.
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konatywnej, polegającą na usiłowaniu uzyskania realnego wpływu na sposób
myślenia lub postępowania odbiorcy, jednakże nie drogą bezpośredniego rozkazu,
lecz metodą utajoną i pośrednią10. Badacz wyróżnił także następujące
mechanizmy, za pomocą których realizuje się funkcja perswazyjna:
1. Mechanizm emocjonalizacji odbioru, polegający na manipulacji emocjonalnej
i behawioralnej w celu sparaliżowania możliwości intelektualno-refleksyjnych
odbiorcy na rzecz spotęgowania odczuwania emocji.
2. Mechanizm wspólnoty świata i wspólnoty języka, mający na celu wytworzenie
płaszczyzny pełnego porozumienia między nadawcą a odbiorcą.
3. Mechanizm symplifikacji rozkładu wartości, polegający na zredukowaniu
rzeczywistości do podstawowych opozycji, np. dobre – złe, korzystne –
niekorzystne, nowe – stare, co umożliwia łatwą orientację aksjologiczną i pozwala
zadziałać czwartemu mechanizmowi.
4. Mechanizm odbioru bezalternatywnego, polegający na zwolnieniu odbiorcy od
samodzielnej decyzji interpretacyjnej: dokonany wcześniej binarny podział świata
nie pozostawia żadnych wątpliwości co do właściwego wyboru11 .
W swojej analizie postaram się pokazać, jakie językowe środki perswazyjne
służyły
uruchamianiu
poszczególnych
mechanizmów
retorycznych
w wypowiedziach kandydatów na prezydenta Polski.

„Morawiecki robi wszystko, abyś był bezrobotny” – językowe
środki perswazyjne służące emocjonalizacji odbioru
Istotą mechanizmu emocjonalizacji odbioru jest działanie nadawcy komunikatu
perswazyjnego ukierunkowane na to, by odbiorca podejmował określone decyzje
pod wpływem emocji, a nie racjonalnego namysłu. W przypadku reklamy jest to
decyzja o zakupie reklamowanego produktu, w przypadku kampanii wyborczych –
decyzja o oddaniu głosu na danego kandydata. Istnieje cały wachlarz emocji
mogących zostać wywołanymi przez umiejętnie skonstruowany przekaz
perswazyjny: od strachu, irytacji, złości, gniewu, nienawiści – po akceptację,
podziw, zaufanie, radość i miłość. Nadawca tekstu reklamowego czy politycznego
ma do dyspozycji cały repertuar środków stylistycznych I retorycznych służących
uruchomieniu mechanizmu emocjonalizacji odbioru.
Analiza wybranych fragmentów audycji wyborczych kandydatów na prezydenta
w wyborach z 2020 r. pozwala na wyszczególnienie i opisanie co najmniej kilku
z nich. Ponieważ przekaz w audycjach nadawanych w telewizji łączył w sobie dwie
odmiany substancjalne języka (1. mówioną – gdy kandydaci wypowiadali się
bezpośrednio przed kamerami; 2. pisaną – gdy wypowiedzi kandydatów czy
10
11

S. Barańczak, Słowo – perswazja – kultura masowa, „Twórczość”, 1975, nr 7, s. 46.
Ibidem.
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o kandydatach przeplatane były transparentami lub planszami z zapisanymi
fragmentami programów), trzeba przyjrzeć się środkom realizującym funkcję
perswazyjną na obydwu poziomach języka.
W przypadku odmiany mówionej wywołaniu pożądanych emocji u odbiorcy
dobrze służy umiejętne wykorzystanie elementów subkodu prozodycznego:
intonacji, akcentu, rytmu i tempa mówienia. Wszystkie te elementy świetnie są
widoczne w materiale wyborczym kandydata Pawła Tanajny. Właściwie cała jego
wypowiedź oparta jest na intonacji wznoszącej i szybkim tempie mówienia,
a momentami nawet jest po prostu krzykiem.
Zapis tej wypowiedzi zapewne musiałby uwzględnić graficzne znaki emocji, czyli
wykrzykniki. Por. np.
• My chcemy, żeby nam oddali pieniądze, żeby oddali nam straty, które wywołali swoim
nieodpowiedzialnym zachowaniem! I to jest najważniejszy przekaz!12
• Żądamy odszkodowań! Żądamy przelewów na konto! 13

Zdania wykrzyknikowe, z założenia niosące ładunek emocjonalny, mogą
spowodować, że określone emocje udzielą się odbiorcy w sposób niejako
automatyczny. W przypadku wypowiedzi Pawła Tanajny tymi emocjami są złość,
frustracja i wściekłość skierowane ku partii rządzącej. Na nich też oparte są apele,
skonstruowane za pomocą kategorycznego czasownika: żądać. Odbiorca, niesiony
tymi negatywnymi emocjami, powinien utwierdzić się w przekonaniu, że nie warto
głosować na tych, którzy już rządzili i zawiedli, a raczej oddać swój głos na kogoś
nowego i energicznego, kto swoim krzykiem wyraża niezgodę na panujący
niesprawiedliwy porządek. Kimś takim jawi się w swym spocie wyborczym Paweł
Tanajno.
Intonacja wznosząca i dobitne akcentowanie pojawiają się właściwie
w wypowiedziach wszystkich kandydatów (albo narratorów przedstawiających ich
program), zwłaszcza w partiach końcowych audycji, gdy przychodzi czas na
podsumowanie.
Formułą językową pozwalającą na dobitne i zwięzłe podsumowanie programu
jest slogan, definiowany zazwyczaj jako lapidarna, zwarta, sugestywna i łatwa do
powtórzenia formuła14, skupiająca na sobie uwagę odbiorcy. Por. przykładowe
slogany z audycji wyborczych:

12

https://www.youtube.com/watch?v=vUrXX65w0kw, wypowiedź w przedziale czasowym: 3:03-3:10
(23.01.2022).
13 Ibidem, wypowiedź w przedziale czasowym: 3:10-3:14 (23.01.2022).
14
Definicje sloganu zob. np.: O. Reboul, Kiedy słowo jest bronią, [w:] Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński,
Czytelnik, Warszawa 1980, M. Kochan, Slogany w reklamie i polityce, Trio, Warszawa 2003.
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•
•
•
•

To Ty decydujesz – razem odzyskamy Polskę!15
Najlepszy wybór polskich patriotów – naturalnie Krzysztof Bosak!16
Chodźcie nie za mną, a ze mną!17
Trzeba wybrać większe dobro!18

Oprócz elementów językowych z poziomu prozodii materiał wybrany do analizy
pozwala na wyłonienie najczęściej wykorzystywanych środków i figur retorycznych
uruchamiających wspomniany mechanizm emocjonalizacji odbioru. Jednym z nich
jest definicja retoryczna, tym różniąca się od encyklopedycznej (tzw. właściwej),
że z reguły nie jest definicją adekwatną, a jej rola polega na podaniu określeń,
które mają uwydatnić, ujawnić czy nawet zdemaskować określone treści i sensy
zawarte w definiowanych słowach19. Zdaniem Kazimierza Ożoga formuła, na jakiej
opiera się definicja retoryczna (X jest/to Y), jest w dyskursie politycznym definicją
przyporządkowującą, po pierwsze, jakieś cechy czy właściwości wybranej partii lub
kandydatowi, po wtóre, może być definicją jakiejś wartości – zwykle tej, która jest
bliska autorowi tekstu wyborczego20.
Na definicji retorycznej oparte jest np. hasło z program wyborczego Andrzeja
Dudy: Polska jest naszym wielkim zadaniem21. Definicja właściwa pojęcia Polska
zaczynałaby się zapewne od obiektywnego opisu: Polska to państwo leżące
w Europie Środkowej… Jednak kandydat na prezydenta, posługując się poręczną
formułą definicji, wybiera elementy mające go pokazać jak w najlepszym świetle:
Polska jest dla niego zadaniem, zatem jawi się on jako odpowiedzialny i rzetelny
przywódca, który (wykonując zadanie) będzie chciał osiągnąć cele korzystne dla
swojego kraju. Ukłonem w stronę wyborcy jest natomiast użycie zaimka
dzierżawczego: nasz, dzięki któremu odbiorca może się poczuć włączony we
wspólnotę osób, którym zależy na dobru Polski.

15

Z audycji wyborczej Roberta Biedronia, https://www.youtube.com/watch?v=vUrXX65w0kw, wypowiedź
w przedziale czasowym: 6:48-6:51 (23.01.2022).
16
Z audycji wyborczej Krzysztofa Bosaka,
https://www.bing.com/videos/search?q=audycje+wyborcze+2020&docid=608023341906078956&mid=CAFA5E9
A53002D902172CAFA5E9A53002D902172&view=detail&FORM=VIRE, wypowiedź w przedziale czasowym: 15.0015.06 (23.01.2022).
17 Z audycji wyborczej Szymona Hołowni, ibidem, wypowiedź w przedziale czasowym: 17.28-17.31 (23.01.2022).
18 Z audycji wyborczej Władysława Kosiniaka-Kamysza,
https://www.bing.com/videos/search?q=audycje+wyborcze+2020&docid=608010310977329755&mid=FAC5100
FA9C1F9025ABBFAC5100FA9C1F9025ABB&view=detail&FORM=VIRE,wypowiedź w przedziale czasowym:33:5033.52(23.01.2022).
19 K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny…, op. cit., s. 99.
20 K. Ożóg, Język w służbie polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, s. 93.
21https://www.bing.com/videos/search?q=audycje+wyborcze+2020&docid=608010310977329755&mid=FAC510
0FA9C1F9025ABBFAC5100FA9C1F9025ABB&view=detail&FORM=VIRE, wypowiedź w przedziale czasowym:
17:31-17.33 (23.01.2022).
141

„Polska jest naszym wielkim zadaniem”– językowe środki perswazji w audycjach wyborczych…

W wybranym materiale można spotkać również inne definicje retoryczne. Por.
• Polityka PiS jest krzykiem rozpaczy!22
• Prezydent to ojciec narodu – człowiek, który potrafi łączyć, a nie dzielić23.
• Rzeczpospolita jest kobietą!24

Trzeba zauważyć, że bardzo często definicje retoryczne są zbudowane na
metaforach (por. polityka jako krzyk rozpaczy, Rzeczpospolita jako kobieta). Jak
zauważa Krzysztof Ożóg: „trop ten przez skojarzenie dwóch znaków, dwóch pojęć,
myśli pozwala na wydobycie niekonwencjonalnych znaczeń, jest zwartym,
skondensowanym, wyrazistym przedstawieniem treści, idei, haseł”25. Metafory
łatwiej przemawiają do wyobraźni odbiorców, a przez swoją wyrazistość sprzyjają
wywołaniu emocji mogących mieć wpływ na decyzje wyborcze. Chyba
najwyraźniej widać to w wypowiedziach zawierających tzw. metaforykę wojenną,
oscylującą wokół pojęć typu: walka, atak, obrona, zwycięstwo. Metafory militarne
mogą wzbudzać w odbiorcy zarówno lęk i niepokój (bo sygnalizują jakieś
zagrożenie), jak i pobudzać do działania (gdy akcentują aspekt obrony przed
zagrożeniem).
W materiale wyborczym wybranym do analizy na metaforyce wojennej opierają
się np. wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza. Por.
• Gdy zło się szerzy, tym bardziej trzeba walczyć o dobro. Wierzę, że razem wygramy tę walkę!26

W analizowanych audycjach nie brakuje również pytań retorycznych, które
pełnią ważną funkcję perswazyjną w różnego typu tekstach o funkcji nakłaniającej.
Autor, stawiając pytanie, nawiązuje ściślejszy kontakt z odbiorcą, wciąga go
w swoistą grę, uprzedzając jego wątpliwości27. Ciąg dobrze dobranych pytań
retorycznych może służyć stopniowaniu napięcia i wzbudzaniu emocji pomocnych
przy podjęciu decyzji o wyborze kandydata.
Od zestawu pytań retorycznych (czytanych przez narratora z wykorzystujących
animację błękitnych plansz) rozpoczyna się np. audycja wyborcza Stanisława
Żółtka. Por. dwa z serii pytań:
22

Z audycji wyborczej Roberta Biedronia: https://www.youtube.com/watch?v=vUrXX65w0kw, wypowiedź
w przedziale czasowym: 05:10-05:12 (23.01.2022).
23 Z audycji wyborczej Marka Jakubiaka,
https://www.bing.com/videos/search?q=audycje+wyborcze+2020&docid=608010310977329755&mid=FAC5100
FA9C1F9025ABBFAC5100FA9C1F9025ABB&view=detail&FORM=VIRE, wypowiedź w przedziale czasowym: 29:5529:59 (23.01.2022).
24
Z audycji wyborczej Władysława Kosiniaka-Kamysza, ibidem, wypowiedź w przedziale czasowym: 32:05-32:06
(23.01.2022).
25 K. Ożóg, Język w służbie polityki…, op. cit., s. 88.
26https://www.youtube.com/watch?v=vUrXX65w0kw,wypowiedź
w przedziale czasowym: 02:25-02:30
(23.01.2022).
27 K. Ożóg, Język w służbie polityki…, op. cit., s. 93.
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Fot. nr 1 i 2

Źródło: https://www.bing.com/videos/search?q=audycje+wyborcze+2020&docid=
608010310977329755&mid=FAC5100FA9C1F9025ABBFAC5100FA9C1F9025ABB&view=detail&FOR
M=VIRE, 26:45-26:50 (23.01.2022).

W kolejnych kwestiach odbiorca jest pytany o to, czy ma też dość innych,
podgrzewających emocje tematów typu: aborcja, eutanazja i LGBT. Nadawca
zakłada, że pytania te nie wymagają odpowiedzi, gdyż jest ona oczywista i narzuca
się sama. Ponieważ zakłada się odpowiedź twierdzącą, w dalszej części audycji
odbiorca zostaje zapoznany z programem kandydata, który – jeśli zostanie
wybrany – zajmie się naprawdę ważnym tematem, czyli likwidacją podatku
dochodowego.
Od pytań skierowanych do kobiet zaczyna się również spot wyborczy Pawła
Tanajny.
• Jesteś kobietą? Denerwuje cię, że o sprawach i prawach kobiet wciąż decydują faceci?28

28

https://www.rp.pl/kraj/art4547271-spoty-wyborcze-pawla-tanajno, wypowiedź w przedziale czasowym: 0.010.06 (23.01.2022).
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W ten sposób sformułowane pytania powinny – w założeniu nadawcy –
wzbudzić w odbiorczyniach złość i bunt, a w konsekwencji sprzyjać podjęciu
decyzji o oddaniu głosu na kandydata, który przedstawia się jako zwolennik
poglądu, by „o prawach kobiet decydowały kobiety”. Na płaszczyźnie
gramatycznej pytania różnej długości wpływają na pewno na zdynamizowanie
wypowiedzi, co może mieć też ukierunkowanie perswazyjne, bo pozwala na
szybkie zwrócenie uwagi odbiorcy.
Jedną z odmian metafory, uruchamiającą mechanizm emocjonalizacji odbioru,
a chętnie wykorzystywaną zarówno w języku reklamy, jak i polityki, jest hiperbola,
czyli „wyrażenie, w którym celowo, często w sposób efektowny, przejaskrawiona
jest opisywana rzeczywistość”29. W analizowanym materiale hiperbola bywa
osiągana za pomocą upowszechniających zaimków pełniących funkcję
kwantyfikatorów ogólnych: wszystko, wszyscy, każdy, których siła perswazyjna
doceniana jest przez twórców komunikatów perswazyjnych różnego typu30.
W audycji wyborczej Pawła Tanajny na żółtej planszy pojawia się najpierw
wyliczenie kilku bulwersujących „działań” Mateusza Morawieckiego, a potem
podsumowanie ich efektownym i emocjonalnym stwierdzeniem: „Morawiecki robi
wszystko abyś był bezrobotny”. Por.
Fot. nr 3

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=vUrXX65w0kw, 3:18-3:20 (23.01.2022).

Upowszechniające „wszystko” pojawia się też w innych programach wyborczych.
Np.:
• Wybierz Roberta Biedronia, bo on zadba o nas wszystkich31.
• Co zmieniło się na gorsze w ostatnich latach? Szczerze? Wszystko!32
29

K. Szymanek, Sztuka argumentacji…, op. cit., s. 158.
O roli i popularności zaimków upowszechniających w tekstach reklamowych zob. np. P. Lewiński, Retoryka
reklamy…, op. cit., s. 179.
31https://www.youtube.com/watch?v=vUrXX65w0kw, wypowiedź w przedziale czasowym6.25-6.30,(23.01.2022).
30
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• Będę prezydentem wszystkich Polaków, a nie jednego prezesa!33

Hiperbolizację przekazu widać szczególnie w pierwszym i trzecim
z przytoczonych przykładów: Morawiecki robi „wszystko”, „wszystko” też zmieniło
się na gorsze. Kwantyfikatory ogólne to słowa, które zdają się mówić wiele,
a jednocześnie nie mówią nic konkretnego. Gdyby odbiorca poddał je
rozumowemu oglądowi, uznałby je za szkodliwą generalizację zjawiska, które
opisują. Nadawca tekstu perswazyjnego liczy jednak na to, że przy ich odbiorze
zadziała mechanizm emocjonalizacji odbioru: ze „wszystkim” się nie dyskutuje,
tylko spontanicznie przyjmuje jego uogólniający przekaz. Wszak jeśli „prezydent
wszystkich Polaków”, to i mój prezydent, jeśli kandydat „zadba o wszystkich”,
to przecież i w moim życiu dadzą się odczuć skutki jego opiekuńczych działań.

„Razem odzyskamy Polskę!”– językowe środki uruchamiające
mechanizm wspólnoty świata i języka
Istotą mechanizmu wspólnoty świata i języka jest wytworzenie płaszczyzny
porozumienia z odbiorcą dzięki przekonaniu go – za pomocą zrozumiałego dla
niego języka – że zarówno on, jak i nadawca należą do jednego świata, łączą ich te
same sprawy i problemy. W przypadku dyskursu politycznego, jak pisze Kazimierz
Ożóg, „ważnym czynnikiem retorycznym, mającym skłonić wyborcę do poparcia
danego kandydata czy partii, jest ustanowienie bądź odwołanie się do wspólnoty,
więzi, solidarności, braterstwa, bezpośredniego kontaktu między nadawcą tekstu
– politykiem, jego partią a odbiorcą, słuchaczem, czytelnikiem, czyli potencjalnym
wyborcą”34. Mechanizm ten był bardzo chętnie wykorzystywany przez
kandydatów na prezydenta Polski w wyborach z 2020 r., co udowadniają wybrane
do analizy fragmenty audycji.
Na poziomie językowym, a ściślej gramatycznym, budowaniu poczucia
wspólnoty dobrze służą zaimki osobowe (ty – tworzący zwrot do adresata,
a także my) oraz dzierżawcze (zwłaszcza twój i nasz). Trzeba zwrócić uwagę, że
zaimki osobowe czasem są wyrażone wprost (gdy autor tekstu chce wyraźnie
podkreślić, że to odbiorca jest wykonawcą czynności), a częściej pośrednio.
Zgodnie z zasadami polskiej gramatyki są pomijane, gdyż ich znaczenie wyraża
końcówka czasownika.

32

https://www.youtube.com/watch?v=vUrXX65w0kw,wypowiedź w przedziale czasowym5.30-35(23.01.2022).
Z audycji wyborczej Mirosława Piotrowskiego,
https://www.bing.com/videos/search?q=audycje+wyborcze+2020&docid=608010310977329755&mid=FAC5100
FA9C1F9025ABBFAC5100FA9C1F9025ABB&view=detail&FORM=VIREwypowiedź w przedziale czasowym39:4039:43 (23.01.2022).
34 K. Ożóg, Język w służbie polityki…, op. cit., s. 96.
33

145

„Polska jest naszym wielkim zadaniem”– językowe środki perswazji w audycjach wyborczych…

Gdy nadawca zwraca się bezpośrednio do odbiorcy: Wybierz Roberta
Biedronia35; To Ty decydujesz36; W tych wyborach nie decyduj się na mniejsze
zło!37, nie tylko wzmacnia w nim poczucie sprawczości (wysyłając sygnał: wszystko
zależy od ciebie), ale także wpisuje go we wspólnotę osób, którym zależy na
dobrej przyszłości ojczyzny, a które mogą to udowodnić, biorąc udział
w wyborach.
Stanowienie wspólnoty czy ciągłe odwoływanie się do niej to działanie językowe,
które umieszcza jednostkowego odbiorcę (ty) w ogromnej grupie (my) połączonej
wspólnym politycznym celem, uznawanymi wartościami, wspólnymi
przekonaniami i poglądami38. Mamy tu do czynienia z „my” inkluzywnym, czyli
włączającym odbiorcę w większą grupę i jej działania. Razem odzyskamy Polskę! –
woła Robert Biedroń do swoich potencjalnych wyborców39, w tej samej audycji
kierując do nich następujące apele:
• Powiedzmy nie arogancji władzy! Wybierzmy odwagę, uczciwość i troskę o drugiego
człowieka! 40

Przywołanie wspólnoty często dokonuje się przez odwołanie do Polski, służąc
jednocześnie wzbudzeniu uczuć patriotycznych (zatem można tu mówić
o przenikaniu się dwóch mechanizmów: emocjonalizacji odbioru oraz wspólnoty
świata i języka).
Oprócz Roberta Biedronia do wspólnoty narodowej odwołują się też Andrzej
Duda, Szymon Hołownia czy Władysław Kosiniak-Kamysz. Por.
•
•
•
•

Polska jest naszym wielkim zadaniem41!
Co jest dla nas najważniejsze? Okrzyk: Niech żyje Polska!42
Rzeczpospolita to każdy jej obywatel i każda jej obywatelka!43
Rzeczpospolita jest kobietą!44

Większość z przytoczonych przykładów jest dowodem na przydatność definicji
35

https://www.youtube.com/watch?v=vUrXX65w0kw, wypowiedź w przedziale czasowym 6.25-6.30,
(23.01.2022).
36 Z audycji wyborczej Roberta Biedronia, https://www.youtube.com/watch?v=vUrXX65w0kw, wypowiedź
w przedziale czasowym: 6:48-6:51 (23.01.2022).
37
Ibidem,6:10-6:14.
38 K. Ożóg, Język w służbie polityki…, op. cit., s. 96.
39 Z audycji wyborczej Roberta Biedronia, https://www.youtube.com/watch?v=vUrXX65w0kw, wypowiedź
w przedziale czasowym 6:55-6:57 (23.01.2022).
40 https://www.youtube.com/watch?v=vUrXX65w0kw, wypowiedź w przedziale czas. 6:41-6:46 (23.01.2022).
41
https://www.bing.com/videos/search?q=audycje+wyborcze+2020&docid=608010310977329755&mid=FAC510
0FA9C1F9025ABBFAC5100FA9C1F9025ABB&view=detail&FORM=VIRE, wypowiedź w przedziale czasowym:
17:31-17.33 (23.01.2022).
42 Ibidem, 18:08-18.11.
43
Ibidem, 16:25-16:30.
44 Ibidem, 32:05-32:06.
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retorycznej (Polska jest zadaniem, kobietą, każdym obywatelem) do uruchamiania
mechanizmu nie tylko emocjonalizacji odbioru, ale też wspólnoty świata.
W obręb wspólnoty włączają odbiorcę również wspomniane wcześniej zaimki:
nasz i wasz, co widać np. w następujących przykładach:
• Wasze wsparcie jest mi niezbędne, bo nikt nie wygrywa wyborów sam! 45
• Odważny przywódca, który zapewni bezpieczeństwo i niepodległość naszej ojczyźnie46.
• Polska jest naszym wielkim zadaniem47!

Jeszcze inny omówiony już wcześniej środek perswazyjny: kwantyfikator ogólny,
wyrażany za pomocą zaimków upowszechniających: każdy, wszyscy, wszędzie,
może być pomocny przy uruchamianiu drugiego z Barańczakowskich
mechanizmów. Por. przykłady:
• W Polsce jest wiele podziałów, ale przecież wszyscy wstajemy i śpiewamy: Jeszcze Polska nie
zginęła, kiedy my żyjemy!48
• Będę prezydentem wszystkich Polaków, a nie jednego prezesa!49
• Chyba już każda możliwa grupa wyszła na ulicę! 50

Odbiorca, identyfikując się ze wspólnotą wyrażoną uogólniającym
kwantyfikatorem: wszyscy, powinien jednocześnie nabrać pewności, że nadawca
tekstu wyborczego (też przecież należący do tej wspólnoty) zna i rozumie jego
problemy, a także ma pomysły, jak je rozwiązać.

„Najlepszy wybór polskich patriotów” – perswazyjne środki
uruchamiające mechanizm symplifikacji rozkładu wartości
Istotą trzeciego mechanizmu: symplifikacji rozkładu wartości jest przedstawienie
przez nadawcę tekstu perswazyjnego tak wyrazistej i jednoznacznej wizji świata,
by odbiorca nie miał wątpliwości, jaką podjąć decyzję. W podjęciu właściwej
decyzji (o oddaniu głosu na takiego, a nie innego kandydata) ma pomóc celowe
budowanie opozycji różnego typu, składających się jednak na opozycję główną
45

Ibidem, z audycji wyborczej Andrzeja Dudy, 18:00-18:05.
Ibidem, z audycji wyborczej Krzysztofa Bosaka, 19:57-20:03.
47
Z audycji wyborczej Andrzeja Dudy,
https://www.bing.com/videos/search?q=audycje+wyborcze+2020&docid=608010310977329755&mid=FAC5100
FA9C1F9025ABBFAC5100FA9C1F9025ABB&view=detail&FORM=VIRE, wypowiedź w przedziale czasowym: 17:3117.33 (23.01.2022).
48 Ibidem, 17:30-17.37.
49
Z audycji wyborczej Mirosława Piotrowskiego,
https://www.bing.com/videos/search?q=audycje+wyborcze+2020&docid=608010310977329755&mid=FAC5100
FA9C1F9025ABBFAC5100FA9C1F9025ABB&view=detail&FORM=VIRE,wypowiedź w przedziale czasowym 39:4039:43 (23.01.2022).
50
Z audycji wyborczej Roberta Biedronia, https://www.youtube.com/watch?v=vUrXX65w0kw, wypowiedź
w przedziale czasowym 05:40-05:44(23.01.2022).
46
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i podstawową: ja (przedstawiający się kandydat) – oni (moi kontrkandydaci). Na tę
opozycję od razu nakładane jest wartościowanie: wszystko, co związane
z kandydatemi jego programem, będzie wartościowane pozytywnie, a to, co
dotyczy jego poprzedników czy politycznych rywali – negatywnie. Jak pisze
Kazimierz Ożóg, zazwyczaj „nadawca tekstu źle ocenia jakiś wycinek polskiej
rzeczywistości, który należy zmienić”51, przekonując oczywiście, że tylko on będzie
w stanie to zrobić.
Materiał wyborczy wybrany do analizy pozwala na wyłonienie kilku najbardziej
typowych środków perswazyjnych uruchamiających trzeci mechanizm retoryczny.
Jednym z nich jest tzw. mały kwantyfikator, stwierdzający istnienie czegoś
odznaczającego się jakimiś szczególnymi właściwościami52. Leksykalnie oddają go
takie słowa jak: jedyny, jeden, tylko, a także przymiotniki i przysłówki w stopniu
najwyższym. Superlatywizacja jest jednym z najbardziej jawnych i skutecznych
zabiegów perswazyjnych. Przypisanie najwyższego natężenia danej cechy daje
kandydatowi oczywistą przewagę nad innymi, bo jeśli jest on jest „najlepszy” albo
„najsprawniej” sobie z czymś poradzi, to naturalnie pozostali kandydaci na urząd
prezydenta muszą być gorsi.
Na plakacie wyborczym Pawła Tanajny wyświetlanym podczas jego audycji
wyborczej czytamy, że kandydat jest jedynym przedsiębiorcą wśród startujących
w wyborach. Odbiorca otrzymuje więc jasny sygnał, że przedsiębiorcy powinni
głosować na Tanajnę, bo to „ich człowiek”, najlepiej znający potrzeby i problemy
ich środowiska. Por.
Fot. nr 4

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=vUrXX65w0kw, 4:34-4:49 (23.01.2022).

Małe kwantyfikatory pojawiły się też w następujących wypowiedziach
kandydatów na prezydenta:
51
52

K. Ożóg, Język w służbie polityki…, op. cit., s. 102.
Zob. P. Lewiński, Retoryka reklamy…, op. cit., s. 184.
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• Jest to prezydent jednej partii, a może nawet jednego człowieka53.
• Zagłosowanie na Roberta Biedronia jest jedyną szansą na zmianę!54
• Najlepszy wybór polskich patriotów –naturalnie Krzysztof Bosak!55

Warto zwrócić uwagę na odmienną funkcję leksemu jeden w pierwszym
z wymienionych przykładów. Tym razem służy on nie do pozytywnego, ale
negatywnego wartościowania kandydata (w ten sposób o Andrzeju Dudzie
wypowiada się zwolenniczka programu Roberta Biedronia), któremu przypisuje się
dbanie o sprawy i interesy tylko jednego środowiska politycznego. W dalszym
ciągu jednak leksem ten służy do budowania mechanizmu symplifikacji rozkładu
wartości, sugeruje bowiem opozycję: jeden – wiele (albo nawet wszystko).
W domyśle stwierdzenia o jednostronnym zaangażowaniu kontrkandydata jest
przecież zapewnienie, że „nasz” kandydat będzie dbał o sprawy przedstawicieli
wszystkich stron politycznej sceny.
Figurą stylistyczną ściśle związaną z budowaniem opozycji, zatem szczególnie
przydatną przy uruchamianiu mechanizmu symplifikacji rozkładu wartości, jest
antyteza, czyli środek polegający na zestawieniu elementów znaczeniowo
przeciwstawnych w jedną całość, w celu uzyskania większej ekspresji56. Antytezy
zdają się być bardzo wyrazistymi i efektownymi środkami wyrazu, zarówno dzięki
łatwo przyswajalnej treści (obecność czytelnych opozycji), jak i zgrabnej formie
gramatycznej (zazwyczaj opierają się na paralelnych strukturach składniowych).
Z tych właśnie powodów bardzo często są tworzywem sloganów reklamowych
i wyborczych, co oczywiście nie znaczy, że nie pojawiają się w tekstach ciągłych.
Z materiału wybranego do analizy warto przytoczyć następujące fragmenty oparte
na antytezach:
• Gdy zło się szerzy, tym bardziej trzeba walczyć o dobro!57
• Obecna władza burzy zamiast budować!58
• Rozmowa – to jest moja lewicowość i prawicowość. To jest mój konserwatyzm i liberalizm59.

53

Z audycji wyborczej Roberta Biedronia, https://www.youtube.com/watch?v=vUrXX65w0kw, wypowiedź
w przedziale czasowym5:23-5:27(23.01.2022).
54 Ibidem, 6:02-6:05.
55
Z audycji wyborczej Krzysztofa Bosaka,
https://www.bing.com/videos/search?q=audycje+wyborcze+2020&docid=608023341906078956&mid=CAFA5E9
A53002D902172CAFA5E9A53002D902172&view=detail&FORM=VIRE, wypowiedź w przedziale czasowym: 15.0015.06 (23.01.2022).
56 Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, https://sjp.pwn.pl/slowniki/antyteza.html (23.01.2022).
57 Z audycji wyborczej Władysława Kosiniaka-Kamysza, https://www.youtube.com/watch?v=vUrXX65w0kw,
wypowiedź w przedziale czasowym: 02:25-02:30 (23.01.2022).
58 Z audycji wyborczej Roberta Biedronia, https://www.youtube.com/watch?v=vUrXX65w0kw, wypowiedź
w przedziale czasowym 5:515-5:17(23.01.2022).
59 Z audycji wyborczej Szymona Hołowni, https://www.bing.com/videos/search?q=audycje+wyborcze+
2020&docid=608010310977329755&mid=FAC5100FA9C1F9025ABBFAC5100FA9C1F9025ABB&view=detail&FOR
M=VIRE, wypowiedź w przedziale czasowym 16:11-16.22(23.01.2022).
149

„Polska jest naszym wielkim zadaniem”– językowe środki perswazji w audycjach wyborczych…

• Państwo (…) budowane głową, bo wymarzone sercem60.
• Na tej liście jestem najbardziej doświadczonym, najstarszym, ale jedynym, który: buduje, a nie
niszczy, konstruuje, a nie rozbiera61.

Elementami znaczeniowo przeciwstawnymi w antytezach tworzących
wypowiedzi w audycjach wyborczych są zarówno określenia czynności czy działań
(burzyć – budować; konstruować – rozbierać; łączyć – dzielić), postaw czy doktryn
(konserwatyzm – liberalizm, prawicowość – lewicowość), jak i abstrakcyjnych, ale
nośnych perswazyjnie fundamentalnych pojęć etycznych typu dobro – zło.
Oczywiście działania związane z destrukcją (burzyć, dzielić), czyli wartościowane
negatywnie, są implikowane rywalom politycznym, natomiast te związane
z budowaniem czy przywracaniem porządku mają być wizytówką przedstawianego
w spocie kandydata. Ciekawą próbą pogodzenia dwóch przeciwstawnych
elementów (i wyzyskania ich cech pozytywnych) jest wypowiedź Szymona
Hołowni: Państwo (…) budowane głową, bo wymarzone sercem. Stereotypowo
często umieszcza się głowę i serce na antynomicznych biegunach, przypisując
pierwszemu z tych pojęć skojarzenie z racjonalnym, przemyślanym działaniem
(por. „robić coś z głową”), natomiast drugiemu – z postępowaniem pod wpływem
emocji, często spontanicznym i irracjonalnym (por. np. „pójść za głosem serca”).
Kandydat na prezydenta przekonuje, że „głowę” i „serce” da się pogodzić również
na polu polityki i zarządzania państwem, co jeszcze uwydatnia eksponujący
zależność między nimi spójnik bo. W sposób metaforyczny Hołownia zapewnia
w swej wypowiedzi, że jeśli wyborca mu zaufa, będzie budował państwo,
w którym oczekiwania i marzenia obywateli znajdą sensowną realizację.
Ostatni z czterech mechanizmów retorycznych według koncepcji Stanisława
Barańczaka: bezalternatywnego odbioru jest dopełnieniem, a raczej konsekwencją
działania trzech poprzednich. Jeśli one prawidłowo zadziałały, tzn. nadawcy tekstu
udało się wpłynąć na emocje odbiorcy, zbudować z nim wspólnotę świata
i przekonać do swojej „jedynej słusznej” wizji rzeczywistości, wybór powinien być
oczywisty. Odbiorca „musi” wybrać przedstawionegow spocie wyborczym
kandydata, bo jeśli tego nie zrobi, skazuje się na gorsze życie w gorszej Polsce.
Oczywiście kandydaci nie mówią tego wprost, ale do takiej konkluzji prowadzą,
wykorzystujące przedstawione wyżej środki perswazyjne, ich wypowiedzi
i deklaracje polityczne. Jeśli oddanie głosu na Roberta Biedronia ma być „jedyną
szansą na zmianę”, to oczywiste jest, że zagłosowanie na innych kandydatów nie
gwarantuje tej zmiany (w domyśle zmiany na lepsze), zatem odbiorca godzi się na
stagnację i gorsze życie. Jeśli kandydat deklaruje, że „zadba o nas wszystkich”,
implikuje jednocześnie, że jego rywale polityczni dbają tylko o niektóre grupy
obywateli. Oczywiście wyborca ma wybór, ale jeśli odda głos na innych
60
61

Ibidem, 16:43-16:48.
Ibidem, z audycji wyborczej Waldemara Witkowskiego, 35:42-35.53.
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kandydatów, ryzykuje, że znajdzie się w którejś z grup pominiętych w ich
programach wyborczych. Działanie czwartego mechanizmu polega zatem na
utwierdzeniu odbiorcy w przekonaniu, że tylko wybór prezentującego się w spocie
kandydata może mu zagwarantować lepszą przyszłość. Oczywiście inne wybory są
możliwe, ale zawsze będą tymi gorszymi, czyli nieopłacalnymi.

Zakończenie
Przyglądając się wybranym fragmentom audycji wyborczych polityków
kandydujących na urząd prezydenta RP w 2020 roku, starałam się zwrócić uwagę
na najczęstsze środki perswazyjne i retoryczne, dzięki którym wypowiedzi
kandydatów miały szansę przyciągnąć uwagę odbiorcy i wpłynąć na jego decyzje
wyborcze. Chciałam wykazać, że bez względu na upływ czasu, zmieniające się
uwarunkowania społeczno-polityczne oraz zmiany językowe, istnieje repertuar
środków, które nie tracą swej nośności perswazyjnej. Okazuje się, że tak samo nie
tracą jej (uruchamiane przez te środki) mechanizmy retoryczne opisane przez
Stanisława Barańczaka w 1975 roku. Wtedy służyły opisaniu języka władzy
obowiązującego w państwach totalitarnych, czyli nowomowy. Po 1989 roku
okazało się, że mimo transformacji ustrojowej wiele cech tego specyficznego
języka przeniknęło do dyskursu publicznego III Rzeczpospolitej. Skuteczność
perswazyjna Barańczakowskich mechanizmów była zauważana przez badaczy
zarówno języka reklamy62, jak i polityki63. Mimo upływu kolejnych 30 lat
w wypowiedziach polityków i kandydatów do objęcia ważnych urzędów
w państwie w dalszym ciągu widać środki i zabiegi retoryczne charakterystyczne
dla mechanizmów opisanych niemal pół wieku temu, co starałam się wykazać na
podstawie wybranego materiału z audycji wyborczych. Kandydaci na urząd
prezydenta w 2020 r. chętnie sięgali po środki uruchamiające mechanizm
emocjonalizacji odbioru, ponieważ zależało im, by wyborca decyzję o oddaniu na
nich głosu podjął pod wpływem krótkotrwałych, ale silnych emocji, a nie
racjonalnego namysłu. Umiejętnie tworzyli płaszczyznę porozumienia z odbiorcą,
przekonując go, że należą do tej samej wspólnoty spraw i problemów, a także
poglądów na temat pomyślnej przyszłości Polski i jej obywateli. Aby
zdyskredytować w oczach wyborcy swoich politycznych rywali, chętnie posługiwali
się wyrazistymi opozycjami, na które automatycznie nakładane było
wartościowanie: wszystko, co związane z działalnością poprzedników albo
kontrkandydatów jest złe, niewłaściwe i szkodzące obywatelom. Wszystko zaś, co
mają do zaproponowania występujący w spotach kandydaci, jest wartościowe,
dobre i jedynie słuszne. Taki binarny obraz politycznej rzeczywistości miał ułatwić
62
63

Zob. np. P. Lewiński, Retoryka reklamy…, op. cit.
Zob. np. K. Ożóg, Język w służbie polityki…, op. cit.
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odbiorcy podjęcie właściwej decyzji, którą mogło być jedynie oddanie głosu na
przemawiającego do niego kandydata.
Wypowiedzi polityków kreujących swój wizerunek w audycjach wyborczych, ale
też w codziennych komentarzach na temat polskiej rzeczywistości, są dowodem
na to, że dzięki umiejętnemu posługiwaniu się repertuarem środków językowych
granice między światem, który istnieje, a światem pożądanym, ulegają zatarciu.
Trafnie komentują tę obserwację badacze języka polityki Katarzyna Kłosińska
i Michał Rusinek:
„Dzieje się tak nie tylko za sprawą posługiwania się swoistym słownictwem, lecz także dzięki temu,
w jaki sposób się go używa – jest ono wpisane w rytuał, a więc powtarzalne i przewidywalne.
A jeśli jest powtarzalne i przewidywalne, to odbiorca może odnieść wrażenie, że jest to jedyny
możliwy język. A skoro tak – to świat przezeń oddany jest jedynym możliwym światem”64.
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„Poland is Our Great Task” - Linguistic Means of Persuasion in the Election Broadcasts of the
Candidates for the Presidency of Poland in the 2020 Elections
Summary
The article analyzes the linguistic means of persuasion used in the statements of the candidates for
the office of the President of Poland in the elections of 2020. The source selected was excerpts from
election programs broadcast television during the election campaign lasting until June 26, 2020. The
method of linguistic analysis of the lexical and grammar planes was used as the source with
a particular emphasis on persuasive means implementing 4 rhetorical mechanisms according to
Stanisław Barańczak.
Keywords: language, persuasion, politics, election broadcast, presidential elections
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Znaczenie influencer marketingu w kształtowaniu
decyzji współczesnych konsumentów

ABSTRAKT
Artykuł przedstawia znaczenie influencer marketingu jako metody powstałej w wyniku rozwoju
nowych mediów. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano pojęcia związane z reklamą
i marketingiem. Ponadto, została opisana działalność twórców internetowych, powszechnie
nazywanych influencerami. Współczesne formy marketingowe zdecydowanie przybierają na sile. Ich
skuteczność jest znacznie bardziej zauważalna. Dzieje się tak na skutek współprac podejmowanych
pomiędzy twórcami internetowymi a firmami, które chcą zwiększyć swoją popularność. Taki rodzaj
komunikacji z konsumentami może przynieść lepsze rezultaty niż reklama tradycyjna. W celu
sprawdzenia, czy influencer marketing oddziałuje na internautów i jaki jest ich stosunek do
influencerów, zrealizowano badania poświęcone powyższej tematyce. Dzięki nim możliwe było
wykazanie świadomości na temat reklamy internetowej oraz pokazanie, jaka jest rola portalów,
niegdyś służących wyłącznie komunikacji.
SŁOWA KLUCZOWE: marketing, influencer marketing, internet, reklama, media

Wprowadzenie
Dynamiczny rozwój Internetu przyczynił się do postępu w wielu dziedzinach
życia. Jego interaktywny charakter zrewolucjonizował kontakty społeczne
i uskutecznił codzienne funkcjonowanie. Dwukierunkowość przekazów, brak
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ograniczeń przestrzennych, to jedne z wielu czynników skłaniających do
aktywności internetowej. Poza efektywną komunikacją i dostarczaniem informacji,
nowe media służą również sprzedaży i pozyskiwaniu klientów. Współczesne
możliwości internetowe pozwalają tworzyć innowacyjne treści i wchodzić we
wzajemną interakcję. Dostępne funkcje wpływają na efektywność danej marki
i widoczność produktów, tym samym polepszają komunikację marketingową
pomiędzy marką a klientem.
Wraz z rozwojem nowych mediów, zmieniła się również rola współczesnego
internauty. Użytkownicy Internetu są dziś zaangażowani, a ich aktywność nie
ogranicza się wyłącznie do odbierania generowanych treści. Jest to szczególnie
zauważalne na przykładzie mediów społecznościowych. W latach ich
intensywnego rozwoju istniała zasada nazywana 1-9-90. Według niej 90%
społeczności internetowej to bierni użytkownicy, którzy nie angażują się w dane
komunikaty. 9% to osoby wchodzące w interakcję, angażujące się w publikowane
przekazy. Natomiast pozostały 1% to twórcy internetowi, którzy te przekazy
generują2. Aktualnie, można zaryzykować stwierdzenie, że udział użytkowników
tworzących treści internetowe się zwiększa.
Widoczna aktywność internautów podwyższa potencjał nowych mediów
i sprawia, że są one centrum działania. Wobec tego dochodzi do tworzenia
nowych trendów i budowania innego wymiaru relacji społecznych. Przestrzeń
internetowa, to również miejsce autorytetów i wiodących zachowań. Wskutek
czego upowszechniają się konkretne wartości i style życia. Dzięki nowatorskim
metodom docierania do odbiorcy zmienia się także przemysł reklamowy i sposób
promowania dóbr materialnych. W tym zakresie szczególne znaczenie mają
twórcy internetowi, określani mianem influencerów. Termin wywodzi się od słowa
influence, oznaczającego wpływanie3. Publikowane przez nich materiały mogą
mieć szeroki zasięg i trafiać do licznego grona odbiorców. Tym samym,
influencerzy oddziałują na zachowania współczesnych internautów i propagują
określone czynności.
W związku z tak przyjętym stwierdzeniem, celem niniejszego artykułu będzie
wykazanie, jaki jest stosunek internautów do twórców internetowych. Ponadto,
sprawdzimy czy influencer marketing jako narzędzie dostępne w nowych mediach,
może wpływać na decyzje zakupowe konsumentów.

2

Social Selling, https://www.sharebee.pl/social-selling (08.10.2021).
S. Kuczamer-Kłopotowska, K. Piekarska, Realizacja funkcji influencer marketingu w opinii influencerów oraz ich
followersów, „Zarządzanie i Finanse”, 2016/3, s. 159, http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/2018_33.pdf (08.10.2021).
3
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Media społecznościowe we współczesnej komunikacji
marketingowej
Media społecznościowe współcześnie stanowią podstawę w działaniu zarówno
jednostki, jak i wspólnoty4. Witryny internetowe, to dziś obszerne bazy danych,
wymiana opinii i źródło informacji. Świadczy to o dużym postępie obszaru, niegdyś
stanowiącego wyłącznie narzędzie komunikacji i miejsce sprzyjające rozrywce5.
Na skutek nieustającej cyfryzacji, czyli szeregu działań skoncentrowanych
w Internecie, nowe media stały się przedmiotem wielu badań i analiz6. Autorzy
wśród mediów społecznościowych wymieniają blogi, videoblogi, portale
społecznościowe czy nieco starsze fora dyskusyjne. Każdy z przykładów posiada
wspólny element, mianowicie wpisuje się w technologię Web 2.0. Pod hasłem
Web 2.0 należy rozumieć „drugą wersję Internetu”. Jest ona związana ze
sposobem użytkowania mediów internetowych. Odnosi się do internautów
i przekształcenia biernego korzystania z nowych mediów w czynne działanie7.
Media społecznościowe doczekały się wielu swoich definicji. Można je określać
w zależności od celów, do jakich są używane. Zdaniem pioniera marketingu online
– Bryana Eisenberga, to platformy interakcji, odbiegające swoją koncepcją od
mediów tradycyjnych8. W tym kontekście warto także nawiązać do teorii
Zygmunta Baumana. W kwestii Internetu, socjolog przyjmuje dość radykalne
stanowisko. Określa media społecznościowe jako przestrzeń pozbawioną cnót
i zalet. Co więcej, porównuje je do współczesnej pułapki, która mimo zagrożeń
daje ludziom radość9. Zdaniem Małgorzaty Molędy-Zdziech, w Internecie dochodzi
do pewnego rodzaju sprzeczności. Centralizując niegdyś marginalne treści, które
nie wzbudzają społecznego uznania, rezygnuje się z kluczowych i wartościowych
komunikatów. Ponadto, na znaczeniu zyskuje tzw. medialność, coraz częściej
traktowana jako pozytywna cecha i atut10.
Media społecznościowe są miejscem, ułatwiającym zarówno kontakty prywatne,
jak i biznesowe. Jak podaje portal dreamgrow.com, wśród najpopularniejszych

4

K. Peszko, Popularność mediów społecznościowych wśród różnych generacji, „Marketing i Zarządzanie” 2016/4,
s. 362, dostęp on-line: https://wnus.edu.pl/miz/file/article/view/5572.pdf (08.10.2021)
5
M. Brzozowska-Woś, Media społecznościowe a wizerunek marki, „Zarządzanie i Finanse”, 2013/1, s. 53, dostęp
on-line: http://www.pim.wzr.ug.edu.pl/pim/2013_1_1_4 (10.10. 2021).
6Digitalizacja a cyfryzacja – wyjaśniamy pojęcie cyfryzacji, https://exaco.pl/digitalizacja-a-cyfryzacja-czym-sieone-roznia/ (10.10.2021).
7 J. Walkowska, Jeśli nie Web 2.0, to co? „Biuletyn EBIB”, 2012/2, Poznań 2012, s. 2.
8
M. Laskowska, Social media w pracy dziennikarza. Ujęcie etyczne, [w:] „Pomiędzy wolnością,
a odpowiedzialnością. Problemy współczesnych mediów”, Poznań-Opole 2012, s. 2.
9 Zygmunt Bauman: Fb i inne media społecznościowe, https://pieknoumyslu.com/zygmunt-bauman-mediaspolecznosciowe/ (11.10. 2021).
10
M. Molęda-Zdziech, Rola mediów w kształtowaniu tożsamości współczesnego człowieka, „Kwartalnik Kolegium
Ekonomiczno – Społecznego Studia i Prace”, 2015/4, s. 168.
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serwisów wyróżnia się: Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger
i Instagram11. Każdą z wymienionych platform charakteryzują podobne idee, lecz
nieco inne funkcje. Potencjał rozwojowy marketingu z całą pewnością leży po
stronie popularnych portali. Sprzyjają one komunikacji marketingowej, co wpływa
na efektywność konkretnych działań reklamowych12. W niniejszym artykule
skupimy się głównie na serwisach takich jak Instagram i YouTube. Dzięki
szczegółowej analizie zostanie przedstawiona ich specyfika oraz metody, które
ułatwiają współczesny przemysł reklamowy.

Instagram
Instagram to serwis, opracowany przez Marka Kriegera i Kevina Systroma.
Pojawił się na rynku w 2010 r. natomiast w 2012 r. jego właścicielem został Mark
Zuckerberg – założyciel Facebooka13. Aplikacja, skierowana do miłośników
fotografii, nieco zrewolucjonizowała tę dziedzinę. Internauci, przy użyciu
smartfonów mogą opublikować post, w którym główną rolę odgrywa obraz.
Charakterystyczne dla Instagrama są fotografie i klipy, swoim kształtem
przypominające zdjęcia z aparatu Polaroid, wykorzystywanego w latach
osiemdziesiątych14. Instagram, dzięki licznym narzędziom umożliwia obróbkę
zdjęć i filmów. Jego użytkownicy mogą korzystać z wielu efektów, np.
dodatkowego filtra. Zmodyfikowane materiały są bezpośrednio przesyłane do
serwisu, następnie poddane ocenie przez innych użytkowników.
Specyfika Instagrama bez wątpienia wpisuje go w kulturę obrazkową. Jest to
portal, w którym wizualizacja treści stanowi kluczowy element danego profilu.
Posiadacze konta w tym serwisie często wchodzą w rolę fotografa, a publikując
posty spełniają swoje aspiracje artystyczne15. Wskutek tego, dystrybucja
materiałów wizualnych znacznie się upowszechnia. Nie bez powodu, we
współczesnej kulturze dominuje obraz. Dzisiejsze społeczeństwo, bardziej skupia
swoją uwagę na treściach przedstawionych w formie zdjęcia czy grafiki niż tekstu.
Można zatem przyjąć, że komunikaty tekstowe znacznie tracą na wartości. Jest to
szczególnie zauważalne w przestrzeni nowych mediów, gdzie obraz stanowi
11

The 15 biggest social media sites and apps [2021], https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-socialnetworking-sites/ (11.10. 2021).
12 K. Chobot, Instagram jako skuteczny instrument komunikacji marketingowej, w: „Studenckie Prace Prawnicze,
Administratywistyczne i Ekonomiczne”, s. 44-59,dostęp on-line: https://wuwr.pl/sppae/article/view/11367
(13.10.2021).
13 K. Wicińska, Media społecznościowe jako narzędzie rozwijające działania marketingowe przedsiębiorstw,
„Rynek-Społeczeństwo-Kultura”, 2017/3, s. 115,
http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk3-2017-wicińska.pdf (13.10.2021).
14 M. Woźniakowski, Instagram w komunikacji marketingowej marek samochodowych. „Handel wewnętrzny”
2017/2, s. 402, dostęp on-line: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-cc2c6ac439f3-4062-9b03-23e81d6a4c27 (14.10.2021).
15 P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005, s. 77.
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główną formę przekazu16. Możliwość obrazowania tekstu sprawia, że coraz więcej
przedsiębiorców decyduje się na konto w omawianym serwisie. Jak podają dane,
60% światowych marek wykorzystuje Instagram do swoich działań reklamowych.
Platforma jest szczególnie istotna w branżach, w których za pomocą fotografii
można z powodzeniem wypromować jakiś produkt17.
Instagram sprzyja budowaniu wizerunku i kształtowaniu opinii na temat marki.
Dostępne funkcje pozytywnie wpływają na produktywność marketingu online.
Wśród nich wymienia się np. hashtagi, czyli słowa lub dłuższe zwroty, ułatwiające
wyszukiwanie pożądanych treści. Dzięki nim marki mogą podkreślać swoją
tematykę i doprecyzować działania. W jednym poście można zastosować nawet
kilkadziesiąt hashtagów, co zwiększa szanse na zwrócenie uwagi konkretnych
odbiorców18. Platforma udostępnia swoim użytkownikom szereg metod,
usprawniających funkcjonowanie marki. Jedną z nich jest Instagram Stories,
polegający na publikowaniu materiału dostępnego przez określony czas (24h).
Skorzystanie z tej opcji sprawdza się podczas większych wydarzeń, projektów czy
promocji. Daje to możliwość udostępnienia treści w formie zdjęcia lub wideo, tak
aby odbiorcy mogli na bieżąco śledzić dane wydarzenie. Z udogodnienia w postaci
24-godzinnej relacji często korzystają przedsiębiorcy, którzy chcą pokazać w jaki
sposób funkcjonuje ich firma. Wówczas wchodzą ze swoimi odbiorcami
w interakcję, zachęcając ich do wypełniania ankiet lub podzielenia się opinią na
dany temat19.
Serwisy społecznościowe to idealna przestrzeń do nagłaśniania istotnych
wydarzeń. W przypadku Instagrama służy do tego relacja live. Decydując się na
transmisję na żywo, można przyjąć konkretny cel, który będzie realizowany
w momencie trwania wideo. Tym sposobem użytkownicy aplikacji pochylają się
nad bieżącymi tematami lub sytuacjami, wymagającymi rozgłosu20. Kolejnym
narzędziem, sprzyjającym użytkownikom jest telewizja instagramowa, w skrócie
IGTV. To metoda pozwalająca nagrywać dłuższe filmy, a następnie publikować je
w Instagram Stories. Jednak, aby obejrzeć całość należy skorzystać z odnośnika,
przekierowującego do dalszego oglądania21.
Instagram to wielofunkcyjny portal, który zaspokaja potrzeby współczesnych
internautów. Jak podają statystyki, w 2016 roku z Instagrama korzystało około 300

16

M. Szpunar, Kultura obrazu a ikonosfera internetu, „Studia Medioznawcze”, 3/2008, Warszawa 2008, s. 105106.
17 M. Woźniakowski, Instagram w komunikacji marketingowej…, op. cit., s. 404.
18 K. Wicińska, Media społecznościowe jako narzędzie rozwijające działania marketingowe…, op. cit., s. 116-117.
19
Ibidem.
20 P. Czarnota, Wykorzystanie portalu społecznościowego Instagram w działaniach promocyjnych przedsiębiorstw,
„Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej – Zarządzanie”, 2017/25, s. 135
http://zim.pcz.pl/znwz/files/Wykorzystanie-portalu-spo-eczno-ciowego-Instagram-w-dzia-aniach-promocyjnychprzedsi-biorstw-.pdf (15.10.2021).
21 Ibidem.
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milionów osób, w 2017 roku ponad 500 milionów22. Według danych z 2020 roku,
Instagram posiada blisko 1 miliard aktywnych użytkowników. Co więcej, każdego
dnia na Instagramie loguje się ponad 60% osób. Zainteresowanie aplikacją
sprawia, że pełni ona rolę drugiej, najbardziej zaangażowanej sieci, zaraz po
Facebooku23.

YouTube
W czasach nowych mediów na szczególną analizę zasługuje platforma YouTube.
Powszechnie znany serwis powstał w 2005 r., a jego założycielami byli: Jawed
Karim, Chad Hurley i Steve Chen. Działania portalu koncentrują się wokół treści
wideo, obejmujące różnorodne obszary życia24. Już w 2006 r. serwis zgromadził 65
tysięcy filmów, które zyskały 100 milionów wyświetleń25. W 2008 r. witryna
została wykupiona przez firmę Google. Był to przełomowy moment, głównie ze
względów finansowych. Dzięki dodatkowym środkom portal rozszerzył swoją
działalność na skalę światową. Aktualnie YouTube funkcjonuje w 51 wersjach
językowych26. Kolejnym etapem rozwoju dla platformy YouTube było
wprowadzenie jej wersji mobilnej. Możliwość korzystania z YouTube’a za pomocą
telefonów komórkowych zwiększyła jego popularność, a dostęp do aplikacji został
uproszczony27.
Do charakterystycznych właściwości serwisu YouTube zalicza się możliwość
bezpłatnego publikowania filmów. Użytkownicy mogą udostępniać własne wideo,
bez konieczności spełniania nieosiągalnych kryteriów. Autorzy materiałów nie
muszą również posiadać profesjonalnych sprzętów do nagrywania, czy
umiejętności z zakresu montażu. Taka forma przekazu cieszy się dużym uznaniem,
co poniekąd świadczy o sukcesie serwisu28. Portal skupia się na różnorodnych
dziedzinach. Oferuje filmy informacyjne, edukacyjne czy rozrywkowe. Obszerna
tematyka wpłynęła na powstanie konkretnych kategorii, które mają ułatwiać
poszukiwanie treści. Dzięki nim użytkownicy mogą wybierać filmy, zgodne z ich
zainteresowaniami.
Bycie nadawcą w serwisie YouTube daje możliwość docierania do wielu
odbiorców, bez szczególnego nakładu. Co więcej, taka aktywność pozwala czerpać
korzyści finansowe. Założyciele cenionych kanałów często zarabiają na swoich
22

Ibdem.
M. Alhgren, 40+ statystyki i fakty na Instagramie dla 2020,
https://www.websitehostingrating.com/pl/instagram-statistics (15.10.2021).
24 K. Wicińska, Media społecznościowe jako narzędzie rozwijające działania marketingowe…, op. cit., s. 117.
25 M. Majorek, Kod YouTube: od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Kraków 2015, s. 19.
26 Ibidem, s. 20-21.
27
Ibidem, s. 24.
28 Ibidem, s. 20.
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materiałach, dzięki czemu ukształtowała się profesja youtubera. W szerokim
rozumieniu youtuber to twórca internetowy, utrzymujący się z publikowania treści
wideo i gromadzenia przy tym trwałej grupy odbiorców29. Filmy, udostępniane za
pośrednictwem YouTube’a są nazywane vlogami. Taka forma przekazu
upowszechniła się wraz z rosnącą popularnością portalu. Jest to innowacyjny
sposób komunikowania się, który w pewnym stopniu przypomina rzeczywistą
relację. Udostępniane filmy klasyfikuje się względem podejmowanej tematyki.
Wśród nich znajdują się vlogi polityczne, społeczne i osobiste, mówiące
o prywatnym życiu twórcy. Ponadto, istnieją również vlogi dyskusyjne, techniczne,
a także hybrydowe, wynikające z połączenia tematów30.
Serwis YouTube opiera się na aktualnej modzie i obowiązujących trendach.
Prężnie wykorzystuje go branża muzyczna, kulturalna i filmowa. Jednak swoją
popularność osiąga także w branżach, takich jak fashion czy beauty. Jest platformą
ściśle powiązaną z działem marketingu i promocji. W tym kontekście warto
przywołać stwierdzenie word-of-mouth, współcześnie nazywane marketingiem
wiralnym. Określa się nim nieformalną wymianę opinii na temat produktów,
wyrażaną wśród najbliższych osób. Mimo, że taka forma komunikacji może się
wydawać dość chaotyczna, w Internecie word-of-mouth uchodzi za skuteczną
metodę przekazywania informacji. YouTube, podobnie jak Instagram posiada
wiele marketingowych technik. Najczęstszymi sposobami docierania do
odbiorców są: reklamy produktów, wywiady ze specjalistami, relacje, poradniki
i seriale tematyczne31.
W serwisie YouTube istotne znaczenie ma tzw. reklama pośrednia. Rozumie się
przez nią współpracę pomiędzy konkretną firmą a wybranym youtuberem. Takie
współdziałanie jest poprzedzone analizą, dzięki której można sprawdzić, na jaką
skalę oddziałuje dany twórca. Systematyczne vlogi, zawierające reklamę produktu
niosą ze sobą dużą skuteczność. Vlogerzy, dzieląc się swoimi emocjami
związanymi z daną rzeczą lub usługą, stają się dla swoich obserwatorów
kimś bliskim32.
Niniejsza analiza dowodzi, że zarówno Instagram, jak i YouTube są miejscem
nieograniczonej twórczości. Sprzyja to współczesnym działaniom marketingowym,
opartym na innowacyjnych metodach. Portale społecznościowe, ze względu na
swoją integralną funkcję zwiększają świadomość na temat marki i aktywność
konsumentów na rynku online.

29

R. Bomba, P. Olszewska, A. Wuls, KulTube. Kultura wobec YouTube, Lublin 2017, s. 6.
M. Majorek, Kod YouTube: od kultury partycypacji…, op. cit., s. 146.
31
K. Wicińska, Media społecznościowe jako…, op. cit., s. 118.
32 Ibidem.
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Influencer i jego medialna rola
Media społecznościowe są dziś fundamentem działalności biznesowej
i osobistej. Ich nieustający rozwój stanowi bodziec do zakładania indywidualnych
profili, blogów czy kanałów. Poza użytkiem prywatnym, wykorzystuje się je
w celach promocyjnych i reklamowych. Są zatem kluczowym miejscem dla firm,
chcących dotrzeć ze swoją ideą do jak największej liczby osób. Portale
społecznościowe okazują się pomocne w budowaniu danej marki, jednak nie
zawsze pozwalają osiągać oczekiwane rezultaty. W zakresie zwiększania zasięgów
i informowania o produkcie istotne znaczenie mają influencerzy33. Określenie
dotyczy osób, których zachowania wpisują się w aktualne trendy. Najczęściej
są nimi twórcy internetowi, działający za pośrednictwem kilku platform
jednocześnie. Influencer powinien posiadać grupę wiernych fanów i być
ekspertem w swojej dziedzinie34. Jak podaje słownik języka polskiego influencer to
„osoba, która zdobyła popularność w Internecie i korzysta ze swojej sławy,
wpływając na swoich widzów/czytelników, ich światopogląd, gust, etc”35. Zdaniem
Radosława Wilusza, influencera można określać również jako „wpływowego lidera
opinii, posiadającego wiele atutów, niezwykle atrakcyjnych i dających przewagę
nad aktualnymi strategiami promocyjnymi”36. Influencer jest niekiedy określany
mianem celebryty. Mimo że oba terminy się od siebie różnią, to wykonywane
profesje mają ze sobą wiele wspólnego. Z psychologicznego punktu widzenia,
celebryci stają się sławni wyłącznie dzięki medialnemu zaangażowaniu. Ich
internetowa aktywność pochodzi od słowa „celebrować”, co wiąże się
z nieustającym świętowaniem. Rozwój mediów społecznościowych zredefiniował
pojęcie sławy i zasługi, zestawiając je z wątpliwymi osiągnięciami
i bezwartościowym przekazem37.
Czynności medialne podejmowane przez influencerów skupiają się głównie na
prowadzeniu własnego profilu i publikowaniu zaplanowanych treści.
Udostępniane posty często mają charakter osobisty, a zdjęcia i filmy ukazują
codzienne życie twórców38. Miejscem takiej działalności są znane serwisy

33

E. Jaska, A. Werenowska, B. Gomoła, Wykorzystywanie influencer marketingu w kreowaniu wizerunku marki,
„Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, 2019/21, s. 56, http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PEFIM_2019_n70.pdf
(18.10.2021).
34 S. Kuczamer-Kłopotowska, K. Piekarska, Realizacja funkcji influencer marketingu w opinii influencerów oraz ich
followersów, „Zarządzanie i Finanse”, 2016/3, s. 159, http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/2018_33.pdf (18.10.2021).
35Influencer, https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku/haslo/influencer;6368873.html (16.10.2021).
36
R. Wilusz, Influencer marketing potężny ponad miarę, „Marketing (r)evolution. Nowe techniki, pomysły,
rozwiązania”, red. H. Hall, Rzeszów 2017, s. 251.
37 E. Cashmore, Celebrity/Culture, USA 2006, s. 7-8.
38 D. Tertychna, K. Petecka, Rola influencerów w promowaniu produktu, „Trendy w biznesie”, t. 1, red. E. Śnieżek,
Łódź 2018, s. 36, https://docplayer.pl/186308736-Trendy-w-biznesie-tom-ii-pod-red- ewy-sniezek.html
(16.10.2021).
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komunikacyjne: YouTube, Instagram czy Facebook. Profesja influencera opiera się
na pewnych walorach, pożądanych we współczesnym marketingu. Dotyczą one
np. relacji, jakie zachodzą pomiędzy influencerem a jego odbiorcami. Twórcy
internetowi stale podtrzymują kontakt z internautami, tworzą miejsce wywiadu
i dyskusji, zachęcając odbiorców do ciągłej interakcji. Możliwość wzajemnej
wymiany poglądów i opinii często skutkuje powstawaniem trwałej więzi39.
Działania influencerów, nazywanych także celebrytami, wbrew pozorom
stanowią istotny element życia publicznego. To oni dokonują transformacji
wzorców i dotychczasowych norm, wprowadzając nowe zasady medialnego
funkcjonowania. Zdarza się, że powstałe reguły zaczynają dominować w obszarach
takich jak sztuka, nauka czy polityka40.
Rosnąca popularność influencerów i wzrost ich znaczenia przyczyniły się do
powstania influencer marketingu. Tym terminem zaczęto nazywać współprace
pomiędzy konkretnymi firmami a blogerami, vlogerami czy celebrytami.
Nowoczesna metoda zaczęła wówczas stanowić skuteczną formę kontaktu
z klientami. Współdziałanie marki z twórcami internetowymi dotyczy promowania
wybranych produktów, które poza reklamą w dużej mierze skupia się na public
relations41. Taki rodzaj marketingu to przyszłościowa inwestycja, zwiększająca
zainteresowanie marką. Jedna z definicji określa influencer marketing jako
„poszukiwanie popularnych i wpływowych osób w danej dziedzinie i współpracę
z nimi nad promocją marki bądź produktu dzięki wykorzystaniu społeczności
zorganizowanej wokół tej persony”42. Oznacza to wykorzystanie relacji, która
powstaje między influencerami, a ich odbiorcami. Dzięki influencer marketingowi,
firma pozyskuje obserwatorów danego twórcy. Tym samym zdobywa kolejnych
klientów, a sprzedaż wzrasta43.
Influencer marketing stał się efektywnym narzędziem, uskuteczniającym
sprzedaż. Jego koncepcja zdecydowanie odbiega od marketingu tradycyjnego.
Dużą skuteczność może zawdzięczać internautom, którzy upatrują wśród
influencerów swoje wzorce i autorytety. Obserwatorzy zaczynają być ufni wobec
marki, ze względu na rekomendowanie jej przez ulubionych twórców. Popularna
osoba może utrzymywać stały kontakt ze swoimi fanami, co nie jest możliwe
w przypadku klasycznej reklamy44. Influencerzy odznaczają się umiejętnością
opowiadania historii, dzięki czemu ich przekaz znacznie bardziej angażuje
odbiorców. Metodą potwierdzającą to założenie jest tzw. storytelling, czyli sztuka
39

E. Jaska, A. Werenowska, B. Gomoła, Wykorzystywanie influencer marketingu w kreowaniu wizerunku…,
op. cit., s. 56.
40
M. Molęda-Zdziech, Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013, s. 17.
41 S. Kuczamer-Kłopotowska, K. Piekarska, Realizacja funkcji influencer marketingu…, op. cit.
42 E. Jaska, A. Werenowska, B. Gomoła, Wykorzystywanie influencer marketingu w kreowaniu wizerunku…, op. cit.
43 I. Wolska-Zogata, Social media i nowy marketing w społeczeństwie konsumpcyjnym, „Forum Socjologiczne”,
red. A. Perchla-Włosik, J. Wardzała, Wrocław 2018, s. 153.
44 I. Wolska-Zogata, Social media i nowy marketing w społeczeństwie konsumpcyjnym…, op. cit.
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budowania relacji. Według badań, komunikaty reklamowe oparte na
opowieściach wywołują pozytywne skojarzenia i zwiększają intencje zakupowe45.
Bycie influencerem to nie tylko styl życia, ale również rodzaj pracy i możliwość
zarabiania pieniędzy. O wynagrodzeniu za daną reklamę decyduje szereg
czynników. Jednym z nich jest zasięg oddziaływania, który wpływa na ostateczną
wycenę. Wielkość wynagrodzenia jest także uzależniona od zakresu działań. Może
się na nie składać lokowanie produktu, rozbudowana recenzja oraz wyjazdy,
eventy i udział w imprezach. Cena za współpracę jest także zależna od
profesjonalizmu twórcy lub specyfiki danego kanału46. Popularność influencer
marketingu wynika przede wszystkim z wydajności sprzedaży. Jak podają źródła,
jest to metoda generująca jedenaście razy większy zwrot z inwestycji niż inne
formy reklamy47.

Influencer marketing w perspektywie internautów
Wykorzystanie nowych mediów w celach promocyjnych zdecydowanie
przynosi oczekiwane rezultaty. Jest to trafny sposób promowania wszelkich
dóbr oraz usług. Jednak generowanie kolejnych treści sponsorowanych
będzie jednoznaczne z nadmiarem komunikatów reklamowych. W związku
z rozwojem influencer marketingu, zrealizowano badania poświęcone właśnie tej
tematyce. Ich głównym celem było sprawdzenie opinii internautów na temat
influencerów w jakim stopniu ich działalność może wpływać na decyzje zakupowe
odbiorców. Aby zweryfikować przyjęte założenia, zastosowano metodę ilościową
i skupiono się na badaniach w formie kwestionariusza ankietowego.
W badaniu ankietowym wzięły udział sto cztery osoby: 70 kobiet (67,3%) i 34
mężczyzn (32,7%). Jak przedstawia poniższy wykres, wśród badanych dominują
osoby w przedziale wiekowym od 19 do 30 lat (78,8%), 10,6% uczestników ankiety
jest poniżej 18 roku życia. Natomiast najmniejszą grupę stanowią osoby od 41 do
50 lat i powyżej (1,9%).

45

M. Hajdas, Storytelling – nowa koncepcja budowania wizerunku marki w epoce kreatywnej, „Współczesne
Zarządzanie”, 2011/1, s. 12, https://docplayer.pl/17768913-Storytelling-nowa-koncepcja- budowania-wizerunkumarki-w-epoce-kreatywnej.html (17.10.2021).
46 E. Jaska, A. Werenowska, Wykorzystywanie influencer marketingu w kreowaniu wizerunku…, op. cit., s. 56.
47 S. Woods, Sponsored: The emergence of Influencer Marketing, „Tenesse Research and Creative Exchange”,
2016/5, s. 8, https://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3010&context=utk_chanhonoproj
(26.05.2022).
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Wykres 1.Wiek respondentów
78,8%

6,7%

10,6%
<18 lat

19 - 30 lat

31 - 40 lat

41 - 50 lat

1,9%
1,9%

>50 lat

Źródło: Badania własne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że najwięcej respondentów posiada konto
w serwisie Facebook. Na drugim miejscu znalazł się Instagram, a zaraz po nim
YouTube. Zdecydowana mniejszość (22,1%) deklaruje, że jest zarejestrowana na
Twitterze. Taki wynik oznacza, że większość badanych to posiadacze kont
w serwisach, wykorzystywanych w influencer marketingu. Korzystający z tego
typu portali respondenci mają zatem styczność z pojawiającymi się przekazami
reklamowymi.
Wykres 2. Posiadanie konta w danym serwisie społecznościowym

Inne

1%

Pinterest

1%

Snapchat

5,8%
71,2%

Youtube
Twitter

22,1%
81,7%

Instagram

95,2%

Facebook
Źródło: Badania własne.

Duża część ankietowanych (43,3%) zadeklarowała, że spędza na portalach
społecznościowych od 2 do 4 godzin. Jest to wystarczający czas do zapoznania się
z opublikowanymi wpisami oraz materiałami wideo. Przykładem na to są
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standardowe vlogi w serwisie YouTube, trwające zazwyczaj od 20 do 40 minut.
Internauci w trakcie użytkowania portalu mają zatem możliwość obejrzenia kilku
takich filmów.
Wykres 3. Liczba godzin spędzonych na portalach społecznościowych w ciągu
dnia
43,3%
29,8%

5,8%

< 1h

6,7%

1 - 2h

2 - 4h

14,4%

4 - 6h

> 6h

Źródła: Badania własne.

Kolejny wykres przedstawia zestawienie dwóch pytań, dotyczących znajomości
terminów: influencer i influencer marketing. Dla większości respondentów
obydwa pojęcia są znane. Jednak zauważa się tu pewien interesujący aspekt.
Ankietowani wykazali większą styczność z pojęciem influencer (92,3%), niż
influencer marketing (68,3%). Pierwszy termin określa działalność twórcy
internetowego. Jest to zagadnienie, przypisane do konkretnej osoby, które
definiuje jej funkcjonowanie w nowych mediach. Natomiast drugi termin oznacza
pewne metody i techniki, dyskretnie stosowane w Internecie. Dotyczą one
reklamowania i promowania produktów w nienachalny i naturalny sposób.
W związku z tym respondenci mogą się częściej spotykać ze słowem influencer,
a nie influencer marketing, który nie jest wyrażany wprost.
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Wykres 4. Znajomość terminów: influencer i influencer marketing
100

92,3%
68,3%

Tak
31,7%

Nie

7,7%

0
Czy zna Pan/Pani znaczenie słowa
influencer ?

Czy zna Pan/Pani znaczenie terminu
influencer marketing ?

Źródło: Badania własne.

W celu sprawdzenia osobistych skojarzeń z terminem influencer, ankietowani
zostali poproszeni o scharakteryzowanie działalności influencerów. Odpowiedź na
to pytanie nie była wymagana, w związku z tym na 104 respondentów
odpowiedziało 81. Udzielone odpowiedzi zostały sklasyfikowane ze względu na
najczęstsze powtórzenia. Prawie połowa respondentów (47,56%) uważa, że
influencer zajmuje się promowaniem marek i produktów. 19,5% badanych
porównuje taką działalność do promowania własnego wizerunku. Respondenci
odpowiadali również, że influencerzy zajmują się sprzedażą i wyrażaniem opinii.
Pozostałe odpowiedzi (24,32%) to te, których nie udało się przyporządkować do
żadnej z powyższych kategorii. Analizując skojarzenia ankietowanych na temat
influencerów stwierdza się, że żadne z nich nie nawiązuje bezpośrednio do
definicji tego terminu.
Wykres 5. Na czym skupia się działalność influencerów?
47,56%

6,1%

19,51%
24,32%
2,44%
Na promowaniu marek i produktów
Na sprzedaży
Na promowaniu własnego wizerunku
Na wyrażaniu opinii
Inne

Źródło: Badania własne.
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Za pomocą ankiety podjęto także próbę wyjaśnienia na czym polega
influencer marketing. Na 104 respondentów odpowiedzi udzieliło 71. Większość
ankietowanych (45,07%) uważa, że influencer marketing to reklamowanie
produktów w mediach społecznościowych. 22,54% twierdzi, że jest to współpraca
marek z influencerami. Niewielka część zaznaczyła, że omawiane stwierdzenie to
wykorzystanie mediów społecznościowych do celów zarobkowych. Pozostałe
odpowiedzi (16,9%) to te, których nie dało się przyporządkować do żadnej
z powyższych kategorii. W tym przypadku, respondenci zestawili termin
z definicją, nawiązując do współprac z twórcami internetowymi.
Wykres 6. Na czym polega influencer marketing?
45,07%
22,54%
15,49%

16,9%

Na współpracy marek z influencerami
Na reklamowaniu produktów w mediach społecznościowych
Na wykorzystywaniu mediów społecznościowych do celów zarobkowych

Źródło: Badania własne.

Ważnym elementem badań były opinie dotyczące influencerów. Wykres nr 7
przedstawia zestawienie trzech pytań. Równo 75% ankietowanych podaje, że
obserwuje działalność jakiegokolwiek influencera. Zdecydowana większość
respondentów uważa, że influencerzy są osobami wpływowymi, ale nie
wiarygodnymi. W tym kontekście, równie istotny jest wykres nr 8, który
jednoznacznie dowodzi, że influencerzy kształtują postawy swoich odbiorców.
W związku z takimi założeniami, pojawia się pytanie, dlaczego influencerzy nie są
pojmowani jako wiarygodni, skoro uznaje się ich za wpływowych.
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Wykres 7. Zestawienie trzech pytań, dotyczących influencerów
100
84,6%
77,9%

75%

Tak
25%

22,1%

15,4%

Nie

0
Czy obserwuje Pan/Pani Czy według Pana/Pani
działalność
influencer jest osobą
jakiegokolwiek
wpływową ?
influencera ?

Czy według Pana/Pani
influencer to osoba
wiarygodna ?

Źródło: Badania własne.

Wykres 8. Czy influencerzy kształtują postawy swoich odbiorców?

63,5%

35,6%

0,9%
Tak

Nie

Może

Źródło: Badania własne.

W niniejszych badaniach skoncentrowano się również na kwestiach zakupowych.
Wobec czego kolejne pytania dotyczyły związku pomiędzy influencerami
a decyzjami konsumenckimi. Poniższy diagram pokazuje, że 59,2% badanych nigdy
nie dokonało zakupu z polecenia influencera. Natomiast na pytanie, czy badany
kiedykolwiek dowiedział się o zniżce na dany produkt z profilu twórcy
internetowego, 80,08% odpowiedziało twierdząco. Jest to potwierdzenie
założenia, że influencerzy podejmują się działań o charakterze reklamowym
i sprzedażowym. Badania świadczą także o wysokiej świadomości internautów na
temat treści sponsorowanych. Ponad połowa (54,8%) zaznacza, że spotyka się
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z lokowaniem produktu w mediach społecznościowych, przynajmniej raz dziennie.
Taka odpowiedź wskazuje na to, że internauci są w stanie odróżnić tego typu
wpisy. Zdaniem 68,3% ankietowanych, zarówno na profilach, jak i na kanałach
influencerów pojawia się za dużo treści sponsorowanych. Interesujący jest fakt, że
nikt nie zaznaczył, że jest ich za mało. Można przez to rozumieć, że takie materiały
dominują nad zwykłymi postami, a odbiorcy doświadczają ich nadmiaru.
Wykres 9. Zestawienie dwóch pytań, dotyczących kwestii zakupowych
100
80,8%
59,2%
40,8%
Tak
19,2%

0
Czy kiedykolwiek dokonał/a Czy kiedykolwiek dowiedział/a
Pan/Pani zakupu z polecenia się Pan/Pani o zniżce na dany
influencera ?
produkt z profilu influencera ?

Źródło: Badania własne.

Wykres 10. Lokowanie produktu w serwisach Instagram i YouTube
54,8%

30,8%
9,6%
1,9%
2,9%
kilka razy dziennie
kilka razy w miesiącu
Inne

kilka razy w tygodniu
nie oglądam takich rzeczy

Źródło: Badania własne.
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Wykres 11. Treści sponsorowane na profilach i kanałach influencerów
68,3%

15,4%

16,3%

Jest ich za dużo
Jest ich za mało

Ich ilość jest optymalna
Nie mam zdania

Źródło: Badania własne.

Wykres nr 10 oraz 11 przedstawia powody świadczące o tym, że influencerzy
(stosując influencer marketing) wpływają na decyzję konsumentów. Na podstawie
udzielonych odpowiedzi można stwierdzić, że znaczna większość ankietowanych
(94,2%) ogląda filmy w serwisie YouTube. Odpowiedź na pierwsze pytanie nie była
obowiązkowa, dlatego ze 102 osób ponad połowa (70,6%) dostrzega związek
platformy YouTube z portalem Instagram. Równo 74% respondentów deklaruje,
że materiały w obydwu serwisach przynajmniej raz zachęciły ich do nabycia
określonego produktu. Pomimo że większość badanych nie dokonała zakupu
z polecenia influencera, to jednak 74% z nich deklaruje, że materiały udostępniane
w serwisach Instagram i YouTube wpłynęły na ich decyzje zakupowe. Warto
podkreślić, że wśród treści publikowanych w wymienionych platformach dominują
filmy i posty influencerów. Można zatem uznać, że internauci nie do końca
świadomie ulegają przekazom generowanym przez twórców internetowych.
Co więcej, wśród czynników mających wpływ na decyzje zakupowe, jednym
z najczęściej wymienianych była opinia innych osób. Przypuszczalnie jest to opinia
kogoś bliskiego, jednak niewykluczone, że może to być również influencer.
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Wykres 11. Zestawienie trzech pytań, dotyczących serwisów Instagram
i YouTube
94,2%
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Tak
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Nie

0
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zależność pomiędzy
serwisami YouTube i
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Źródło: Badania własne.

Wykres 12. Czynniki wpływające na dokonywanie zakupu
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Źródło: Badania własne.

Na podstawie wyników uzyskanych za pomocą badań można wysnuć
następujące wnioski. Mianowicie, respondenci są aktywni w mediach
społecznościowych i świadomi omawianych zjawisk. Z udzielonych odpowiedzi
jednoznacznie wynika, że stosunek internautów do influencerów jest negatywny.
Jednak, pomimo sceptycznego nastawienia, nadal zauważa się ich wpływ na
odbiorców. Może to świadczyć np. o braku świadomości w zakresie działań
marketingowych. Internauci, którzy traktują wybranego influencera jak autorytet,
mogą mieć problem z odróżnieniem reklamy od szczerej recenzji.
171

Dominika Marzec

Przeprowadzone badania wykazały, że działalność na Instagramie i YouTube
w pierwszej kolejności kojarzy się ze sprzedażą, promocją i zarabianiem pieniędzy.
Omawiane serwisy zostały także uznane za przestrzeń zachęcającą do
dokonywania zakupów. Potwierdza się zatem twierdzenie, że narzędzia dostępne
w Internecie, wpływają na decyzje zakupowe konsumentów, którzy są mniej lub
bardziej świadomi. Udzielone odpowiedzi dowiodły także, że influencerzy
docierają do szerokiego grona odbiorców. Wobec tego, działają na wysoką skalę
i zyskują pożądany rozgłos. Naczelny cel takich działań to wzbudzenie ciekawości
na temat marki, z którą podejmuje się współpracę. A więc popularność
influencerów nie zawsze będzie opatrzona bezinteresownymi intencjami
w stosunku do ich obserwatorów. Pewną wątpliwość budzi także fakt, że
platformy służące komunikacji, edukacji czy rozrywce, są pojmowane jako miejsce
informowania o produktach dostępnych na rynku.
Wyniki zrealizowanych badań pozwoliły osiągnąć zamierzony cel. Ich rezultat
jednoznacznie podkreśla opinię internautów na temat influencerów. Ponadto
udało się dowieść, że influencer marketing to narzędzie o dużej skuteczności,
dostrzegalne w środkach masowego przekazu. Biorąc pod uwagę przyszłość tej
dziedziny, można spodziewać się uregulowań prawnych, ściśle określających taką
formę reklamy. Zalety tej branży sprzyjają zarówno influencerom, jak i działaczom
marketingowym, wskutek czego stale obserwuje się jej rozwój48.
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The Importance of Influencer Marketing in Shaping the Decisions of Modern Consumers
Summary
This paper presents the importance of influencer marketing as a method created by the
development of new media. In this paper, terms related to advertising and marketing are analyzed.
Moreover, the activity of online creators, commonly referred to as influencers, has been described.
Modern forms of marketing are definitely gaining strength. Their effectiveness is much more
noticeable. This is due to the cooperation between online creators and companies that want to
increase their popularity. This type of communication with consumers, can bring better results than
traditional advertising. In order to find out whether influencer marketing has an impact on Internet
users and what their attitude to influencers is, a survey was carried out on this topic. Thanks to it, it
was possible to demonstrate the awareness of online advertising and show what is the role of
portals, once used exclusively for communication. In this study, the quantitative method was used
and it was carried out by employing a questionnaire. The results showed that the respondents are
active users of new media. Thus, they show high awareness of the terms discussed. The answers
also show that the activity of influencers is mainly associated with advertising and sales, which
affects the public perception of their activity.
Keywords: marketing, influencer marketing, internet, advertising, media

174

ISSN: 2083-5701
e-ISSN: 2545-2568
GICID: 71.0000.1500.1589
DOI: 10.53052/mis

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO
MEDIOZNAWSTWO  KOMUNIKOLOGIA  SEMIOLOGIA  SOCJOLOGIA MEDIÓW  MEDIA A PEDAGOGIKA

Nr 16/2022
https://doi.org/10.53052/MiS.2022.16.11

Mariusz Wszołek1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ORCID ID: 0000-0002-8830-189X
e-mail: mwszolek@swps.edu.pl

Manipulacja kształtem opakowania a jego kognitywny
obraz – wyniki badań

ABSTRAKT
Projektowanie opakowań jest zwyczajowo kojarzone ze sztukami projektowymi, ze szczególnym
uwzględnieniem kreacji w wymiarze wizualnym i technicznym, co z założenia jest ujęciem wysoce
fragmentarycznym. Wciąż brakuje badan na temat sposobu postrzegania opakowań przez
końcowych użytkowników. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba potwierdzenia zależności
funkcjonalnej w obszarze wzornictwa opakowań. Główną tezą, wynikającą z dotychczasowych
ustaleń empirycznych, jest wyróżnienie dwóch wymiarów funkcji gotowego opakowania. Celem
pracy jest wykazanie zależności między formą opakowania a etykietą opakowania – zakłada się
bowiem, że etykieta opakowania spełnia inne funkcje niż forma opakowania, co ma bardzo duży
wpływ na proces projektowy i proces zarządzania wzornictwem (design management).
SŁOWA KLUCZOWE: projektowanie opakowań, projektowanie komunikacji, design, funkcje
opakowań, kognicja, wizerunek

Wstęp
W artykule podejmuję próbę empirycznej weryfikacji wpływu kształtu
opakowania na jego postrzeganie jako oferty komunikacyjnej – niniejsze badanie
jest kontynuacją badań nad dwoma wymiarami funkcji opakowań2. Opakowanie
1
2

Data złożenia tekstu do Redakcji “MiS”: 22.01.2022 r., data zatwierdzenia tekstu do druku: 24.06.2022 r.
M. Wszołek, Do czego służą opakowania – dwa wymiary funkcji w projektowaniu opakowań, „Studia
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w tym sensie nie tylko ma zabezpieczyć produkt dla końcowego użytkownika
przed oddziaływaniem otoczenia, ale również, a zważywszy na charakterystykę
współczesnego rynku kapitalistycznego – może przede wszystkim – stanowi
podstawowy nośnik tożsamości organizacji w sytuacji sprzedażowej3.
Biorąc pod uwagę modalność kompozycyjną opakowania, na którą
w najogólniejszym znaczeniu składają się kształt opakowania i jego etykieta,
należy zadać pytanie, czy dwa wymiary funkcji zawierają się w określonej
modalności, czy są rozdzielne z uwagi na wyżej wspomnianą strukturę modalności
kompozycyjnej. Trudno bowiem bezdyskusyjnie przyjąć tezę, że etykieta
opakowania X realizuje np. funkcję transportową lub składowania produktów; ten
wymiar funkcji gwarantowany jest przez określony kształt opakowania, który
pozwala optymalizować cały cykl życia opakowania4. Równie trudno jest
zaakceptować stwierdzenie, że kształt opakowania (np. szybko zbywalnego)
będzie dyferencjonował produkt na półce wartości, jeśli produkty
konkurencyjnych firm (głównie z uwagi na kwestie technologii produkcji
i stojących za nimi kosztów) pakowane są w podobne (w sensie kształtu
i stosowanego materiału) opakowania. Tym samym tezą wiodącą niniejszego
artykułu jest, że opakowanie, na które składają się jego kształt i forma oraz
etykieta, realizują różne zestawy funkcji. Michael Fleischer5 w jednej ze swoich
prac wyróżnił 10 generalnych funkcji opakowań, a w późniejszej pracy Mariusza
Wszołka6 funkcje te zostały skategoryzowane do struktury modalności
kompozycyjnej opakowania. I tak etykieta opakowania odpowiada w tej koncepcji
za realizację funkcji sprzedażowej, informacyjnej oraz semiotycznej – generalnie
rolą etykiety jest gwarantowanie wizerunkowo-informacyjnego charakteru
opakowania, podczas kiedy wzorniczy aspekt opakowania odpowiada za jego
transport, ochronę, magazynowanie, składowanie, dozowanie, instruktaż oraz
nierzadko pełni funkcję autoteliczną, co jest szczególnie zauważalne w sektorze
dóbr luksusowych, gdzie opakowanie staje się wartością samą w sobie, zacierając
jednocześnie granicę dwóch wymiarów funkcji opakowań. Pytanie, które obecnie
pozostaje bez odpowiedzi, dotyczy zakresu obowiązywania funkcji – trudno
stwierdzić, na ile podział na funkcje przynależne opakowaniu i jego etykiecie jest
sztywny.
Koncepcja dwóch wymiarów funkcji opakowań została poddana empirycznej
weryfikacji w dwóch eksperymentach. W przeprowadzonym w 2016 roku
Ekonomiczne” 380 z 2019, s. 140–60.
3 J. P.L. Schoormans and Henry S.J. Robben, The Effect of New Package Design on Product Attention,
Categorization and Evaluation, „Journal of Economic Psychology” 18, iss. 2–3 (1997),s. 271–87.
4 B. Stewart, Projektowanie opakowań, trans. Dorota Dziewońska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2009.
5 M. Fleischer, Communication design, czyli projektowanie komunikacji (lub odwrotnie), Primum Verbum, Łódź
2010.
6 M. Wszołek, Do czego służą opakowania…, op. cit., s. 140–160.
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eksperymencie7, którego celem było sprawdzenie, na ile barwa opakowania
wpłynie na postrzeganie produktu i marki, wykazano, że nie występuje
jednoznaczna zależność między barwą opakowania a konstrukcją wizerunkową
oferty komunikacyjnej. Ponadto stabilna struktura kategoryzacji odpowiedzi
dotyczących wizerunku marki wykazuje daleko idące automatyzmy poznawcze ze
strony respondentów, którzy operowali przewidywalnymi kategoriami opisu
przedmiotu badania: świat przeżyć, charakter produktu, rodzaj/model
użytkownika oraz wzornictwo produktu. Może to świadczyć przede wszystkim
o prototypowym podejściu do opisu obrazu świata: respondent zauważa znane
mu opakowanie i opisuje je – niekoniecznie na podstawie samego opakowania,
lecz na podstawie znanych mu z doświadczenia struktur i scenariuszy
komunikacyjnych; tym samym nie produkuje komunikacji z uwagi na temat
komunikacji, ale odtwarza komunikację z repozytorium doświadczeń.
W przeprowadzonym badaniu jako główny wniosek wskazano wyróżnienie dwóch
wymiarów funkcji opakowania: funkcje przynależne do formy opakowania oraz
funkcje przynależne do etykiety opakowania. Tutaj ważnym aspektem staje się
zależność między znajomością produktu (marki) a wachlarzem kognitywnych
nastawień i ich reprezentacji językowych. W sytuacji, w której respondenci znali
markę,
reprezentacja
językowa
odpowiedzi
była
dużo
bardziej
skonwencjonalizowana i wynikała wprost z bezpośrednich doświadczeń z marką –
ten aspekt ma zasadniczy wpływ na adekwatność dalszych badań
z zakresu postrzegania opakowań, gdyż w sytuacji badania powszechnie znanych
struktur wizualnych trudno wykazać, na ile respondenci operują historycznie
ukonstytuowaną znajomością marki produktu, a na ile są w stanie wyabstrahować
przedmiot badań od własnych doświadczeń i poglądów. W badaniu, którego
wyniki zostaną przedstawione w kolejnym punkcie, zredukowano zmienne
wizualne do kształtu opakowania produktu tego samego rodzaju – wybrano trzy
najpowszechniejsze rynkowo formy opakowania.
W drugim eksperymencie, przeprowadzonym w 2019 roku, chodziło przede
wszystkim o próbę weryfikacji semantyzacji opakowania bez jednoznacznego
wskazania na kategorię tożsamościową (markę) produktu. W tym celu
zredukowano wizualizację opakowania do samej formy: wybrano w tym celu trzy
najpowszechniejsze pod względem występowania na rynku opakowania po piwie:
vichy, steine, amber. Sposób przeprowadzenia badania wraz z podziałem na grupy
respondentów był bardzo podobny do opisanego wyżej eksperymentu; każda
grupa badanych otrzymała kwestionariusz ankietowy ze standardową listą pytań
7

M. Wszołek, K. Moszczyński, P. Mackiewicz, Wpływ barwy i etykiety opakowań na postrzeganie produktu –
wyniki badań empirycznych, [w:] Badanie i projektowanie komunikacji 6, red. M. Grech, A. Siemes,
M. Wszołek , Wrocław: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego –
Wydawnictwo Libron, Wrocław 2017, s. 77–122.
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otwartych oraz zdjęciem konkretnej butelki po piwie. Okazało się, że w żadnej
z badanych grup nie zanotowano istotnych różnic we wskazaniach respondentów.
Niezależnie od tego, czy respondenci mieli przed sobą zdjęcie butelki vichy, amber
czy steine, posługiwali się tymi samymi kategoriami opisu, choć kształt butelek jest
znacząco różny. Dla respondentów zaprezentowana w trakcie badania butelka
była tylko butelką, do której można dodać dowolny produkt spożywczy – głównie
piwo. Sama butelka nie determinuje wartości produktu, który się w niej znajduje –
za to, jak się wydaje, odpowiada właśnie etykieta, co stanowi główny przedmiot
zainteresowania w niniejszym artykule.

Materiał i metody
W prezentowanym badaniu w miejsce opakowań po piwie zaproponowano
butelki wina, żeby rozszerzyć zakres wnioskowania na inne produkty, pozostające
jednocześnie w tym samym sektorze rynku. Głównym celem badania było
sprawdzenie, czy – oraz w jakim zakresie – manipulacja kształtem opakowania
wpłynie na jego postrzeganie przy zachowaniu stałości pozostałych zmiennych:
barwy opakowania, etykiety oraz tła, które w badaniu było białe. W celu
weryfikacji tezy o dwóch wymiarach funkcji opakowań przygotowano cyfrowy
zestaw opakowań wina Chianti Classico DOCG w trzech wariantach opakowań –
w butelce bordoskiej, alzackiej i burgundzkiej. Ponadto dla większej kontroli
poprawności wnioskowania przygotowano dwa zestawy etykiet, które w założeniu
miały stanowić reprezentację klasycznego i nowoczesnego dyskursu wizualnego
(zob. rys. 1) – wizualizacja materiału badawczego została przygotowana przez
Mateusza Antczaka z Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS. Przygotowane
wizualizacje nie stanowią reprezentacji żadnego produktu dostępnego
w sprzedaży, żeby uniknąć w procesie badawczym sytuacji, w której respondent
odwołuje się do własnych doświadczeń z produktem, choć oczywiste jest, że
kognitywny obraz jest w głównej mierze powodowany doświadczeniem8.
Rysunek 1.

8

David Eagleman, The Brain: The Story of You, Canongate Books, Edinburgh 2015.
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Badanie przeprowadzono na łącznej próbie 360 respondentów w formie CAWI
(Computer-assisted web interview) – 6 grup po 60 respondentów. Takie narzędzie
badawcze pozwoliło na zebranie dużej liczby nieskomplikowanych odpowiedzi
w okresie lockdownu wynikającego z pandemii COVID-19 – badanie prowadzono
w terminie styczeń – kwiecień 2021. Zebrane dane posłużyły do jakościowej
analizy częstości z uwzględnieniem następujących kroków: lematyzacja danych,
kategoryzacja i obliczenie częstości kategorii. W badaniu wzięli udział studenci
wrocławskich uniwersytetów i szkół wyższych. Każdej z sześciu grup badanych
przedstawiono po jednej z powyższych wizualizacji, a następnie poproszono
o wypełnienie kwestionariusza ankietowego z listą pytań otwartych. Kategorie
pytań dotyczyły prostych skojarzeń, wizerunku marki, skojarzeń z produktem,
charakterem produktu, konstrukcją użytkownika oraz sytuacji, w której spożywa
się produkt. Końcowe, kontrolne pytanie dotyczyło ceny produktu. Jawnym
przedmiotem badania dla respondentów był wizerunek marki wina w formie
wyświetlonego zdjęcia w nagłówku kwestionariusza ankietowego. Respondentom
zadano następujące pytania: 1) Jaki Pani/Pana zdaniem jest produkt
przedstawiony na zdjęciu? Proszę podać kilka krótkich określeń, 2) Jak Pani/Pana
zdaniem może smakować produkt przedstawiony na zdjęciu? Proszę podać kilka
krótkich określeń, 3) Kto Pani/Pana zdaniem używa tego produktu? Proszę podać
kilka krótkich określeń, 4) Jacy to są ludzie? Proszę podać kilka krótkich określeń,
5) W jakich sytuacjach Pani/Pana zdaniem spożywa się ten produkt? Proszę podać
kilka krótkich określeń, 6) Ile Pani/Pana zdaniem kosztuje ten produkt? Proszę
zaznaczyć dany przedział cenowy.

Wyniki
Ze względu na szeroki zakres analizy zbiorczej (sześć odrębnych grup
respondentów w dwóch zestawach etykiet) przyjęto analizę opisową wyników
w następującej strukturze: a) analiza wyników uzyskanych w grupach z etykietą
klasyczną; b) analiza wyników uzyskanych w grupach z etykietą nowoczesną;
c) obserwacje wynikające z korelacji wyników z grupy a i b.
Image produktu
W przypadku opakowań z etykietą klasyczną główną kategorią wskazywaną
przez respondentów jest kategoria „elegancki” – 11% wszystkich odpowiedzi
wśród tego zestawu etykiet. W uzyskanych wynikach zauważalny jest względnie
stabilny rozkład odpowiedzi między poszczególnymi grupami butelek – alzacka,
bordoska i burgundzka. Co interesujące, ankietowani wskazują w sensie
prototypicznym na to, że prezentowany na zdjęciu produkt to alkohol, choć tutaj
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zauważalny jest skok odpowiedzi w przypadku butelki burgundzkiej – 14% –
podczas gdy pozostałe grupy respondentów używały tej kategorii w natężeniu 6 –
7%. Interesujące jest również to, że w tym zestawie pojawia się pojęcie „drogi”,
wskazywane głównie w przypadku butelki alzackiej –13%; wartość ta spada do
10% w przypadku butelki bordoskiej i 7% w przypadku butelki burgundzkiej. Mimo
nieznacznych – kilkuprocentowych – wahnięć odpowiedzi nie obserwuje się
sytuacji, że w danej grupie respondentów pojawia się kategoria niepojawiająca się
w innych grupach.
Odnośnie do zestawu opakowań z etykietą nowoczesną w pierwszej kolejności
należy zauważyć, że w materiale empirycznym dysponuje się bardzo podobną
strukturą danych, co może wynikać z modelowego podejścia respondentów do
przedmiotu badań. Kategorią, która wybija się na pierwszy plan, jest
„ekskluzywny” – w przypadku butelki alzackiej obejmuje 17% odpowiedzi,
w przypadku butelki burgundzkiej – 14%, a w przypadku bordoskiej zanotowano
spadek natężenia tej wartości do 9%. Na uwagę zasługuje dość stabilne natężenie
kategorii „elegancki” – w tej samej kolejności butelek co wyżej odpowiednio: 19%,
13% i 13%. Najwyższe wahnięcie odpowiedzi obserwuje się w kategorii
„nieatrakcyjne” w przypadku butelki alzackiej liczba wskazań stanowi 4%
odpowiedzi, podczas gdy w przypadku butelki bordoskiej jest to 13%,
a burgundzkiej –1%.
Porównanie dwóch zestawów etykiet i sześciu grup respondentów (zob. tabela
1) prowadzi do kilku interesujących obserwacji. W pierwszej kolejności należy
zauważyć, że odpowiedzi o najwyższym udziale procentowym powtarzają się
w jednym i drugim zestawie etykiet – są to: „ekskluzywny”, „drogi”, „elegancki”,
„wytrawny”. Wydaje się, że są to kategorie w sensie semantycznym przypisane do
wybranej kategorii produktu – wino. W drugiej kolejności – niektóre odpowiedzi
świadczą o niewielkich, ale jednak istotnych różnicach w konstruowanych przez
respondentów obrazach świata i ich językowych reprezentacjach. W przypadku
etykiety klasycznej dość wyraźnie zaznaczona jest kategoria „tradycyjny/
rzemieślniczy”, w kolejności tabelarycznej: Alsace: 8%, Boredaux: 4%, Burgund:
14% (najwyższe wskazanie ze wszystkich odpowiedzi w tym pytaniu i w tym
zestawie etykiet). Ponadto kategoria „estetyczny/minimalistyczny” jest dużo wyżej
reprezentowana w zestawie z etykietą nowoczesną niż w przypadku etykiety
klasycznej. Z drugiej jednak strony w przypadku etykiety nowoczesnej kategoria
„nowoczesny” pojawia się stosunkowo rzadko – w kolejności tabelarycznej: 5%,
0%, 1%. Nie ulega jednak wątpliwości, że oba zestawy danych nie wskazują na
zasadnicze wahnięcia i różnice – są one raczej wynikiem braku stabilności
w grupach badanych, do których dobór ze względu na charakter badania był
przypadkowy. Odnosząc się do głównego celu badania – weryfikacji relacji
odpowiedzi w przypadku manipulacji kształtem opakowania – również nie notuje
się zasadniczych różnic; niezależnie więc od kształtu opakowania uzyskane wyniki
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we wszystkich grupach badanych wydają się podobne. Z komunikacyjnego punktu
widzenia zauważalna jest strategia asymilacji w postaci wartościowania, czyli
schematu asymilacji, w ramach którego„kierujemy się, jak się okazuje [na
podstawie przeprowadzonego eksperymentu – M.W.], przede wszystkim
możliwością oceny, wartościowania określonego przedmiotu, przypisania mu
wartościujących nastawień”9. O takim schemacie asymilacyjnym świadczą m.in.
takie odpowiedzi ankietowanych, jak: „atrakcyjny”, „elegancki”, „dobrej jakości”,
„smaczny”, „estetyczny”.
Tab. 1: Jaki Pani/Pana zdaniem jest produkt przedstawiony na zdjęciu? Proszę podać kilka krótkich określeń
%
Alsace

%
Bordeaux

%
Burgund

%
Alsace

%
Bordeaux

%
Burgund

Ekskluzywny

10

5

6

Ekskluzywny

17

9

14

Atrakcyjny, dobrej
jakości

8

6

5

Nowoczesny

5

0

1

Drogi

13

10

7

Atrakcyjny, dobrej
jakości

6

2

5

Elegancki
Wytrawny

13

8

13

Drogi

11

7

13

8

11

7

Elegancki

19

13

13

Smaczny

6

6

1

Wytrawny

3

6

8

Estetyczny,
minimalistyczny

3

4

4

Smaczny

5

4

4

Niedrogi, średnia
półka

8

12

3

Estetyczny,
minimalistyczny

11

9

6

Nieatrakcyjny

4

6

6

Niedrogi, średnia
półka

5

12

6

Czerwony

4

8

9

Nieatrakcyjny

4

13

1

Alkohol (produkt)

6

7

14

Czerwony

2

7

7

Tradycyjny,
rzemieślniczy

8

4

14

Alkohol (produkt)

5

8

11

Zagraniczny,
międzynarodowy

3

5

4

Inne

7

11

11

Inne

4

8

6

Etykieta klasyczna

Etykieta
nowoczesna

Źródło: Opracowanie własne.

9

M. Fleischer, Konstrukcja rzeczywistości 2, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2008, s. 128.
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Smak produktu
Mimo że badani nie mieli możliwości testowania produktu znajdującego się
w opakowaniu, zostali zapytani w kategoriach projekcyjnych o to, jak może on
smakować. W przypadku etykiety klasycznej znacząco wyróżniają się dwie
kategorie odpowiedzi: „wytrawnie” – sumarycznie 22% odpowiedzi „cierpko/
gorzko” – sumarycznie 17% odpowiedzi. W przypadku tego pytania trudno nie
odnieść wrażenia, że respondenci odpowiadali głównie w kategoriach
dopasowania odpowiedzi do kategorii produktu – w końcu wino najczęściej
występuje w formie wytrawnej, może być dla wielu gorzkie – zostają zatem
spełnione warunki konieczne i wystarczające do przypisania obiektu do kategorii.
Ponadto należy zauważyć, że w przypadku trzech butelek odpowiedzi są wyraźnie
stabilne, z niskimi wahaniami natężenia – niezależnie więc od kształtu butelki
projekcja smaku jest bardzo podobna w trzech grupach respondentów.
Bardzo podobną strukturę w sensie rodzaju i natężenia odpowiedzi zauważa się
w zestawie z etykietą nowoczesną; ponownie dominują dwie kategorie
odpowiedzi: „wytrawnie” – sumarycznie 23% odpowiedzi oraz „cierpko/gorzko”–
sumarycznie 15% odpowiedzi. O podobieństwie uzyskanych odpowiedzi może
również świadczyć uzyskanie identycznych kategorii odpowiedzi w dwóch
zestawach danych (etykiet). Niewystępowanie odpowiedzi wskazujących na
dyskurs specjalistyczny10 stanowi wskaźnik adekwatnego doboru respondentów,
którzy z uwagi na brak specjalistycznej wiedzy zmuszeni są posługiwać się
konstrukcją obiektu na podstawie modalności kompozycyjnej. Niemniej, co
interesujące, z odpowiedzi nie wynika, że respondenci podjęli się analizy samej
etykiety, która w przypadku wina nierzadko stanowi miernik jego jakości/klasy –
uzyskane w drodze empirii odpowiedzi świadczą raczej o schematach asymilacji
w postaci asocjacji z uwagi na kategorię produktu. Wydaje się, że ten fakt można
interpretować poprzez brak wiedzy i kompetencji w kontekście badanego
produktu/sektora rynku – sprzedaż win w Polsce według danych GUS11 za rok
2020 wynosi 7,6% w stosunku do piwa – 54,6% i alkoholi wysokoprocentowych –
37,8%.
Zestawienie odpowiedzi z obu zestawów (zob. tabela 2) pokazuje, jak stabilny
wyłania się obraz smaku badanego produktu – nie jest to precyzyjny opis smaku,
co omówiono wyżej, a przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w braku
wiedzy lub w zaniku dyferencji rynkowych/geograficznych – skoro przedmiotem
badania jest opakowanie po winie, to znaczy, że w środku jest wino, które
smakuje jak… wino; dodatkowe dyferencje z uwagi na bukiet, aromat etc. nie
10

M. Fleischer, Teoria kultury i komunikacji. Systemowe i ewolucyjne podstawy, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2002.
11
Statystyka sprzedaży alkoholu w Polsce, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
accessed July 16, 2021, https://www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne/statystyki.
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są tutaj, z uwagi na posiadaną wiedzę, relewantnym lub możliwym narzędziem
opisu. Ponadto obserwuje się brak wskazań typu nie wiem, nie próbowałem/
am etc., co w rzeczywistości miało miejsce – respondenci nie mieli dostępu do
samego produktu w sensie fizycznym, zatem nie mieli możliwości skosztowania
przedmiotu badania. Taka sytuacja nie stanowi jednak przeszkody do określenia
możliwego smaku produktu.
Tab. 2: Jak Pani/Pana zdaniem może smakować produkt przedstawiony na zdjęciu? Proszę podać kilka
krótkich określeń
Etykieta
klasyczna

%
Alsace

%
Bordeaux

%
Burgund

Wytrawnie

27

19

21

Cierpko, gorzko

20

19

13

Kwaśnie

5

8

Słodko

7

9

Smacznie

8

Aromatycznie
Intensywnie

Etykieta
nowoczesna

%
Alsace

%
Bordeaux

%
Burgund

Wytrawnie

20

23

25

Cierpko, gorzko

14

19

13

5

Kwaśnie

6

6

4

9

Słodko

5

7

5

9

7

Smacznie

12

8

8

4

7

6

Aromatycznie

6

5

11

8

6

8

Intensywnie

11

9

5

Ciężko, mocno

7

6

5

Ciężko, mocno

7

5

6

Nieatrakcyjnie,
przeciętnie

5

6

6

Nieatrakcyjnie,
przeciętnie

3

10

4

Wyrafinowany,
wyjątkowy smak

7

3

5

Wyrafinowany,
wyjątkowy smak

8

1

8

Inne

5

9

17

Inne

9

7

9

Źródło: Opracowanie własne.

Konstrukcja użytkownika
Kolejne pytanie o charakterze projekcyjnym ma w gruncie rzeczy wykazać, jak
respondenci wyobrażają sobie odbiorcę produktu, którego profil można
w jakimś stopniu utożsamiać z profilem semantycznym produktu w myśl zasady,
że markę budują jej odbiorcy. Zatem w tym ujęciu kategorią o najwyższym
natężeniu i jednocześnie najbardziej stabilną w poszczególnych grupach
respondentów w przypadku zestawu etykiety klasycznej jest kategoria „wszyscy/
przeciętny konsument” – sumarycznie 15%. Nie obserwuje się w tym kontekście
znaczących wahań odpowiedzi między poszczególnymi grupami respondentów.
W przypadku butelki alzackiej jest to 16%, bordoskiej – 16%, burgundzkiej – 12%.
Druga wyodrębniająca się kategoria odpowiedzi to „koneserzy/smakosze”–
sumarycznie 12%. Również tutaj nie obserwuje się znaczących wahań odpowiedzi
między poszczególnymi grupami respondentów. W przypadku butelki alzackiej jest
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to 12%, bordoskiej – 9%, burgundzkiej – 14%. W żadnej z uzyskanych odpowiedzi
nie notuje się znaczących statystycznie różnic w natężeniu odpowiedzi.
Ponieważ istotne natężenia uzyskały odpowiedzi „zamożni, na wysokich
stanowiskach” – sumarycznie 33% – wyłania się stosunkowo dychotomiczny obraz
konstrukcji odbiorcy: z jednej strony są to osoby zwykłe, zwyczajne, przeciętne,
z drugiej zaś osoby zamożne, na wysokich stanowiskach i koneserzy. Interpretacji
takich wyników można szukać, jak się zdaje, w deficycie informacji o samym
produkcie (np. cena produktu) lub w interdyskursywnym obrazie wina jako
produktu wciąż luksusowego – trudno jednak na podstawie uzyskanych danych
o jednoznaczną interpretację.
W przypadku zestawu z etykietą nowoczesną w ogóle nie występuje kategoria,
która w pierwszym zestawie była reprezentowana najliczniej – „wszyscy/
przeciętny konsument”. W zestawie z etykietą nowoczesną dominują kategorie
odpowiedzi „zamożni/na wysokich stanowiskach” – sumarycznie 13% oraz
„kobiety”– sumarycznie 11%. O ile tę pierwszą kategorię odpowiedzi można
w jakiś sposób łączyć z semantyką produktu – wino może być kojarzone jako
produkt luksusowy, o tyle trudno znaleźć uzasadnienie dla kategorii odpowiedzi
wskazującej bezpośrednio na płeć. Być może dla respondentów wynika to
z modalności kompozycyjnej etykiety – nowoczesna, minimalistyczna, lekka; nie
należy jednak powyższego wnioskowania traktować w sposób wiążący.
W kontekście zasadniczego problemu badawczego również w zestawie
z etykietą nowoczesną nie obserwuje się znaczących różnic między grupami
respondentów. Kształt opakowania nie wpływa znacząco na konstrukcję
użytkownika.
Tab. 3: Kto Pani/Pana zdaniem używa tego produktu? Proszę podać kilka krótkich określeń
%

%

%

Alsace

Bordeaux

Burgund

Młodzi dorośli

6

3

4

7

Dojrzali, w średnim
wieku

8

7

11

7

3

Na specjalne
okazje, spotkania

7

4

7

7

5

2

Restauratorzy,
kucharze

9

2

7

Wszyscy, przeciętny
konsument

16

16

12

Miłośnicy
wytrawnego,
czerwonego wina

4

3

3

Kobiety

3

11

6

Laicy

0

3

4

Etykieta klasyczna

% Alsace

% Bordeaux

% Burgund

Zamożni, na wysokich
stanowiskach

15

7

11

Osoby publiczne,
prominentne

7

8

Średnia
klasa, średniozamożni

5

Na specjalne okazje,
spotkania
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Młodzi dorośli

3

5

5

Pary, małżeństwa

1

5

5

Dojrzali, w średnim
wieku

13

6

9

Średnia
klasa, średniozamo
żni

4

2

1

Pary, małżeństwa

3

4

2

Osoby publiczne,
prominente

6

1

3

Restauratorzy,
kucharze

4

9

7

Zamożni, na
wysokich
stanowiskach

16

7

18

Koneserzy, smakosze

12

9

14

Koneserzy,
smakosze

12

4

6

Inne

11

13

21

Mężczyźni

4

5

8

Kobiety

12

9

12

Inne

11

8

10

Źródło: Opracowanie własne.

Porównanie dwóch zestawów etykiet (zob. tabela 3) pozwala zaobserwować
kilka różnic, co wskazano już wyżej, jednak obraz konsumenta/ użytkownika jest
względnie zestandaryzowany – osoby zamożne, na wysokich stanowiskach, osoby
dorosłe, koneserzy i smakosze. Uzupełnieniem pytania o kategorię odbiorcy
badanego obiektu jest pytanie eksplorujące charakterystykę odbiorcy – jaką jest
osobą (zob. tabela 4). W tym ujęciu na pierwszy plan w obu zestawach odpowiedzi
wyłania się pozytywny obraz odbiorcy – sympatyczny, wesoły, znawca,
wykształcony, obyty, zamożny, elegancki. Jest to o tyle interesujące, że we
wspomnianym eksperymencie z 2019 roku, w którym przedmiotem badania były
opakowania (butelki) po piwie bez etykiety, respondenci, konstruując obraz
odbiorcy, używali określeń takich jak: pijak/menel, szarzy, biedni i bezdomni.
Wynikać to może – ponownie –z semantyki kategorii badanego produktu, która
kojarzy się w sposób bardziej wyrafinowany, o czym mogą świadczyć powyższe
odpowiedzi, lub z informacyjnej funkcji samej etykiety, która poza wskazaniem
na kategorię produktu oferuje określone światy przeżyć związane z danym
produktem. Powyższe wnioskowanie wzmacnia tezę o dwóch zestawach funkcji
opakowania. W odniesieniu do głównego zagadnienia badawczego – wpływu
kształtu opakowania na obraz badanego obiektu – nie notuje się znaczących różnic
w analizowanym zestawie danych.
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Tab. 4: Jacy to są ludzie? Proszę podać kilka krótkich określeń
%
Etykieta klasyczna

% Alsace

% Bordeaux

% Burgund

Etykieta nowoczesna

% Alsace

% Bordeaux

Burgund

Średniozamożni,
przeciętni

6

15

6

Średniozamożni

3

5

5

Zamożni

11

10

7

Zamożni

19

13

18

Dorośli, starsi

6

10

5

Wykształceni, obyci

9

2

8

Eleganccy,
gustowni

6

5

5

Znawcy, smakosze

13

9

4

Sympatyczni,
weseli

10

9

14

Eleganccy, kulturalni

6

5

16

Rozsądni, spokojni

7

2

7

Wyrafinowani,
niekonwencjonalni

4

5

3

Znawcy, smakosze

10

14

11

Wymagający,
snobistyczni

5

2

5

Tradycjonaliści

4

0

4

Zmęczeni, smutni

5

8

1

Prestiżowi,
wyrafinowani

5

3

4

Ciekawi, otwarci

8

2

2

Wykształceni,
obyci

6

2

5

Młodzi

1

5

3

Pracowici,
zmęczeni

6

2

4

W średnim wieku,
dojrzali

5

11

3

Snobistyczni,
nieprzyjemni

1

2

6

Towarzyscy,
pozytywni

4

13

11

Inne

21

27

23

Inne

17

20

21

Źródło: Opracowanie własne.

Kontekst występowania
W pytaniu o sytuację spożywania produktu w badanym opakowaniu, jeśli chodzi
o zestaw z etykietą klasyczną, dominują trzy kategorie: „kolacja/restauracja” –
sumarycznie 18%, „obiad/do codziennego posiłku” – sumarycznie 15% oraz
„święta/specjalne okazje” – sumarycznie 15%. W analizowanym zestawie danych
można doszukać się pewnej dychotomii opisu sytuacji spożycia badanego
produktu. Z jednej strony jest to spożycie wynikające ze specjalnej okazji, sytuacji
lub miejsca (randka [8%], impreza [7%], święta/specjalne okazje [15%], spotkanie
biznesowe [4%], kolacja w restauracji [18%]), co przekłada się na ∑ = 52%.
Z drugiej strony wskazano sytuacje bardziej prozaiczne (spotkanie towarzyskie
[13%], spotkanie rodzinne [5%], obiad/codzienny posiłek [15%], odpoczynek
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[10%]), co przekłada się na ∑ = 43%. Powyższa analiza znajduje referencję
w analizie konstrukcji użytkownika, gdzie również wykazano dychotomiczny
charakter odpowiedzi. Pozwala to na konstrukcję pełniejszego modelu na
podstawie uzyskanych danych (zob. tabela 5.1).
W przypadku etykiety nowoczesnej dychotomia występowania sytuacji
komunikacyjnej, której towarzyszy spożywanie badanego obiektu, jest podobna
zarówno w strukturze uzyskanych odpowiedzi, jak i w ich natężeniu. Można więc
ponownie wnioskować o prototypowym odnoszeniu się do produktu przez
pryzmat jego kategorii w ramach określonej sytuacji komunikacyjnej.
Tab. 5.1: Dychotomiczny model spożywania wina
Kto pije wino?

Gdzie pije wino?

Jak smakuje wino?

koneser, znawca, zamożny

święta, specjalne okazje, randka

wykwintnie, wyrafinowany
smak, aromatycznie

wszyscy, przeciętni

spotkanie towarzyskie, do
codziennego posiłku

przeciętnie, wytrawnie

Źródło: Opracowanie własne.

Ani w pierwszym, ani w drugim zestawie nie obserwuje się znaczących
wahań odpowiedzi w kontekście wpływu kształtu opakowania na jego
konstrukcję wizerunkową (zob. tabela 5.2). Spożywanie wina ma więc dwa oblicza
w sensie sytuacji komunikacyjnej – codzienne/zwyczajne lub na specjalne okazje.
Tab. 5.2: W jakich sytuacjach Pani/Pana zdaniem spożywa się ten produkt? Proszę podać kilka krótkich określeń
Etykieta klasyczna

%

%

%

Alsace

Bordeaux

Burgund

Randka

11

9

15

12

Impreza

7

8

6

24

12

18

% Alsace

% Bordeaux

% Burgund

Randka

7

10

8

Impreza

4

6

Etykieta nowoczesna

Święta, specjalne
okazje

11

16

18

Święta,
specjalne okazje

Spotkanie
towarzyskie

10

14

14

Spotkanie
towarzyskie

11

14

10

Spotkanie
biznesowe

8

3

2

Spotkanie
biznesowe

5

4

4

Spotkanie
rodzinne, wśród
dojrzałych osób

7

3

4

Spotkanie
rodzinne, wśród
dojrzałych osób

0

4

2

Obiad, do
codziennego
posiłku

17

19

9

Obiad, do
codziennego
posiłku

11

13

11

187

Mariusz Wszołek

Kolacja,
restauracja

24

16

14

Kolacja,
restauracja

18

18

20

Odpoczynek

8

6

15

Odpoczynek

9

11

8

Inne

3

6

4

Inne

4

7

5

Źródło: Opracowanie własne.

Szacowana cena
Ostatnie pytanie miało w zasadzie charakter kontrolny (zob. tabela 6) –
respondenci zostali poproszeni o oszacowanie ceny produktu prezentowanego
w trakcie badania. Ze względu na charakter pytania (pytanie zamknięte
z możliwością jednokrotnego wyboru) analiza danych ma charakter zbiorczy, bez
wyodrębniania obu zestawów. W przypadku etykiety klasycznej dominuje
wskazanie na koszt do 50,00 zł – 31% odpowiedzi, podczas gdy w przypadku
etykiety nowoczesnej dominuje wskazanie na koszt 100,00 zł – również 31%. Wino
z etykietą nowoczesną jest wyraźnie szacowane o jedną kategorię wyżej niż wino
z etykietą klasyczną. Jednak w poszczególnych zestawach wahania między
poszczególnymi typami opakowań nie wykazują większych prawidłowości,
z których można wyciągnąć relewantny dla badania wniosek. Nieco wyższe
wskazanie na etykietę nowoczesną może też wynikać z temporalnego charakteru
dyskursu wizualnego, który odpowiada za konstruowanie trendu, choć ten
wniosek nie ma żadnych podstaw empirycznych.
Tab. 6: Ile Pani/Pana zdaniem kosztuje ten produkt? Proszę zaznaczyć wybrany przedział cenowy
Etykieta klasyczna

%

%

% Bur-

Alsace

Bordeaux

gund

Do 30 zł

13

29

18

33

Do 50 zł

13

29

29

30

Do 100 zł

36

24

33

13

15

Do 200 zł

29

10

20

13

8

Powyżej 200 zł

9

8

0

% Alsace

% Bordeaux

% Burgund

Do 30 zł

14

21

15

Do 50 zł

26

35

Do 100 zł

32

17

Do 200 zł

20

Powyżej 200 zł

8

Źródło: Opracowanie własne.
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Dyskusja
Uzyskane dane potwierdzają ustalenia opisane we wprowadzeniu
eksperymentów z 2016 i 2019 roku – mimo innego produktu w żadnym zestawie
danych (etykieta klasyczna i etykieta nowoczesna) nie obserwuje się znaczących
wahań odpowiedzi między poszczególnymi grupami respondentów. Taka sytuacja
nie wynika jednak z siły oddziaływania samej etykiety; równie dobrze za
stabilność uzyskanych danych w obu zestawach może odpowiadać dobór
materiału badawczego, który może charakteryzować się stosunkowo wąską
ramą interpretacji w badanej grupie respondentów. Reprezentacja danych
wskazuje na wysoki stopień skonwencjonalizowania reprezentacji językowych.
Może to oczywiście wynikać z braku wiedzy respondentów, choć trudno nie
odnieść wrażenia, że wiąże się z opisywanym w literaturze przedmiotu zanikiem
dyferencji rynkowych i geograficznych12. Rosnąca złożoność i skomplikowanie
rynku konsumenckiego powoduje zanik dyferencji zarówno ze strony oferentów
(desemantyzacja i unifikacja konstruktów, konceptów i produktów), jak
i beneficjentów w roli konsumentów, którzy w sensie kognitywnym nie są w stanie
udźwignąć poziomu skomplikowania rynku, reagują więc wyparciem złożoności
tegoż. Temporalność (zmieniające się mody i trendy) oraz dynamika (coraz to
nowe produkty) systemu gospodarki wykracza poza możliwości refleksyjnej
asymilacji odbiorcy, stąd strategie obronne w postaci m.in. redukcji
skomplikowania w postaci komunikacji bezrefleksyjnej13.
„Panuje przekonanie, że istnieje tylko jeden świat, w posiadaniu którego dany bezrefleksyjny
[odbiorca – M.W.] jest, a wszyscy inni się mylą, jeśli nie pasują do jego świata […] wszystko, co jest
inne, dziwi i wzbudza niechęć (lub agresję). Postrzeganie przekładane jest natychmiast na
komunikację, relacjonuje się to, co się właśnie widzi, słyszy […]. Wszystko to, czego nie rozumieją,
nie tylko nie jest przez nich rozumiane, ale w ogóle nie jest przez nich widziane”14.

Z uzyskanych danych wynika również, że poza ogólnym przeglądem fotografii
przedstawiającej wino respondenci nie zwracają uwagi na dość istotne informacje
zawarte na samej etykiecie, która informuje o konkretnym regionie, z którego
pochodzi wino (Chianti), roczniku wina oraz klasie apelacji (DOCG – najwyższa
klasa apelacji we Włoszech). Wystarczającą obserwacją jest to, że fotografia
przedstawia wino, więc wino jest gorzkie, wytrawne, czerwone – nic ponadto.
Wydaje się, że adekwatnym sposobem wyjaśnienia powyższej obserwacji jest
językoznawczy model warunków koniecznych i wystarczających, który warunkuje
przynależność obiektu x do kategorii y ze względu na to, czy obiekt x ma
12

M. Fleischer, Notatki 3, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018.
J. Komunikant, Słownik polszczyzny rzeczywistej (siłą rzeczy – fragment), Primum Verbum, Łódź 2011,s. 18-34
14 Ibidem, s. 31-32.
13
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właściwości definiujące istotę kategorii y15. Zatem obiekt przedstawiony na
fotografii w swej modalności kompozycyjnej przypomina wino, zatem można go
przypisać do kategorii win wraz całym repertuarem znaczeń i skojarzeń.
W odniesieniu do głównego celu badania, czyli weryfikacji wpływu kształtu
opakowania na konstrukcję wizerunkową, a tym samym potwierdzenia tezy
o występowaniu dwóch funkcyjnie różnych wymiarów opakowania, należy
stwierdzić, że po pierwsze – uzyskane dane nie wskazują na znaczący wpływ
kształtu opakowania w badanym materiale na kognitywny obraz badanego
obiektu i jego językową reprezentację. Po drugie – trzeba z ostrożnością
podchodzić do potwierdzenia lub jednoznacznego obalenia tezy o występowaniu
dwóch wymiarów funkcji opakowań z uwagi na kształt opakowania
i warstwę etykiety opakowania. Uzyskane w niniejszym badaniu dane pozwalają
szukać innych wyjaśnień takiego stanu rzeczy. Trzeba też jasno zaznaczyć, że na
podstawie dotychczas przeprowadzonych badań łatwiej jest potwierdzić niż obalić
powyższą tezę, co można uargumentować, zestawiając wyniki dwóch badań:
niniejszego z badaniem przeprowadzonym w 2019 roku16. W eksperymencie
z roku 2019, w którym przedmiotem badania były trzy butelki po piwie o różnym
kształcie (Vichy, Steine, Amber) w tym samym kolorze oraz bez etykiety,
zauważono, że charakter udzielanych odpowiedzi był raczej negatywny, co mogło
wynikać z braku kontekstu komunikacyjnego – redukcja zmiennych do samego
kształtu i koloru opakowania nie dawała zbyt wielu możliwości interpretacji.
W niniejszym badaniu deficyt ten został uzupełniony o etykietę, co przełożyło
się na ogólny charakter odpowiedzi, które zdecydowanie są pozytywne –
przyczyną może być właśnie fakt występowania etykiety, która z uwagi na
bogatą w bodźce ofertę komunikacyjną daje szersze możliwości interpretacji oraz
asymilacji tejże.
Niniejszy artykuł należy zakończyć w podobny sposób jak tekst autorstwa
Mariusza Wszołka, Krzysztofa Moszczyńskiego i Pawła Mackiewicza:
„Teza o dwóch wymiarach funkcji opakowań ma bardzo duże znaczenie w praktyce projektowej
dla produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem produktów szybko zbywalnych,
w której chodzi o profesjonalizację działań na korzyść zarówno producenta, jak i konsumenta.
Proces projektowy będzie więc wykazywał charakter symultaniczny w odniesieniu do
formy opakowania i jego wymiaru informacyjnego – etykiety. W kontekście formy opakowania
praktyka projektowa powinna się koncentrować na aspektach związanych z przechowywaniem,
transportem i magazynowaniem oraz z używaniem produktu. O charakterze produktu w sensie
informacyjno-tożsamościowym będzie świadczyć przede wszystkim etykieta opakowania.
Powyższe ustalenia trudno odnieść do każdego rodzaju produktów, szczególnie problematyczne
będzie to w przypadku dóbr luksusowych, w których forma opakowania staje się nierzadko

15

A. Gemel, Kognitywna teoria prototypu – próba filozoficznej analizy, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”,
19/2013, s. 75–88.
16 Por. M. Wszołek, Do czego służą opakowania, op. cit., s. 140–60.
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nośnikiem charakteru produktu – sektor kosmetyczny (perfumy) – niemniej jednak o ostatecznej
ocenie jakości produktu będzie decydować jego etykieta”16, 17.
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Manipulation of the Shape of the Packaging and its Cognitive Image – Research Results
Summary
Packaging design is usually associated with design arts, with particular emphasis on creation in the
visual and technical dimensions, which is by definition a highly fragmented approach. There is still
a lack of research on how end users perceive packaging. The subject of this article is the attempt to
confirm the functional dependence in the field of packaging design. The main thesis, resulting from
the previous empirical findings, is the distinction of two dimensions of the function for the finished
packaging. This is a functional relationship between the form of the packaging and the packaging
17

M. Wszołek, K. Moszczyński, P. Mackiewicz, Wpływ barwy, [w:] Badanie i projektowanie komunikacji 6, op. cit.,
s. 118–119.
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label – as it turns out, the packaging label fulfills other functions than the packaging form itself,
which has a very serious impact on the design process and the design management process.
Keywords: packaging design, communication design, package, design functions, image, identity,
cognition
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Zróbmy sobie telewizję.
Komercjalizacja polskiego YouTube’a

ABSTRAKT
Od momentu powstania w 2005 roku YouTube stale ewoluował od amatorskiej platformy,
alternatywy dla telewizji, w kierunku komercjalizacji. YouTube to obecnie miejsce dla bardzo różnych
użytkowników, w większości biernie oglądających wideo. Jest to jednak również miejsce dla różnych
producentów, gwiazd głównego nurtu i mediów korporacyjnych, których poszczególne treści są
najchętniej oglądane. Ale to także platforma do dystrybucji treści mniejszych niezależnych
producentów, prowadzenia content marketingu marek oraz miejsce dla twórców amatorów
i Youtuberów, czyli celebrytów wykreowanych na YouTube. Głównym celem niniejszego artykuł jest
próba zidentyfikowania dominujących form i praktyk użytkowania YouTube’a. Jak te praktyki
przekładają się na popularność kanałów w serwisie YouTube? Czy działalność na platformie
w dalszym ciągu pozostaje amatorską i darmową działalnością?
Słowa klucze: YouTube, Youtubers, konsumenci YouTube, wskaźniki popularności, komercjalizacja

Wprowadzenie
Domena „YouTube.com” została zarejestrowana 14 lutego 2005 roku. W 2006
roku YouTube był już jednym z najczęściej odwiedzanych serwisów internetowych
według rankingu Alexa Internet. W lipcu 2006 roku na YouTubie oglądano 100 mln
1

Data złożenia tekstu do Redakcji “MiS”: 11.02.2022r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 24.06.2022 r.
193

Irena Wolska-Zogata

filmów dziennie, a w ciągu doby na platformie pojawiało się 65 tysięcy nowych
filmów2. Tego samego roku magazyn Time przyznał tytuł „Człowieka roku” Tobie
(You). „Za przejęcie sterów globalnych mediów, za założenie i ukształtowanie
nowej demokracji cyfrowej, za pracę za darmo i pokonanie profesjonalistów we
własnej grze, Osobą Roku 2006 Time's jesteś ty” – napisał Lev Grossman3.
YouTube wywarł wpływ na ewolucję mediów za sprawą klipów wideo
realizowanych przez amatorów. Każdy kto miał kamerę, osoba znana lub
kompletnie anonimowa, mogła stać się producentem. Hasłem serwisu,
widniejącym obok logo YouTube’a, jest: „Wyemituj siebie” (broadcast yourself)4.
Daniel Smith przekonuje, że motto YouTube’a „broadcast yourself” stało się
nieodłącznym aspektem współczesnego społeczeństwa5. Posiadanie kamery nie
jest współcześnie czymś wyjątkowym. Każdy telefon komórkowy ma wbudowany
aparat i najczęściej jest połączony z Internetem. Możesz nadawać siebie na żywo.
Dyskurs naukowy na temat natury i potencjału mediów partycypacyjnych,
wskazujący na czysto społeczne motywacje leżące u jej podstaw, zachęca do
wyobrażenia sobie typowego uczestnika jako amatorskiego osobnika,
motywowanego pragnieniem osobistej ekspresji i wspólnoty, którego twórczość
wyraża przyziemność lub codzienność. Ta amatorska estetyka jest niewątpliwie
znakiem rozpoznawczym YouTube’a6.
W 2021 roku YouTube był drugą, po Google, najczęściej odwiedzaną witryną na
świecie7. Na platformie takiej jak YouTube znajdziemy szeroką gamę
heterogenicznych form. Gatunki i style współistnieją, tworząc interaktywną
przestrzeń, a której każdy rodzaj treści zaspokaja określone potrzeby i pragnienia
odbiorców. YouTube pozwala użytkownikom oglądać filmy w serwisie w dowolnej
chwili i praktycznie z każdego miejsca na świecie. Jest w istocie największą
telewizją na żądanie.
Niniejszy artykuł opiera się na analizie danych zastanych, generowanych przez
narzędzia YouTube oraz Social Blade o kanałach, twórcach, subskrypcjach,
widowni itp. Analiza ma na celu zidentyfikowanie dominujących form i praktyk
użytkowania YouTube’a, jak te praktyki przekładają się na popularności serwisu
YouTube i popularność kanałów: najczęściej oglądane, najczęściej polubione,
najczęściej komentowane. Analizując dane o subskrypcjach i widowniach szukam
odpowiedzi, czy kanały najchętniej oglądane budują też największe społeczności?
Jakie gatunki są najpopularniejsze? Czy te same gatunki oglądamy
2

https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2020/01/IAB-Przewodnik-po-Social-Media-w-Polsce-2019-2020.pdf
Reuters https://www.nbcnews.com/id/wbna1624252817 grudnia 2006 (31.01.2022).
4
P. Levinson, Nowe, nowe media, Tłum. M. Zawadzka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010 s. 99.
5 D. Smith, Charlie isso “English-like”: nationality and the branded celebrity in the age of YouTube’, „Celebrity
Studies” 5 (3): 256-274, s. 259.
6 J. Burgess, J. Green, The Entrepreneurial Vlogger: Participatory Culture Beyond the Professional Amateur Divide,
[w:] The YouTube Reader, Pelle Snickars Patrick Vonderau (red.), Stockholm 2009, s. 90.
7https://www.alexa.com/topsites, (01.02.2022).
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i subskrybujemy? Czy wśród najpopularniejszych kont dominują konta nadawców
tradycyjnych/komercyjnych, profesjonalnych youtuberów czy amatorów?
W tradycyjnych środkach masowego przekazu, takich jak telewizja, stanowiska
decyzyjne czy status gwiazdy zajmują najczęściej mężczyźni. Jednocześnie środki
masowego przekazu regularnie odtwarzają stereotypy płciowe8. Stąd pytanie, czy
kobiety i mężczyźni uczestniczą w produkcjach filmów YT o najszerszym zasięgu
w równym stopniu? Czy platforma jest bardziej demokratyczna i równościowa?

Ramy teoretyczne
Zdolności komunikacyjne nowych mediów umożliwiły całkowitą przemianę
sposobów ich wykorzystania9. Grossman10 twierdzi, że
„Gutenberg przyczynił się do uczynienia nas wszystkich czytelnikami, radio i telewizja
bezpośrednimi obserwatorami, Xerox wydawcami, a Internet uczynił nas dziennikarzami,
nadawcami, felietonistami, komentatorami”11. Internet stał się „przestrzenią, w której każdy
podłączony do sieci może ulokować swoje zasoby (...) Każdy też może z tych zasobów czerpać –
tego jeszcze w historii nie było”.

Rozwój prasy, radia i telewizji przyczynił się do powstania publiczności. W dobie
mediów społecznościowych widownie ulegają fragmentaryzacji, wyrażając tym
specyficzne, jednostkowe potrzeby uczestnictwa w kulturze medialnej. Wraz
z pojawieniem się Web 2.0 w języku naukowym pojęcie publiczności zostało
zastąpione pojęciem użytkowników. To przesunięcie zainteresowania badaczy
w kierunku analizowania różnych sposobów odczytywania czy użytku wpłynęło na
pojawienie się kategorii konsumenta mediów, który dokonuje suwerennych
wyborów na rynku. Określenie „użytkowanie mediów” jest często interpretowane
w odniesieniu do sposobu, w jaki ludzie jako konsumenci wykorzystują produkty
medialne w codziennym życiu. Korzystanie z oferty nowych mediów jest
„wybiórcze, intencjonalne i obliczone na możliwie największą użyteczność”12. Tak
jak społeczeństwo masowe było efektem masowych rynków konsumpcyjnych
i środków masowego przekazu, tak społeczeństwo pomasowe, czyli

8

R.L. Collins, Content Analysis of Gender Roles in Media: Where Are We Now and Where Should We Go?
„Sex Roles”, 64 (3-4), 2011, s. 290–298.
9 J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, PWN, Warszawa 2010, s. 283.
10
Za Barry Nnaane: Internet Mass Medium—Critical Issues in the Era of Technological Determinism, “Media
Watch”, s. 16-22.
11 A. Keen, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, tłum. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani, Wydawnictwa
Akademickiei Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 11.
12
K. Stachura, (Nowe)? Widownie. Doświadczenia odbiorców mediów w kulturze konwergencji, [w:] Nowe media
i komunikowanie wizualne, P. Francuz, S. Jędrzejewski (red.), Lublin 2010, s. 85-94.
195

Irena Wolska-Zogata

społeczeństwo sieci, oparte jest na swobodzie wyboru13, choć trzeba mieć
świadomość, że przy nieograniczonej ilościowo liczbie oferowanych przekazów,
użytkownik dokonuje ciągłych rozróżnień internetowej oferty14.
Wstępna analiza kultury cyfrowej pokazuje, że liczba jej wytworów rośnie
w postępie geometrycznym. Dotyczy to także tempa produkcji, transmisji
i wymiany. Większość wytworów kultury cyfrowej pojawia się na ekranach15.
Gwałtowny rozwój mediów interakcyjnych, w tym mediów społecznościowych,
nadaje członkom audytorium rolę aktywną, specjalisty w wykorzystywaniu
mediów16, ale jednocześnie wzmacnia fragmentaryzację wykorzystania mediów.
Manuel Castells pisze:
„Nowe media wyznaczają posegmentowaną, zróżnicowaną widownię tak, że chociaż masowa
w kategoriach liczb, nie jest już ona masowa w kategoriach równoczesności i uniformizacji
przekazów, które odbiera. Nowe media nie są już mediami masowymi w (...) sensie wysyłania
ograniczonej liczby przekazów do homogenicznej, masowej publiczności. Ze względu na
multiplikację przekazów i źródeł, sama publiczność staje się bardziej selektywna. Docelowa grupa
odbiorców wykazuje skłonność do wybierania swoich przekazów, pogłębiając w ten sposób swą
segmentację”17.

Bernard Poulet z diagnozą fragmentaryzowania się publiczności idzie o krok dalej
i zauważa, że za jakiś czas możemy spodziewać się sytuacji, w której „każda
jednostka będzie miała swoje osobiste medium”18.
Masowy udział w produkcji amatorskich filmów wideo pokazuje coś nowego
w kulturze medialnej. Nigdy wcześniej tak wielu ludzi na całym świecie nie
spędzało tak wielu godzin na oglądaniu amatorskich filmów wideo19. Jak pisał Jan
van Dijk, „Ekran ma moc przyciągania uwagi człowieka”, ale równolegle
obserwujemy spadek zainteresowania przekazem. Dlatego, aby zapobiec temu
zjawisku,
„komunikaty składają się z coraz krótszych i silniejszych bodźców. Krótkie i mocne serwisy
informacyjne, dynamiczne filmy i wideoklipy, oparte na szybkim montażu oraz pełne humoru
programy telewizyjne powodują fragmentaryzację treści”20.

13

M. Juza, Wiedza ekspercka a mądrość zbiorowa w komunikacji internetowej, „Studia Socjologiczne” 2007,
3 (186) s. 41.
14 K. Stachura, (Nowe)? Widownie…,op.cit., s. 91.
15 J. van Dijk, Społeczne aspekty …, op.cit. s. 265-266.
16 T. Goban-Klas, Diagnoza medialna jako fundament opisu stanu mediów, [w:] Media.pl. Badania nad mediami
w Polsce, pod red. T. Bielak, G. Ptaszek, Kraków 2016, s. 60.
17
M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa2007, s. 346.
18 B. Poulet, Śmierć gazet i przyszłość informacji, Tłum. O. Hedermann, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011,
s. 139.
19 M. Strangelove, Watching YouTube: Extraordinary Videos by Ordinary People, University of Toronto Press,
2010.
20 J. van Dijk, Społeczne aspekty …, op.cit., s. 273.
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Według Strangelove takie amatorskie wideo, mnożenie krótkich klipów karmi
pokolenie z deficytem uwagi21.
Platformy mediów społecznościowych charakteryzuje unikalna architektura,
normy i kultura22. YouTube jest wykorzystywany zarówno w celach
rozrywkowych, poszukiwania i dzielenia się informacjami, jak i komentowania.
YT jest traktowany jako konwergencja rozrywkowej telewizji, muzyki i filmu. Każde
medium jest jednak tylko pośrednikiem pomiędzy nadawcą i odbiorcą. YouTube,
jak zwracają uwagę Jean Burgess i Joshua Green, koncentruje się na kulturze
autopromocji i nadawaniu siebie, a ze względu na dużą różnorodność użytkownicy
mają możliwość subskrybowania niezliczonych filmów23. To także popularne
źródło oglądania i udostępniania teledysków24. Ale YouTube to także narzędzie
promocji celebrytów25 i specjalistów od marketingu26.
Jako witryna „kultury partycypacyjnej” YouTube jest miejscem,
w którym użytkownicy angażują się w czynności takie jak przesyłanie,
komentowanie, przeglądanie i recenzowanie27. Działania użytkowników
pozostawiają „materialne ślady”, które odgrywają istotną rolę kumulowania
wartości dla reklamodawców28. Działania te wpływają na popularność kanału,
a następnie jego wartość w obrębie platformy YouTube. Im więcej kliknięć
i komentarzy, tym większa widoczność i moc pozyskiwania uwagi. Za sprawą
funkcji komentowania (nie wszystkie kanały mają dostępną funkcję
komentowania) platforma nabiera aspektu silnie społecznościowego, dzięki
któremu użytkownicy utrzymują połączenia z innymi użytkownikami29.

21

M. Strangelove, Watching YouTube Extraordinary Videos by Ordinary People, University of Toronto Press,
Toronto 2010, s. 168-169.
22 A.N. Smith, E. Fischer, C. Yongjian, How Does Brand-related User-generated Content Differacross YouTube,
Facebook, and Twitter? „Journal of Interactive Marketing”, Volume 26, Issue 2, May 2012, Pages 102-113.
23 J.E. Burgess, J.B. Green, The entrepreneurial vlogger: Participatory culture beyond the professiona-amateur
divide. W Snickars, P& Vonderau, P (red.) The YouTube Reader 2009, 89-107.
24 C Cayari, The YouTube efect. How YouTube Has Provided New Ways to Consume, Create, and Share Music,
International Journal of Education & the Arts, vol 12 no 6 Jul 2011, s. 1-30 https://eric.ed.gov/?id=EJ937067
(31.01.2022).
25 J. Gamson, The unwatched life is not worthliving: The elevation of the ordinary in celebrityculture. „PMLA”
126(4) 2011, s.1061–1069.
26 M. Laeeq Khan, Social media engagement: What motivates user participation and consumption on YouTube?
„Computers in Human Behavior” Volume 66, January 2017, s. 236-247,
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563216306513 (31.01.2022).
27 Ibidem s. 95.
28 Burgess J.E., User-created content and everyday cultural practice: lessons from YouTube, Television as digital
media, 2011, s. 311–331.
29
P. G. Lange, Publicly Private and Privately Public: Social Networking on YouTube, „Journal of ComputerMediated Communication”, Volume 13, Issue 1, 1 October 2007, s. 361–380.
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Utowarowienie publiczności
Jak podkreślają Kevin Robins i Frank Webster, rewolucja komunikacji nie
sprowadza się do prostego dodania nowych produktów na rynek. To sfera,
w której kapitał stara się wpływać nie na idee, czy zyski, ale na wzorce, tempo,
strukturę i dyscyplinę każdego dnia. Rewolucja komunikacyjna stanowi
rekompozycję mikrostruktury doświadczenia codziennego życia30. Z drugiej
strony, perspektywa ekonomiczna Nicholasa Garnhama pozwoliła uchwycić
wiele ważnych kwestii dotyczących historycznej transformacji i rozwoju
nowych mediów, uprzemysłowienia kultury i kolonizacji czasu wolnego.
W społeczeństwie konsumpcyjnym kapitał jest coraz rzadziej zależny od pracy,
a coraz częściej zależny od konsumentów31. Zdaniem Garnhama władzę ma nie
ten, kto produkuje treści, ale ten, kto zarządza dostępem do dystrybucji, co
pozwala dotrzeć do poszczególnych segmentów.
Obecnie w Polsce dostęp do zasobów Internetu szacowany jest na poziomie 84,5
proc. całkowitej piśmiennej populacji32. W 2021 roku 97,6 proc. osób
w Polsce posiadało smartfona33. Przeciętnie internauta między 16 a 64 rokiem
życia spędza 6 h 44 min dziennie w Internecie, a 2 h 57 min dziennie korzysta
z Internetu w telefonie. Korzystanie z sieci jest zróżnicowane ze względu na wiek.
Im młodsi użytkownicy tym częściej korzystają z Internetu, w grupie wieku
14-35 lat korzystają z Internetu prawie wszyscy34. Według danych publikowanych
przez samego właściciela platformy, YouTube ma ponad 2 miliardy zalogowanych
użytkowników miesięcznie. To widownia mniejsza od Facebooka, należy jednak
pamiętać, że treści YouTube można oglądać bez konieczności tworzenia
konta, więc liczba zalogowanych użytkowników miesięcznie prawdopodobnie
zaniża rzeczywistą liczbę osób oglądających treści w YouTube każdego
miesiąca35. Obligatoryjnie należy posiadać konto do zamieszczania filmów,
przy czym mamy możliwość zachowania prywatności i wyświetlania wideo
tylko uprawnionych. Zarejestrowanie konta jest też konieczne, jeśli chcemy
komentować oglądane wideo lub wyrażać opinię: lubię, nie lubię.
Według danych Digital treści wideo konsumuje 95,3 proc. użytkowników
Internetu w wieku 16-64 lata. W 2021 roku YouTube był najchętniej odwiedzanym
medium społecznościowym w Polsce. 92,8 proc. badanych internautów
30

K. Robins,. F.Webster, Cybernetic Capitalism. Information, Technology, Everyday life, [w:] The political economy
of information, V. Mosco, J. Wasko [red.], University of Wisconsin Press, Madison 1988, s. 46-47
31 A. Aldridge, Konsumpcja, Wyd. Sic!, przełożył Maciek Żakowski, Warszawa 2006, s. 41
32 https://datareportal.com/reports/digital-2021-poland?rq=Poland
33 https://datareportal.com/reports/digital-2021-poland?rq=Poland
34
Ibidem.
35 https://www.affde.com/pl/youtube-users.html
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zadeklarowało, że odwiedziło YT w miesiącu przed badaniem w stosunku do
89,2 proc., którzy odwiedzili FB36. 25,9 mln badanych w Polsce jest potencjalnie
w zasięgu reklam wyświetlanych na YT. Ludzie oglądają codziennie ponad miliard
godzin filmów na YouTube na wszystkich urządzeniach: przenośnych,
stacjonarnych lub telewizorach, ale aż 40,9 proc. czasu oglądania w YouTube
przypada na urządzenia mobilne37.
Średnio użytkownicy spędzają 4,9 godziny tygodniowo lub prawie 255 godzin
rocznie na oglądaniu filmów. Widzowie w wieku 18 lat i starsi spędzają
średnio 41,9 minut dziennie na YouTube. Należy wziąć pod uwagę, że statystyki
YouTube pokazujące, ile czasu ludzie spędzają na przeglądaniu YouTube.com,
znacznie zaniżają ilość czasu, jaki użytkownicy faktycznie spędzają na platformie,
ponieważ wyświetlenia mobilne częściej korzystają z aplikacji YouTube. Na świecie
56 proc. użytkowników YouTube to mężczyźni, a 44 proc. to kobiety38. W Polsce
kobiety stanowią 50,2%, mężczyźni 49,8%39, ale już wśród młodych Polek odsetek
korzystających z Internetu wynosi 99 proc. Co ciekawe kobiety są szczególnie
aktywne w tematyce zdrowotnej, nawet 85 proc. treści o tematyce zdrowotnej
w mediach społecznościowych jest generowana przez kobiety40.
Ze względu na brak ograniczeń wiekowych w konsumowaniu treści na YouTube,
w grupie 7-12 zasięg YouTube’a w Polsce wśród dziewczynek wynosi 76,79 proc.,
a wśród chłopców aż 81,80 proc. Łączna długość czasu w miesiącu
spędzonego przez najmłodszych użytkowników YouTube wynosi odpowiednio:
3 godziny, 15 minut i 55 sekund dla dziewczynek oraz 4 godziny, 21 i 33 sekundy
dla chłopców41. Przeciętny użytkownik YouTube’a sprawdza 8,89 stron dziennie.
Po obejrzeniu jednego filmu, użytkownik sprawdza dodatkowo prawie dziewięć
stron, zwiększając zarówno łączny czas oglądania, jak i liczbę źródeł treści,
z których korzystają42.
Głównym celem aktywności użytkowników serwisu YouTube jest konsumpcja
szeroko rozumianych treści wideo. Użytkownicy „nastawieni na oglądanie”
wykorzystują również natywne funkcje serwisu, takie jak ocena treści wideo (kciuk
w górę/w dół), komentowanie filmów, czy dyskutowanie z twórcami/markami
w zakładce „Społeczności” znajdującej się na ich kanałach (na ten moment
dostępnej tylko na wybranych kanałach). Istnieje tam możliwość dodawania
36

https://datareportal.com/reports/digital-2021-poland?rq=Poland
C. Newberry, 25 YouTube Statistics that May Surprise You: 2021 EditionHere are the most important
YouTube statistics marketers should know for 2021. Some of the Mare surprising! February 2, 2021,
https://blog.hootsuite.com/youtube-stats-marketers, (23.01.2022). https://pl.moyens.net/portalespolecznosciowe/25-statystyk-youtube-ktore-moga-cie-zaskoczyc-edycja-2021/
38
Ibidem.
39 https://datareportal.com/reports/digital-2021-poland?rq=Poland
40 Jarynowski A, Belik V., Choroby przenoszone drogą płciową w dobie Internetu i e-zdrowia: kalkulatory ryzyka,
Kraków, Biblioteka Jagiellońska, 2018.
41
https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2020/01/IAB-Przewodnik-po-Social-Media-w-Polsce-2019-2020.pdf
42 C. Newberry, 25 YouTube …, op.cit.
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wpisów tekstowych, zdjęć, gifów, krótkich filmów oraz komunikowanie
odnośników do platform zewnętrznych43.
Spośród dwóch podstawowych sposobów korzystania z YouTube’a przez
użytkowników platformy: eksplorowania treści zgromadzonych w serwisie oraz
aktywnego udziału w tworzeniu contentu wideo dodawanego na platformie, dla
marketerów istotniejsza jest kategoria biernych konsumentów, z uwagi na
potencjał komunikacyjny. Wśród 1 680 000 000 użytkowników YouTube’a jedynie
około 3 proc. tworzy content44. Pozostałe 97 proc. konsumuje treści i stanowi
potencjalną grupę docelową dla marketingu. Prawie 65 proc. Polaków popiera
oglądanie reklam w zamian za darmowy kontent45. Dodatkowo jest to idealne
miejsce dla content marketingu. Dane YouGov pokazują, że prawie co dziesiąty
konsument na świecie (9 proc.) śledzi jakiegoś influencera. Generalnie wśród
ogółu obserwujących na całym świecie przeważają kobiety - 53 proc. w stosunku
do 47 proc. mężczyzn. Jednak wśród wszystkich typów influencerów największy
odsetek mężczyzn (69 proc.) globalnie obserwuje konta gamerów, nieco
mniejszy (66 proc.) obserwuje sportowców. W Polsce odsetek mężczyzn wśród
obserwujących konta graczy stanowi 76 proc. Z kolei wśród obserwujących kobiet
największy odsetek (77 proc.) śledzi konta o urodzie, modzie (67 proc.) oraz
żywności (61 proc.)46.

Gwiazdy znikąd47. Profesjonalizacja i komercjalizacja
Właściwości platformy umożliwiają zwykłym użytkownikom osiągnięcie sławy za
sprawą autobrandingu, autocelebrytyzacji, pozyskując rówieśników jako swoich
fanów. Status celebryty można osiągnąć za pomocą narzędzi „zrób to sam”,
z pominięciem gate keeperów przynależnych mediom tradycyjnego przemysłu
rozrywkowego48.
W 2007 roku platforma YT uruchomiła Program Partnerski, oferujący twórcom
filmów dochody wynikające z liczby ich wyświetleń oraz ilości subskrybentów, ale

43

https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2020/01/IAB-Przewodnik-po-Social-Media-w-Polsce-2019-2020.pdf
(21.01.2022).
44 https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2020/01/IAB-Przewodnik-po-Social-Media-w-Polsce-2019-2020.pdf
45 Yougov.com/media-content, https://commercial.yougov.com/rs/464-VHH-988/images/YouGov-Global-MediaConsumption-Report-2021.pdf?mkt_tok=NDY0LVZISC05ODgAAAGB7LPlYOVIwVgoPDMeI5O54N8Ny9EQ1HtX_OJ8Ju6GHrh1n1xn-yV6MzuY5E4ITbxyoZ-T6eLw3SLXK0FL2z1h84gsd6g91dlihu9JwrW9zI, (23.01.2022).
46
Yougov.com/media-content, https://commercial.yougov.com/rs/464-VHH-988/images/YouGov-GameChangers-2021-PART-2.pdf (23.012022).
47 Tytuł śródtytułu zaczerpnięty został z książki P. Levinsona:Nowe nowe media, op.cit.
48 M. Hou , Social media celebrity and the institutionalization of YouTube, „Convergence: The International
Journal of Researchinto New Media Technologies” 2019, Vol. 25(3) 534–553553https://journals.sagepub.com/
doi/pdf/10.1177/1354856517750368
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także wsparcie przy produkcji filmów49. Dzięki temu twórcy coraz częściej stają się
przedsiębiorcami50. Produkcja i publikacja filmów na YouTube to nie tylko okazja
do zarabiania pieniędzy, ale także sposób na budowanie kariery, stworzenie
rozpoznawalnej marki.
Aby youtuber mógł skorzystać z programu partnerskiego musi spełnić kilka
kryteriów. Po pierwsze musi mieć 1000 subskrybentów oraz 4000
zweryfikowanych godzin czasu oglądania publicznych filmów w ciągu ostatnich
12 miesięcy.
Według portalu Social Blade twórców na YT jest 58,5 mln51. Niewielka liczba
kanałów generuje większość treści, a niewielka liczba filmów generuje większość
wyświetleń. Badania Pew Researche Center z 2019 roku (analizowano kanały,
które miały przynajmniej 250 tys. subskrybentów) ujawniły, że 10 proc. najbardziej
popularnych kanałów wyprodukowało 70 proc. wszystkich opublikowanych
filmów w badanym okresie52. We wszystkich tych filmach najpopularniejsze 10
proc. odebrało 79 proc. wszystkich wyświetleń w ciągu tygodnia53.
Dużą popularnością cieszą się również treści dla dzieci i filmy z ich udziałem.
Chociaż tylko 4 proc. wszystkich anglojęzycznych filmów opublikowanych przez
popularne kanały w pierwszym tygodniu 2019 r. było wyraźnie skierowanych do
dzieci w wieku poniżej 13 lat, filmy te uzyskały więcej wyświetleń niż inne. Filmy
przedstawiające dzieci, które wydawały się mieć mniej niż 13 lat – niezależnie od
grupy docelowej – przyciągnęły jeszcze większe zaangażowanie, średnio ponad
trzykrotnie więcej wyświetleń niż inne rodzaje filmów54.
Trudno jest osiągnąć sukces w YouTube. Około 96,6 proc. kont YouTube ma
mniej niż 10 000 subskrybentów, a 84,2 proc. kanałów ma mniej niż 1000. Około
230 000 kanałów przekroczyło granicę 100 tys. abonentów. Tylko około 22 000
kanałów liczy ponad million abonentów55.
Z danych wewnętrznych firmy Google wynika, że odsetek polskich kanałów,
których zarobki osiągają 5-cyfrowe kwoty lub większe wzrósł o ponad 35 proc. rok
do roku. W Polsce już ponad 2 tysiące kanałów ma ponad 100 tysięcy subskrypcji,
co oznacza wzrost o ponad 20 proc. rok do roku. Liczba kanałów, które mają
ponad 1 milion subskrypcji, wzrosła o 30 proc.56. Na 122 konta z subskrypcjami

49

Szczegółowe informacje, zasady i ograniczenia na stronie https://support.google.com/youtube/answer/
72851?hl=pl
50 J.E. Burgess, J.B. Green, YouTube, Polity Press, Cambridge 2009, s. 104.
51 Dane z 19.01.2022, źródło https://socialblade.com
52 P. Van Kessel, S. Toor, A. Smith, A Week in the Life of Popular youtubeChannels,
https://www.pewresearch.org/internet/2019/07/25/a-week-in-the-life-of-popular-youtubechannels/(27.01.2022).
53 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/12/04/10-facts-about-americans-and-youtube/(30.11.2021).
54 Ibidem.
55
https://www.affde.com/pl/youtube-users.html
56 https://polska.googleblog.com/2021/12/co-ogladalismy-na-youtube-w-2021-roku.html (31.01.2022).
201

Irena Wolska-Zogata

powyżej 1 mln, przypada 13 kobiet, w tym jedno dziecko57. 8 kanałów na tej liście
zajmują te prowadzone przez dzieci, dla dzieci lub komercyjne kanały z bajkami.
Subskrypcje stanowią ważny, ale nie najważniejszy wskaźnik popularności.
Nadmiar treści i deficyt uwagi sprawia, że dla monetyzacji ważniejsze są
wyświetlenia.
YouTube jest dystrybutorem dla treści tworzonych przez innych, z jasnym
modelem biznesowym i celem generowania wartości ekonomicznej z przesłanych
treści. Ekwiwalent finansowy za dostarczony kontent jest zależny od:
• subskrypcji,
• ogólnej liczby wyświetleń,
• czasu oglądania,
• części filmu (w procentach), którą ogląda najwięcej widzów,
• ilości polubień „podoba mi się”,
• ilości oznaczeń „nie podoba mi się”,
• komentarzy i opinii widzów.58
Polubienia i kliknięcia online definiują obecnie nowe wskaźniki sławy59,
a wyświetlenia i subskrypcje kanałów przyczyniają się do legitymizacji statusu na
platformie. Co więcej, znaczenie tych wskaźników jest bardziej widoczne dzięki
ogromnej różnorodności i liczbie filmów, co w zestawieniu z niedostatkiem uwagi
sprawia, że uwaga jest cennym towarem, sprzyjając ostrej rywalizacji na
wyświetlenia i subskrypcje60.
Subskrypcja na YouTube to inaczej obserwacja danego konta na YT. Jest to
swego rodzaju wsparcie dla nagrywającego, ponieważ duże zasięgi świadczą
o popularności konta oraz ilości osób, które chętnie oglądają dany kanał. Zasięgi
przekładają się na pozycjonowanie filmu, widoczność kanału i dodatkowe
benefity, jak np. współpraca z markami. Ponieważ tzw. suby, obok wyświetleń, są
jednym z kluczowych czynników popularności, stały się towarem. Powstały firmy
specjalizujące się w sprzedaży subów, wyświetleń, like’ów.
Na stronie jednego ze sprzedawców możemy przeczytać, że zdobycie 1000
subskrypcji, co jest wymaganym minimum, aby kanał na YouTube mógł zarabiać,
wymaga sporo wysiłku. Ale „Gra jest warta świeczki, ponieważ YouTube
bardziej promuje filmy, na których sam może zarabiać więc wraz z wzrostem
subskrypcji automatycznie nasze zasięgi będą większe”61. 100 tys. subskrypcji
to dodatkowe przywileje, można otrzymać w nagrodę srebrny przycisk.
57

https://pl.youtubers.me/polska/wszystko/top-1000-najczesciej-subskrybowane-youtube-kanaly-w-polska
(6.02.2022).
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https://komu.media/monetyzacja-kanalu-na-platformie-youtube-czyli-jak-zarabiac-na-swoich-filmach
59 P.D. Marshall, Celebrity and power, University of Minnesota Press, Minnesota, USA 2014.
60 F. García-Rapp, Popularit ymarkers on YouTube’s attention economy: the case of Bubzbeauty. „Celebrity
Studies”, 8 (2), 2017 s. 228-245. https://eprints.whiterose.ac.uk/144840/1/Popularity%20Markers%20on%20YT
%20ParaMemoria.pdf (04.02.2022).
61 https://kuplike.pl/produkt/wyswietlenia-na-youtube/?step=2 (06.02.2022).
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Wyświetlenia, komentarze i polubienia działają jak promocja dla filmu. I znów
możemy przeczytać w sklepie sprzedającym wyświetlenia, że są one:
„jednym z najważniejszych czynników popularności danego wideo. Oczywiście film sam w sobie
musi przyciągać i powinien wywierać na użytkownikach emocje – być ciekawy, radosny,
kontrowersyjny czy smutny. To Ty wybierasz jaki on ma być, aby zaciekawił jak największą ilość
użytkowników. Często już po jednym udanym pod względem wyświetleń na YouTube filmie
zgłaszają się do nas firmy proponujące współpracę reklamową. Na samym początku naprawdę
warto dokupić wyświetleń oraz łapek w górę pod Twoimi filmami, aby pozostawić po sobie lekkie
„echo”62.

Sprzedawca subów radzi: „Bądź mądrzejszy od algorytmu YouTube, kupując
subskrypcje za pośrednictwem naszej strony internetowej” 63. Filmy często
wyświetlane zyskują status bardziej popularnych, a to przekłada się ponownie na
wzrost wyświetleń i proces się zapętla64. Popularność można sobie kupić lub
przynajmniej przyśpieszyć jej nadejście. Jak zachęcają sprzedawcy wskaźników
wartości kanałów na YouTube: „Jeśli nie masz tyle czasu, by czekać aż staniesz się
kimś sławnym, to kup wyświetlenia. Szanuj swój czas i dąż do perfekcji na YT”65.
Posiadanie subskrypcji można porównać do pakietu telewizji kablowej. Możemy
mieć setki kanałów, ale oglądamy nieliczne. Tabela 1 przedstawia rozkład
tematów reprezentowanych przez kanały z pierwszej setki o największej liczbie
subskrybentów oraz najczęściej wyświetlanych.
Tabela 1. Kategorie kanałów Top 100
Subskrypcje
Częstotliwość
▪ Rozrywka
40
▪ Game
17
▪ Muzyka
16
▪ Film
7
▪ Ludzie
6
▪ Komedia
5
▪ Jak?
4
▪ Sport
2
▪ Edukacja
1
▪ Samochody
1
▪ Technologia
1

Oglądalność
▪ Muzyka
▪ Rozrywka
▪ Game
▪ Ludzie
▪ Film
▪ Komedia
▪ Jak?
▪ Technologia

Częstotliwość
38
27
15
6
5
4
4
1

Źródło: Zestawienie własne na podstawie danych: https://socialblade.com/youtube/top/country/pl

62

https://kuplike.pl/produkt/wyswietlenia-na-youtube/?step=2 (06.02.2022).
https://lajkiinsta.pl/produkt/kup-subskrypcje-na-youtube (06.02.2022).
64
https://lajkiinsta.pl/produkt/kup-wyswietlenia-na-youtube (06.02.2022).
65 Ibidem.
63
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Katalog tematów kanałów o największych subskrypcjach jest szerszy niż kanałów
wyświetlanych. Natomiast bez względu na kryterium klasyfikacji: oglądalność czy
subskrypcje, rozrywka, muzyka i gry stanowią ponad połowę wszystkich topowych
gatunków w Polsce.
Tabela 2. Subskrypcje i wyświetlenia TOP 10 polskiego YouTube
Ranga

Youtuber

Subskrypcje

Ilość
filmów

Data
rozpoczęcia

Wyświetlenia

Kategoria

7541
1384
9576
672

2016
2010

1987

2012

1
2
3
4

TVN7
SBM Label
Tvnpl
Bazylland

784000
3030000
2280000
5790000

4170348196
3558050635
2746373500
2673910388

5

Vito
Minecraft
Śpiewajace
Brzdące
Disco Polo
Lajf
Karol Friz
Wiśniewski
Planeta
Faktów
Abstrachuje
TV

2410000

2364584994

Rozrywka
Muzyka
Rozrywka
Film i
animacja
Gaming

1590000

2060577198

Muzyka

278

2013

1470000

2056639136

Muzyka

1027

2013

4510000

1944810450

Gry

560

2010

2710000

1564878410

Rozrywka

1402

2012

3360000

1490790439

Rozrywka

585

2012

6
7
8
9
10

2013

Opracowanie na podstawie: https://us.youtubers.me/poland/all/top-10-youtube-channels-inpoland.

Pierwsze cztery kanały w zestawieniu YouTube 10 najlepszych kanałów w Polsce
na początku 2022 roku to przedsiębiorstwa mediowe i wytwórnia muzyczna. Co
ciekawe, w powyższym zestawieniu ilość subskrybentów nie przekłada się na
wyświetlenia. Najmniej subskrybentów ma pierwszy w zestawieniu TVN7. Także
czas nie jest prostą funkcją przekładającą się na liczbę wyświetleń, bo jest
najmłodszy w tym zestawieniu. Natomiast kanały dla dzieci, pomimo stosunkowo
niskiej liczbie subskrypcji i opublikowanych filmów, mają dużą ilość wyświetleń.
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Tabela 3. TOP 10 nadawców
Subskrypcje
1. Bazylland66 (games)
2. Blowek- youtuber (rozrywka)
3. Karol Friz Wiśniewski- youtuber
(rozrywka)
4. reZigiusz- yotuber (rozrywka)
5. Stuu (rozrywka)
6. Step Records
7. SA Wardęga
8. AbstrachujeTV
9. Naruciak- yotuber (rozrywka)
10. Car Music

Oglądalność
1.TVN7
2.Wytwórnia muzyczna Step Records
3. Wytwórnia Hip-Hopowa SBM Label
4.Tvnpl
5. Bazylland- kanał dla dzieci
6.Quequality- wytwórnia muzyczna
7. Vito minecraft- youtuber, gry
8. Disco polo life
9.Wytwórnia muzyczna
10. Śpiewające brzdące, kanał
muzyczny wydawnictwo Akord

Opracowanie własne na podstawie: https://socialblade.com/youtube/top/country/ pl/
mostsubscribed

Największe społeczności zgromadzili wokół siebie youtuberzy, głównie ci
kierujący się do młodszego grona odbiorców. Ale w rankingu oglądalności prym
wiodą nadawcy komercyjni. Analiza danych w tabeli poniżej wskazuje, że przy
porównywalnej wielkości subskrybentów pierwszy w ranking Blowek
wyprodukował prawie 3 razy więcej filmów opublikowanych w YT, które były
ponad 2 x rzadziej wyświetlone niż drugiego w rankingu Karola Friz
Wiśniewskiego. Ciekawym przypadkiem jest Sylwester Wardęga, legenda i nestor
polskiego YouTube’a, który ma najniższą ilość wyprodukowanych
i opublikowanych filmów i tylko 200 tys. mniej wyświetleń niż pierwszy youtuber
w rankingu. W 2014 roku otrzymał nagrodę YouTube Rewind w kategorii
globalnej67. Wardęga na swoim kanale opublikował ostatni film w 2019 roku, nie
publikuje nowych filmów, gdyż założył nowy kanał o nazwie Krulestwo, który
„sprawia wrażenie bardziej prywatnego i nie jest nastawiony na określoną
tematykę. Na nim znajdują się filmy prawie każdego typu, począwszy od blogów,
przez Q&A, aż po komentowanie aktualności pojawiających się w sieci”68.
Blowek, czyli Karol Gązwa, to autor kanału, który obserwuje ponad 4,5 mln osób.
Zaczynał mając 15 lat od publikowania filmów z Minecrafta. Blowek kieruje swój
kanał głównie do młodych osób. Najpopularniejsze wideo zostało opublikowane
w 2013 roku, zostało wyświetlone 16 780 517 razy i polubiło go 414 tys.
użytkowników. Pod filmem internauci zostawili prawie 59 tys. komentarzy.
66

Portal social blade klasyfikuje Bazylland jako gry, zob.:
https://socialblade.com/youtube/top/country/pl/mostsubscribed, natomiast narzędzie YouTube jako film
i animacje (zob. https://us.youtubers.me/poland/all/top-10-youtube-channels-in-poland)
67
https://apynews.pl/profil/sa-wardega#
68Ibidem.
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Tabela 4. Produkcja, oglądalność, społeczności youtuberów
Ilość wyprodukowanych
Subskrybenci
filmów
Blowek
1485
4,79 mln
Karol Friz
Wiśniewski
562
4,53 mln
reZigiusz
1306
4,3 mln
Stuu
1352
4,27 mln
SA Wardęga
46
3,63 mln
Naruciak
869
3,28 mln

Wyświetlenia
video
998403077
1969233259
1056572904
1069593530
782827001
784726393

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://us.youtubers.me/poland/all/top-10-youtubechannels-in-poland

Karol Friz Wiśniewski, youtuber o największej liczbie wyświetleń, rozpoczął
swoją działalność na YouTube w wieku 14 lat. Zaczynał od gier wideo, a w 2018
roku założył grupę Ekipa. Grupa ma menadżera. Obecnie Friz jest jednym
z najsłynniejszych i najbogatszych polskich youtuberów. Zarabia dzięki wpływom
z reklam, dochodom ze sklepu z ubraniami i gadżetami oraz współpracy z różnymi
markami. Przedsiębiorczy vloger prowadzi też kursy dla początkujących
youtuberów69.
50 najpopularniejszych filmów z kanału Karola Wiśniewskiego zostało
wyświetlonych 497 mln razy, a widownie każdego filmu liczyły od 200 tys. do 69
mln. W 2021 roku 1. miejsce na liście najczęściej wyświetlanych wideo na
YouTube zajął teledysk EKIPA pt. 3 KIPA, promujący 3 sezon grupy. Teledysk trwa 4
min i był wyświetlony 93 687 090 razy70. 1,3 mln użytkowników polubiło teledysk,
a 183 786 zostawiło komentarz.
Karol "Friz" Wiśniewski, czyli 25-letnia gwiazda YouTube'a, zajął 25 miejsce na
liście 40 milionerów przed 40. rokiem życia. Jego majątek szacowany jest na 151
mln zł, a jedną z jego składowych jest słynna już współpraca z firmą Koral przy
produkcji lodów Ekipa71.

Zakończenie
Początkowo YouTube był analizowany jako platforma kultury partycypacyjnej,
ale ewolucja w kierunku środowiska komercyjnego, gdzie generowane treści są
powiązane z monetyzacją, przeniosła analizę w kierunku „hybrydowej kulturalno69https://zyciorysy.pl/biografia/karol-friz-wisniewski/
70Dane

na 09.02.2022.
https://businessinsider.com.pl/finanse/friz-lewandowscy-chodakowska-krychowiak-juroszek-listanajbogatszych-mlodych-polakow/x1gr6fn (01.02.2022).
71
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komercyjnej przestrzeni72. Trebor Scholz opisuje Internet jako „plac zabaw
i fabrykę”73, dzięki czemu rozrywkowa aktywność użytkowników
podporządkowana jest akumulacji kapitału74. Proces profesjonalizacji youtuberów
mających co najmniej 100 tys. subskrybentów wspiera sam YouTube, zastępując
początkową amatorską estetykę - estetyką profesjonalną75. To, co w początkowej
fazie było bezinteresownym i kreatywnym sposobem wyrażania siebie, stało się
częścią ekosystemu ekonomicznego. Marzący o popularności youtuberzy stosują
różne techniki autoprezentacji, ale za najbardziej skuteczną uchodzi
autentyczność, pozory bycia „prawdziwym”76. Amatorska estetyka, postrzegana
jako autentyczna, staje się narzędziem marketingowym, wspierającym budowanie
reputacji i przedsiębiorczości, przekłada się na wymierną wartość finansową.
Niezwykłość, doskonałość, glamour i dystans zostały zastąpione zwyczajnością,
równością i intymnością77. „Autentyczność” jest postrzegana jako kluczowa
strategia zdobywania uwagi, co znajduje odzwierciedlenie w popularnych
gatunkach YouTube.
YouTube to ważna platforma dla młodych, którym zastępuje telewizję, dając
jednocześnie międzynarodową przestrzeń umożliwiającą autopromocję
i budowanie wspólnoty. YouTube daje potencjalnie każdemu, także grupom
marginalizowanym i ich przedstawicielom, możliwość samoprezentacji78. Tym
samym podważa monopol mediów tradycyjnych na ustalanie agenda setting,
legitymizację reprezentacji79. Ale to rozrywka jest głównym celem platformy.
Jednocześnie dynamicznie rośnie udział treści firm medialnych80, co podważa
wyobrażenia, że platforma jest nieskażona komercjalizmem. Z drugiej strony YT to
trampolina do sławy i pieniędzy. Potencjał przychodów z działalności na YT jest
zmienny i zależy od wyświetleń, subskrypcji, z kolei komentarze mogą
być dodatkowym źródłem reputacji istotnym dla uzyskania dodatkowych
dochodów, np. z umów sponsorskich, pracy w mediach tradycyjnych czy szerszym
72

R. Lobato (2016) The culturallogic of digital intermediaries: YouTube multichannel networks. „Convergence”
22(4): 348–360. s.357.
73 T. Scholz (red) Digital Labor: The Internet as Playground and Factory, London and New York: Routledge.London
and New York 2012, cyt. Za J. Arthurs, S. Drakopoulou, A. Gandini, Researching YouTube, „Convergence: The
International Journal of Researchinto New Media Technologies” 2018, Vol. 24(1) 3–15, s.7.
74 J. A. Middlesex, S. Drakopoulou, A. Gandini Researching YouTube, s. 7, „Convergence: The International Journal
of Researchinto New Media Technologies” 2018, Vol. 24(1) 3–15.
75
J. Kim,The institutionalization of YouTube: From user-generated content to professionally generated content.
„Media, Culture&Society” 34(1), 2012, s. 53–67.
76 M. Malmberg, P.Mervi, Migrant Youths and YouTube Entertainment: Media Participation in Post-Migrant
Finland, „Culture Unbound” Volume 12, Issue 2, 2020: 275–292. Published by Linköping University Electronic
Press: http://www. cultureunbound.ep.liu.se, s. 279
77
A. Marwick , D. Boyd, To see and be seen: Celebrity practice on Twitter, „Convergence” 17(2), 2011, s. 139–158.
78 J. E. Burgess, J.B. Green, The entrepreneurial vlogger: Participatory culture beyond the professional-amateur
divide,[w:] The YouTube Reader, Snickars, P& Vonderau, 2009, 89-107.
79 N. Thumim, Self-Representation and Digital Culture, Palgrave Macmillan, 2012.
80
W.W. Xu, J. Y. Park, J. Y. Kim, H. W. Park, Network ed Cultural Diffusion and Creation on YouTube: An Analysis
of YouTube Memes Pages „Journal of Broadcasting&Electronic Media, 60 (1), 104-122.
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ekosystemie promocyjnym81. Zależność przychodów od kaprysu publiczności czy
ukrytych algorytmów wygenerowała popyt na usługi kupowania subów, like’ów
czy oglądalności.
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Let's Make TV. Commercialization of Polish YouTube
Summary
Since its inception in 2005, YouTube has steadily evolved from a platform to share your own
amateur videos, an "alternative" to television , to commercialization in a variety of ways: from what
is valued in the interface to featured content, thanks in large part to its inclusion in the Google
sphere. YouTube is now a place for a variety of different users, most of whom are passive watchers.
However, it is also a place for the various producers, mainstream celebrities and corporate media
whose particular content is most popular. It is also a platform for distributing content from smaller
independent producers, doing content marketing for brands, and a place for amateur creators and
YouTubers, celebrities who rose to stardom on the platform. Surveys conducted on teens indicate
that in many cases YouTube stars are more popular than mainstream stars . The main purpose of
this article is to identify attempt to identify the dominant forms and practices of YouTube usage.
How do these practices translate to channel popularity on YouTube? At the end of the day, does the
activity on the platform still remain an amateur and free activity?
Keywords: Youtube, Youtubers, Youtube consumers, popularity indicators, commercialization
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TikTok – przegląd badań naukowych

ABSTRAKT
Artykuł dotyczy aplikacji TikTok, czyli obecnie jednej z najbardziej popularnych platform
komunikacyjnych na świecie. Wykorzystanie tego medium, jego specyfika oraz wpływ na
użytkowników budzą coraz większe zainteresowanie badaczy z różnych dziedzin nauki. Celem
niniejszego artykułu jest opis stanu dotychczasowych badań dotyczących wspomnianej platformy.
Na podstawie przeglądu artykułów naukowych zebranych z polskich oraz zagranicznych baz danych
artykuł omawia badania w obszarach takich jak m.in. nauka, edukacja, kultura i religia, polityka oraz
psychologia i medycyna. Przegląd badań pokazuje różnorodność aplikacji, jej potencjał w zakresie
komunikacji, edukacji, przekazywania informacji, budowy wizerunku czy tworzenia społeczności.
Badania potwierdzają również możliwości jej wykorzystania w zakresie oddziaływania na zachowania
społeczne w różnorodnych obszarach życia, np. w sferze zdrowia i polityki. W odniesieniu do użycia
i formy komunikatów, badania wskazują na wysoki stopień mimetyczności, imitacji i replikacji
tworzonych i przekazywanych treści.
SŁOWA KLUCZOWE: TikTok, badania naukowe, media, komunikacja

Wprowadzenie
TikTok jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się platform
komunikacyjnych na świecie. Jednocześnie budzi liczne kontrowersje, zarówno
wśród teoretyków i badaczy mediów, jak również wśród samych użytkowników,
a także w świecie polityki i ekonomii. Aplikacja jest w szczególności
1Data

złożenia tekstu do Redakcji “MiS”:.03.05.2022 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku 27.06.2022 r.
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wykorzystywana przez dzieci i młodzież, co czyni ją niezwykle istotną w wymiarze
odziaływania społecznego. W doniesieniach medialnych wyłania się obraz TikToka
jako medium generującego niebezpieczne trendy, niepożądane zachowania wśród
młodych
użytkowników2,
medium
nielegalnie
gromadzącego
dane
3
o użytkownikach . Analizy naukowe wskazują zarówno na korzyści, jak też
problemy i zagrożenia płynące z jego użycia, niejednokrotnie potwierdzając
doniesienia medialne. Badania wskazują bowiem na silny wpływ treści
przekazywanych na TikToku na zachowanie, rozwój, kształtowanie tożsamości
oraz umiejętności młodych odbiorców4. TikTok, jako że oferuje możliwość
kreowania treści audiowizualnych o zasięgu globalnym, niewątpliwie może
przyczynić się do rozwoju kompetencji technologicznych i komunikacyjnych
użytkowników. Wśród zagrożeń wymienia się natomiast brak dostatecznej
ochrony
danych
osobowych,
rozpowszechnianie
nienawiści,
treści
ekstremistycznych czy cyberprzemocy5. Choć powyższe zachowania i treści są
obecne także w innych mediach, na TikToku mają szczególne znaczenie ze względu
na jego popularność wśród osób młodych, niekoniecznie dojrzałych,
i krytycznych wobec otrzymywanych wiadomości. Co więcej, podkreśla się brak
mechanizmów filtrowania i blokowania materiałów, co mogłoby chociaż
w niewielkim stopniu wyeliminować treści negatywne lub szkodliwe6. Warto
dodać, iż właśnie z powodu braku istniejących zabezpieczeń, kontroli
i mechanizmów ochrony danych, TikTok stał się przedmiotem napięć politycznych,
głównie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, co określone zostało mianem
de/re-politycyzacji (ang. de/re-politicisation) tego medium, które często nie jest

2

Amerykańskie szkoły odwołują lekcje? z powodu viralowych filmików z TikToka, 2022,
https://www.logo24.pl/Logo24/7,139601,27926894,amerykanskie-szkoly-odwoluja-lekcje-z-powodu-viralowychfilmikow.html?disableRedirects=true (04.06.2022); TikTok ulubioną platformą drapieżników
seksualnych?,https://www.logo24.pl/Logo24/7,85826,28345127, tiktok-ulubiona-platforma-drapieznikowseksualnych.html? disableRedirects=true (04.06.2022);B. Kolovos, Shortage of diabetes medication Ozempic after
TikTok users promote drug for weight loss, „The Guardian”, 2022, https://www.theguardian.com/australianews/2022/ may/31/shortage-of-diabetes-medication-ozempic-after-tiktok-users-promote-drug-for-weight-loss
(03.06.2022).
3 TikTok znów pod ostrzałem. Ile Chińczycy wiedzą o użytkownikach?,
https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,28602585,chinski-rzad-zbieral-informacje-o-amerykanskichuzytkownikach.html?_ga=2.185444777.1002259776.1657024028-3779292.1652768858&disableRedirects=true
(04.06.2022); J. Naughton, How TikTok is turning a generation of video addicts into a data goldmine,„The
Guardian”, 2022, https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jun/25/how-tiktok-is-turning-ageneration-of-video-addicts-into-a-data-goldmine (03.06.2022).
4 M.Dankowska-Kosman, TikTok – Nowa przestrzeń komunikacji nastolatków, „Rozprawy Społeczne”, 2021,
15(3), s. 166-176, https://doi.org/10.29316/rs/14002(14.06.2022).
5 T.De Leyn, R.De Wolf, M. Vanden Abeele, I. De Marez, In-between child’s play and teenage pop culture:
Tweens, TikTok & privacy, „Journal of Youth Studies”,
2022,https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1939286(14.06.2022).
6
G.Weimann, N. Masri,Research note: Spreading hate on TikTok, „Studies in Conflict and Terror”, 2020, 20, s. 114, https://doi.org/10.1080/1057610X.2020.1780027 (09.05.2022).
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już postrzegane jako cud ekonomiczno-biznesowy, lecz jako zagrożenie dla
demokracji7.
Wykorzystanie platformy, jej specyfika oraz wpływ na użytkowników budzą
coraz większe zainteresowanie badaczy z różnych dziedzin nauki. Chociaż TikTok
jest w użyciu zaledwie kilka lat, przeprowadzono wiele analiz dotyczących jego
zastosowania w różnych kontekstach. Celem niniejszego artykułu jest przegląd
dotychczasowych badań naukowych dotyczących tego medium. W celu
charakterystyki stanu badań dotyczących aplikacji TikTok zastosowano metodę
metaanalizy. W procesie doboru materiału badawczego wykorzystano
następujące bazy danych: Katalog Biblioteki Narodowej, Science Direct, EBSCO,
SagePremier oraz Wiley Online Library. Powyższe bazy przeszukano wpisując
w okno wyszukiwarki nazwę aplikacji, czyli „TikTok”. Materiał badawczy, dobrany
losowo, po wyeliminowaniu powtarzających się artykułów, obejmuje 56 artykułów
naukowych opublikowanych w przedziale czasowym 2019-2022. Spośród
zebranych tekstów największy zbiór dotyczy wykorzystania aplikacji w komunikacji
w obszarze psychologii i medycyny, z mniejszą liczbą tekstów poświęconych użyciu
TikToka w obszarze kultury, edukacji czy polityki, co zostanie szczegółowo
przedstawione poniżej.

TikTok jako platforma
Funkcjonalność aplikacji
TikTok, stworzony w 2016 roku, jest międzynarodową wersją chińskiej aplikacji
o nazwie Douyin. Powstanie dwóch wariantów medium określa się jako
odzwierciedlenie nowych trendów w globalnej ekspansji platform
społecznościowych, w szczególności tendencji do tzw. paralelnej platformizacji
(ang. paralel platformization), obejmującej rozwój platform komunikacyjnych
w różny sposób w zależności od oczekiwań użytkowników, kultury lub regulacji
prawnych, w tym przypadku w Chinach oraz na świecie8.
TikTok jest dostępny w 150 krajach, a liczba użytkowników przekracza miliard.
Użytkownicy tworzą grupę zróżnicowaną wiekowo, obejmując osoby od 10 do 80
lat9. Aplikacja oferuje różnorodne funkcjonalności, takie jak oglądanie oraz

7

W. Miao, D. Huang, Y. Huang, More than business: The de-politicisation and re-politicisation of TikTok in the
media discourses of China, America and India (2017–2020), „Media International Australia”, 2021,
https://doi.org/10.1177/1329878X211013919(05.04.2022).
8 Z. Zhang, Infrastructuralization of Tik Tok: Transformation, power relationships, and platformization of video
entertainment in China, „Media, Culture & Society”, 2021, 43(2), s. 219-236,
https://doi.org/10.1177/0163443720939452(19.06.2022).
9
TikTok statistics - Everything you need to know [Apr 2022 update], https://wallaroomedia.com/blog/socialmedia/tiktok-statistics (04.06.2022).
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nagrywanie krótkich filmików (od 3 do 60 sekund) do wybranej muzyki,
przekazywanie transmisji na żywo, interakcję z innymi użytkownikami
za pośrednictwem wiadomości prywatnych, komentarzy i polubień, czyli tzw.
like’ów. Filmiki udostępniane na platformie obejmują różnorakie gatunkowo
i strukturalnie formy, wśród których wymienić można np. tutorial, stand-up,
relację na żywo. Formatami typowymi i konstytutywnymi dla platformy są filmiki
typu lip-sync (oparte o synchronizację ust) oraz duety (odpowiedzi wideo na treści
innych użytkowników z wbudowanym oryginalnym filmikiem), czyli formaty
niewystępujące na innych platformach10. Jednym z popularnych formatów są
również tzw. wyzwania (ang. challenges). Analizy pokazały, iż motywacją do
uczestnictwa w wyzwaniach jest przede wszystkim fakt bycia wyznaczonym przez
innych użytkowników oraz presja społeczności. Użytkownicy wskazują na
pozytywne emocje płynące z udziału w wyzwaniach, w szczególności popularność,
zdobywanie polubień, a także wzrost poczucia pewności siebie11.
Cechą definiującą treści na platformie jest obecność muzyki w tle. Wśród
czynników przyczyniających się do zwiększenia popularności filmików, oprócz
liczby subskrybentów, wymienia się także format wideo z zastosowaniem planu
bliskiego oraz aktualność treści12.
Według badaczy TikTok stosuje funkcjonalności i rozwiązania technologiczne,
które mają na celu skupienie i utrzymanie uwagi użytkownika przez dłuższy czas13.
Rozwiązania te obejmują np. nacisk na personalizację treści – za pomocą
systemów sztucznej inteligencji algorytm wykrywa treści interesujące danego
użytkownika i udostępnia je w systemie ciągłym, automatycznie generując
strumień treści o podobnym charakterze, co sprzyja długotrwałemu korzystaniu
z medium. Jak zauważa Z. Zhang, TikTok może być porównany do wideo
encyklopedii podobnej do Wikipedii, gdzie każdy może dodać dowolne treści, ale
ich przepływ jest kontrolowany przez system i centralny algorytm14.

10

J.Zeng, M.S.Schäfer, J.Allgaier, Research perspectives on TikTok &its legacy apps. Reposting „Till Albert Einstein
is TikTok famous”: The memetic construction of science on TikTok, „International Journal of Communication”,
2021, 15, https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/14547 (05.03.2022).
11 R.Roth, P. Ajithkumar, G. Natarajan, K. Achuthan, P. Moon, H. Zinzow, K. Chalil Madathil, A study ofadolescents’
and young adults’ TikTok challenge participation in South India, „Human Factors in Healthcare”, 2021, 1, 100005,
https://doi.org/10.1016/j.hfh.2022.100005 (29.03.2022).
12 Q.Chen,C.Min, W.Zhang, X.Ma, R.Evans, Factors driving citizen engagement with government TikTok accounts
during the COVID-19pandemic: Model development and analysis, „Journal of Medicine Internet Research”, 2021,
23(2), e21463, https://doi.org/10.2196/21463(12.04.2022).
13 C.Montag, H.Yang, J.D.Elhai, On the psychology of TikTok use: A first glimpse from empirical findings,„Frontiers
of Public Health”, 2021, 9, 641673, https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.641673 (29.03.2022); M.Zhang, Y.Liu,
A commentary of TikTok recommendation algorithms in MIT Technology Review,„Fundamental Research”, 2021,
1(6), s. 846-847, https://doi.org/10.1016/j.fmre.2021.11.015 (25.04.2022).
14 Z. Zhang, Infrastructuralization of Tik Tok: Transformation, power relationships, and platformization of video
entertainment in China, „Media, Culture & Society”, 2021, 43(2), s. 219-236,
https://doi.org/10.1177/0163443720939452(19.06.2022).
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Połączenie różnych form komunikowania treści i stosowanych algorytmów
definiuje strukturalną złożoność tego medium. A. Schellewald podkreśla, iż TikTok
jest strukturą dynamiczną, otwartą na użycie i nawigację na różne sposoby.
Badacz wyróżnił sześć form komunikacyjnych popularnych na platformie:
komediowy (ang. comedic), dokumentalny (ang. documentary), wspólnotowy
(ang. communal), interaktywny (ang. interactive), wyjaśniający (ang. explanatory)
i styl meta (ang. meta). Styl komediowy jest zorientowany przede wszystkim na
szerzenie treści rozrywkowych i zabawnych, które zazwyczaj nie są blisko związane
z osobowością twórcy, lecz jedynie służą wyrażeniu humorystycznego komentarza
na różne tematy. Styl dokumentalny jest typowy dla filmików o doświadczeniach
życia codziennego twórcy, dokumentujących bieżące wydarzenia, treści związane
z wyrażaniem siebie. Użytkownicy stosujący ten styl komunikują typowe lub
śmieszne i absurdalne momenty z życia w różnych środowiskach i okolicznościach
(np. szkoła, dom, praca). Styl wspólnotowy dokumentuje absurdalne
i humorystyczne wydarzenia, ale w sposób tworzony razem z innymi osobami, np.
partnerami, członkami rodzin, przyjaciółmi. Styl wyjaśniający jest
charakterystyczny dla tutoriali, filmików pokazujących procesy tworzenia rzeczy,
muzyki, tańca czy dzielenia się wiedzą i hobby. Styl interaktywny jest obecny
w filmikach obejmujących np. wyzwania lub duety, w których nadawcy
bezpośrednio adresują lub odwołują się do innych użytkowników. Forma ta
pokazuje, że aplikacja może być przestrzenią gry i interakcji. Styl meta natomiast
obejmuje treści odnoszące się do TikToka, wiadomości, w których nadawcy
komentują funkcjonowanie medium, algorytmy, wyrażają opinie na temat treści
otrzymanych w wyniku personalizacji15.

Zastosowanie aplikacji
Większość analiz rynkowych pokazuje, iż TikTok jest wykorzystywany głównie
przez ludzi młodych, w wieku od 10 do 29 lat16. Co istotne, użytkownicy przyznają,
iż korzystają z platformy kilkadziesiąt minut dziennie, co potwierdza niezwykle
absorbujący charakter tego medium.
Badania w oparciu o podejście zastosowań i gratyfikacji (ang. uses and
gratifications) wykazały szereg sposobów i celów użycia medium. Wskazuje się
przede wszystkim na pasywną konsumpcję treści przez użytkowników,
z ograniczoną aktywnością twórczą. Celem użycia TikToka jest przede wszystkim
rozrywka, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, chęć kreatywnego wyrażania

15

A. Schellewald, Communicative forms on TikTok: Perspectives from digital ethnography, „International Journal
of Communication”, 2021, 15, https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/16414(05.03.2022).
16
TikTok revenue and usage statistics(2022), https://www.businessofapps.com/data/tik-tok-statistics
(04.07.2022).
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siebie oraz dążenie do zdobycia popularności17. Inne zastosowania obejmują
archiwizację treści, poszukiwanie informacji, interakcję i podglądanie życia
innych18. Co więcej, TikTok stanowi istotne narzędzie w kreowaniu tożsamości,
budowaniu przynależności do grupy rówieśniczej i integracji. Wyniki badań
pokazują wygodę i użyteczność platformy w szerokiej komunikacji, jej potencjał
jako źródło wsparcia społecznego oraz narzędzie pozwalające na zagłębienie się
w treści i jednoczesną ucieczkę od problemów życia codziennego19. Użytkownicy
podkreślają korzyści płynące z platformy w celu szerokiej komunikacji i rozrywki,
lecz jednocześnie negatywnie oceniają platformę jako dziecinną, z dużą ilością
cyberprzemocy, ograniczoną prywatnością i ochroną danych oraz brakiem
rozwiniętych możliwości blokady niepożądanych treści20, o czym wspomniano
wyżej.
Co warto podkreślić, w odróżnieniu od innych mediów społecznościowych,
TikTok nie służy tworzeniu lub wzmacnianiu więzi między użytkownikami.
Platforma stanowi w głównej mierze medium wymiany lub konsumpcji treści dla
wielu rozproszonych użytkowników. Jak obserwują badacze, TikTok nie sprzyja
interakcji z innymi użytkownikami, a jedynie z „algorytmizowaną wersją siebie”,
poprzez dostęp do strumienia spersonalizowanych, rekomendowanych
wiadomości21.
Według wybranych badaczy atrakcyjność TikToka tkwi w kreatywności, jaką
umożliwia w procesie tworzenia treści22. Warto jednak zauważyć, iż użytkownicy
oddają się przeważnie tzw. kreatywności codziennej, zwyczajnej (ang. Vernacular
creativity)23, obejmującej przekazywanie codziennych doświadczeń w efektywny
sposób. Na TikToku kreatywność ta odzwierciedlona jest przede wszystkim
w remiksowaniu, imitowaniu treści, wykorzystaniu efektów specjalnych
o audiowizualnym charakterze24.
17

B.C. Bucknell, R. Kottasz, Uses and gratifications sought by preadolescent and adolescent TikTok consumers,
„Young Consumers”, 2020, 21, s. 463-478, https://doi.org/10.1108/YC-07-2020-1186 (02.06.2022).
18 B. Omar, W. Dequan, Watch, share or create: The influence of personality traits and user motivation
on TikTok mobile video usage, „International Association of Online Engineering”, 2020,
https://www.learntechlib.org/p/216454 (12.04.2022); İ. Şot, Fostering intimacy on TikTok: A platform that
‘listens’ and ‘creates a safe space’, „Media, Culture & Society”, 2022, https://doi.org/10.1177/
01634437221104709 (29.06.2022).
19
G. Falgoust, E. Winterlind, P. Moon, A. Parker, H. Zinzow, K.C. Madathil, Applying the uses and gratifications
theory to identify motivational factors behind young adult's participation in viral social media
challenges on TikTok, „Human Factors in Healthcare”, 2022, 100014, https://doi.org/10.1016/j.hfh. 2022.100014
(29.06.2022).
20 J.M. Vaterlaus, M. Winter, TikTok: An exploratory study of young adults’ uses and gratifications,„The Social
Science Journal”, https://doi.org/10.1080/03623319.2021.1969882 (02.04.2022).
21
A. Bhandari, S. Bimo, Why’s everyone on TikTok now? The algorithmized self and the future of self-making
on social media, „Social Media + Society”, 2022, https://doi.org/10.1177/20563051221086241 (09.06.2022).
22 M. Dankowska-Kosman, TikTok…, op. cit.
23 J. Burgess,Hearing ordinary voices: Cultural studies, vernacular creativity and digital storytelling,
„Continuum”, 2006, 20(2), s. 201–214, https://doi.org/10.1080/10304310600641737 (05.03.2022).
24 J. Zeng, M.S. Schäfer, J. Allgaier, Research Perspectives…, op.cit.
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Jak twierdzą analitycy tego medium, mimetyczność – imitacja i replikacja – są
cechami konstytutywnymi aplikacji, są wbudowane w jej system funkcjonowania.
Mimetyczność jawi się jako podstawa relacji na platformie. W odróżnieniu od
innych mediów społecznościowych TikTok nie zachęca do wchodzenia w relacje,
śledzenia czy obserwowania innych, nie sugeruje połączeń ze znajomymi. Sieci
powiązań, wspólnotowość i zaangażowanie użytkowników są tworzone nie na
poziomie międzyludzkim, ale na poziomie treści25.
TikTok zachęca do kopiowania i imitacji poprzez promowanie aktywności
obejmujących remiksowanie istniejących wideo w sposób atrakcyjny,
w szczególności remiksowanie popularnych treści, które algorytmicznie są
powiązane z nowym wideo, lub też poprzez zachęcanie użytkowników do
tworzenia wideo mających potencjał mimetyczny, czyli filmików, które staną się
podstawą dalszych imitacji. Tworzenie takich treści jest korzystne, gdyż zwiększa
popularność i zaangażowanie innych. Technologicznie system zachęca do
powyższych aktywności poprzez konfigurację systemu i konta użytkownika
(w procesie rejestracji użytkownicy określają swoje zainteresowania tematyczne,
w wyniku czego otrzymują spersonalizowane rekomendacje treści), sposób edycji
wiadomości, charakter i widoczność ikon (obecność animowanych ikon
dźwiękowych), opcje udostępniania treści innym (przez wiadomość tekstową,
e-mail, wiadomość bezpośrednią, możliwość synchronizacji konta z innymi
mediami). Takie rozwiązania, jak również dostępność różnorodnych efektów
wideo, sprzyjają replikacji, naśladowaniu i remiksowaniu. System sugeruje
bowiem, jakiego rodzaju efekty mogą lub powinny być użyte, co może generować
zachowania imitacyjne – wideo są kopiowane i remiksowane, gdyż system
w bezpośredni sposób pokazuje, jak można to zrobić26.
Powyższe rozwiązania sprawiają, iż TikTok stanowi ciekawy przykład wpływu
technologicznych i społecznych konfiguracji systemu na wspólnotowość
i tworzenie nowych form społeczności. Chociaż, jak wspomniano wyżej, tworzenie
interpersonalnych relacji na TikToku jest mniej istotnym celem i nie stanowi
podstawy jego funkcjonowania, użytkownicy nadal wchodzą w interakcje, lecz
w inny sposób, tj. poprzez oglądanie i dzielenie się treściami, replikację
materiałów, realizowanie wyzwań, tworzenie duetów z obcymi użytkownikami.
Tym samym, jak twierdzą badacze, TikTok tworzy tzw. społeczności imitacyjne
(ang. imitation publics), wspólnoty, dla których podstawą jest wspólny rytuał
imitacji i replikacji, obejmujący zarówno tworzenie mimetycznych treści, jak
również zaangażowanie w proces ich przesyłania lub polubienia, w odróżnieniu od
innych społeczności, w których więzi oparte są o wspólne emocje

25

D. Zulli, D.J.Zulli, Extending the Internet meme: Conceptualizing technological mimesis and imitation publics on
the TikTok platform, „New Media & Society”, 2020, https://doi.org/10.1177/1461444820983603 (19.03.2022).
26 D. Zulli, D.J.Zulli, Extending the Internet meme…, op cit.
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i doświadczenia27. Poprzez nacisk na imitację, treści na TikToku mogą mieć
bardziej perswazyjny charakter niż na innych platformach, co może mieć
pozytywne i negatywne skutki. Może być wykorzystane w komunikacji
w obszarach dyskursu publicznego i promowania pożądanych lub niepożądanych
i szkodliwych w skutkach zachowań społecznych.

TikTok w komunikacji – obszary zastosowań
Badania dotyczące aplikacji prowadzone były w różnorodnych obszarach.
W analizowanym korpusie, oprócz powyższych badań dotyczących funkcjonalności
i cech konstytutywnych aplikacji (20 artykułów), wyszczególniono także badania
dotyczące komunikacji za pośrednictwem TikToka w obszarze edukacji i nauki
(4 artykuły), kultury i religii (4 artykuły), polityki (3 artykuły), psychologii
i medycyny (22 artykuły) oraz innych (3 artykuły).

TikTok a edukacja i nauka
Wzrost popularności treści naukowych i popularnonaukowych na platformie
skłonił badaczy do prowadzenia analiz w tym obszarze. Popularność treści
naukowych przejawia się m.in. w zainteresowaniu użytkowników filmikami
z hashtagami #scienceiscool, #scienceismagic, #scienceathome, #learnontiktok.
W jednym z pierwszych badań, analizujących odbiór treści z zakresu chemii
z punktu widzenia użytkowników, badacze wykazali, iż użycie TikToka przyczyniło
się do poszerzenia wiedzy i zwiększenia zainteresowania tym przedmiotem wśród
osób badanych28. Wnioski płynące z analizy pokazują potencjał platformy
w edukacji, kreowaniu zaangażowania w proces uczenia się w szczególności nauk
ścisłych, które mogą być pokazane jako atrakcyjne i przydatne w codziennym
życiu.
Badania z wykorzystaniem TikToka dotyczyły także filmików pokazujących
doświadczenia uczniów dotyczące nauki zdalnej. Analiza pokazała, iż nauka zdalna
dla większości uczniów była doświadczeniem traumatycznym, przytłaczającym
emocjonalnie i psychicznie. Treści wskazywały na dużą potrzebę wsparcia
i empatii wśród uczniów i nauczycieli. Filmiki tym samym stanowią istotne źródło
informacji na temat poglądów młodych ludzi na proces nauczania29. Analiza
wykorzystania TikToka na zajęciach sportowych podczas pandemii pokazała z kolei
27

Ibidem.
C. Hayes, K. Stott, K.J. Lamb, G.A. Hurst, ‘Making every second count’: Utilizing TikTok and systems thinking to
facilitate scientific public engagement and contextualization of chemistry at home, „Journal of Chemistry
Education”, 2020, 97, 3858-3566, https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.0c00511 (04.05.2022).
29
I. Literat, ‘Teachers act like we’re robots’: TikTok as a window into youth experiences of online learning
during COVID-19, „AERA Open”, 2021, https://doi.org/10.1177/2332858421995537(06.05.2022).
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potencjał tej platformy jako narzędzia edukacyjnego. Wykazano, iż zwiększa ono
motywację, stwarza środowisko angażujące uczniów i sprzyjające uczeniu się,
wspomaga rozwijanie umiejętności, kreatywności i ciekawości30.
Treści naukowe i popularnonaukowe tworzone są przez twórców
indywidualnych oraz instytucjonalnych. Wśród typów treści można wyróżnić
wideo prezentujące eksperymenty, narzędzia, wyjaśnienia zjawisk, pokazujące
życie i pracę naukowców „zza kulis”, dokumentujące życie zwierząt i roślin. Filmiki
mogą pełnić różnorodne funkcje, obejmujące edukowanie odbiorcy przez wideo
typowo wyjaśniające, ale także zabawianie odbiorcy przez pokazanie szokujących
lub humorystycznych efektów eksperymentów naukowych,jak też odwoływanie
się do poczucia estetyki odbiorcy poprzez filmiki podkreślające warstwę wizualną
treści. Na podstawie powyższych obserwacji wyodrębniono trzy typy stylów
komunikacji nauki – naukę afektywną (ang. affective science), czyli naukę
wykorzystywaną w tworzeniu treści fatycznych, z którymi odbiorcy mogą się
identyfikować. W przypadku tych treści nauka nie jest głównym tematem, lecz
raczej narzędziem do wyrażania emocji, budowania relacji i wyrażania siebie,
pokazywania przynależności nadawcy i odbiorcy do kultury memów. Drugi rodzaj
to nauka estetyczna (ang. aesthetic science), czyli styl obejmujący tworzenie treści
naukowych, które podkreślają estetyczną wartość obrazu, kładą nacisk na
zmysłowe doświadczenia, tworzenie treści atrakcyjnych, ładnych wizualnie. W tym
przypadku wiadomości nie przekazują naukowych faktów, ale pokazują naukowe
doświadczenia jako piękne lub niekonwencjonalne. Trzeci styl nazwano „pasja jest
nową modą”(ang. nerdy is the new trendy). Naukowcy pokazują w tym przypadku
treści naukowe w sposób codzienny, nieupiększony, bez efektów wizualnych.
Przedstawiane są fakty naukowe, które są ciekawe lub dziwne31.
Z analiz treści naukowych i popularnonaukowych wyłania się ciekawy obraz
nauki oraz naukowców, eksperymentatorów. Według badaczy, na platformie
można zaobserwować proces memetyzacji nauki, w którym treści naukowe
wyrażane są za pomocą memów32. Jest to efekt podążania za oczekiwaniami
odbiorców, dostosowania się naukowców do ich oczekiwań oraz sposobu
komunikacji. Co więcej, TikTok ilustruje zjawisko personalizacji w nauce,
rozumianej na różne sposoby. Pokazuje naukę jako przedsięwzięcie indywidualne,
a nie zbiorowe, tj. przedstawia naukowców jako indywidualistów oraz
indywidualnych twórców treści, ale także jako zwykłych ludzi. Dzięki temu
platforma może przyczynić się do podważenia istniejących stereotypów na temat

30

P. Escamilla-Fajardo, M. Alguacil, S. López-Carril, Incorporating TikTok in higher education: Pedagogical
perspectives from a corporal expression sport sciences course, „Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
Education”, 2021, 28,https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2021.100302(19.06.2022).
31
J.Zeng, M.S.Schäfer, J.Allgaier, Research Perspectives…, op.cit.
32 Ibidem.
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naukowców i badaczy, przyczynić się do demistyfikacji nauki, ukazania jej realnego
kształtu33.
Badania w tym zakresie, podobnie jak w innych obszarach, wskazują na korzyści
i zagrożenia płynące z wykorzystania tej platformy. Z jednej strony, widoczny jest
duży potencjał TikToka w edukacji, który może być wykorzystany przez instytucje
edukacyjne w celu zwiększenia zainteresowania i przyciągnięcia użytkowników do
treści naukowych i popularnonaukowych. Z drugiej strony jednak, badania
pokazują bezkrytyczne podejście do nauki wśród użytkowników (brak wyjaśnień
zjawisk, bezmyślne naśladowanie eksperymentów), obecność pseudonaukowych
treści, promowanie niebezpiecznych i szkodliwych społecznie eksperymentów
i zachowań. Dezinformacja w obszarze nauki wynika z obecności i popularności
treści żartobliwych, tzw. pranków i wyzwań. Na TikToku granica pomiędzy żartem
i nauką jest płynna34.

TikTok a kultura i religia
Analizy wykorzystania aplikacji obejmowały również obszar kultury i religii.
W obszarze kultury masowej TikTok jawi się jako platforma podtrzymująca
i wzmacniająca fenomen kultury celebrytów i tzw. influencerów, w szczególności
wśród kobiet. Podkreśla się istotny brak świadomości niebezpieczeństw i wpływu
tej kultury na młode dziewczęta korzystające z aplikacji35.
Badanie prowadzone przez M. Mergę natomiast wskazało na szeroki potencjał
medium w popularyzacji czytelnictwa, budowaniu społeczności czytelników,
promocji książek i autorów. Społeczność entuzjastów literatury korzysta
z platformy w celu wymiany rekomendacji, dzielenia się wrażeniami z lektury
książek, wymiany doświadczeń czytelniczych. Tym samym, TikTok może być
wykorzystany przez bibliotekarzy do poznania preferencji czytelniczych młodych
odbiorców oraz ich specyfiki komunikacji36.
Badania nad platformą dotyczyły także jej wykorzystania w celach
ewangelizacyjnych. Wskazano, iż platforma stanowi efektywne medium
ewangelizacji i może przysłużyć się do umacniania wspólnot katolickich, więzi
duchownych z wierzącymi, a także do propagowania treści katolickich wśród osób
niezaangażowanych religijnie. Analizy wykazały różnorodność treści religijnych
komunikowanych na platformie (np. sesje Q&A dotyczące tematów religijnych,
dzielenie się cytatami z Pisma Świętego, przekazywanie informacji o książkach
33

Ibidem.
Ibidem.
35 M.Kennedy, ‘If the rise of the TikTok dance and e-girl aesthetic has taught us anything, it’s that teenage girls
rule the internet right now’: TikTok celebrity, girls and the Coronavirus crisis, „European Journal of Cultural
Studies”, 2020, 23, 1069-1076, https://doi.org/10.1177/1367549420945341 (12.06.2022).
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Information Science Research”, 2021, 43(2), 101091, https://doi.org/10.1016/j.lisr.2021.101091 (06.05.2022).
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religijnych, wspólne modlitwy). Oprócz wyszczególniania korzyści płynących
z wykorzystania platformy, badania zwracają także uwagę na problemy. Treści
propagowane na TikToku pokazują, iż istnieją istotne różnice światopoglądowe
między ewangelizatorami katolickimi a świeckimi. Treści nierzadko też mają niską
wartość merytoryczną lub zawierają nieprawdziwe informacje. Problemem jest
także często występująca agresja słowna, z którą mierzyć się muszą
ewangelizatorzy37.

TikTok a polityka
Interesujące badania prowadzono na temat wykorzystania TikToka w obszarze
polityki. Badacze wskazują na pogłębiające się zjawisko memetyzacji
w komunikacji politycznej, wyrażania zaangażowania politycznego w formie
zabawy i rozrywki38, konieczność posiadania umiejętności ludycznych wśród
polityków publikujących na platformie39. Analizy wykazały, iż komunikację
polityczną na TikToku cechuje wysoki poziom interaktywności. Użytkownicy są
performerami, aktywnymi prezenterami treści politycznych, którzy wyrażają swoje
polityczne poglądy poprzez akty audiowizualne. Komunikacja polityczna staje się
przez to bardziej interaktywnym doświadczeniem, niż w innych mediach
społecznościowych. Dążąc do zwiększenia popularności, użytkownicy tworzą
krótkie spektakle polityczne, co nadaje komunikacji politycznej formę
rozrywkową. W oczach badaczy tiktokerzy „odgrywają politykę”40. Aplikacja tym
samym redefiniuje komunikację polityczną, stając się nową publiczną areną
dyskursu społeczno-politycznego. Jak wskazano wyżej, w odróżnieniu od innych
mediów społecznościowych, TikTok nie działa w oparciu o strukturę powiązań
obejmujących znajomych lub przyjaciół, co może pozwalać na szerszy dialog
międzypartyjny, interakcję użytkowników mających różnorodne poglądy
polityczne41.

37

Ł. Juda, #Jaramniewiara : eEwangelizacja online na platformie TikTok, „Media i Społeczeństwo”, 2021, Nr 14,
s. 194-216, https://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/14/13-Juda.pdf (14.06.2022); A.Kłonowski, Videos
to makeYourday: Wykorzystanie aplikacji mobilnej TikTok w działalności duszpasterskiej Kościoła katolickiego
w Polsce, „Ateneum Kapłańskie”, 2022, 178, s. 341-356.
38 J. Zeng, C. Abidin, ‘OkBoomer, time to meet the Zoomers’: Studying the memefication of intergenerational
politics on TikTok, „Information, communication and society”, 2021, 24(16), s. 2459-2481, https://doi.org/
10.1080/1369118X.2021.1961007 (19.03.2022).
39
D. Vijay, A. Gekker, Playing politics: How Sabarimala played out on TikTok, „American Behavioral
Scientist”, 2021, 65(5), s. 712-734, https://doi.org/10.1177/0002764221989769(19.06.2022).
40 J. C. M. Serrano, O. Papkyriakopoulos, S. Hegelich, Dancing to the partisan beat: A first analysis of political
communication on TikTok, 12th ACM Conference on Web Science, Online Conference, 2020,
https://arxiv.org/abs/2004.05478 (28.04.2022).
41 Ibidem.
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TikTok a psychologia i medycyna
Na gruncie badań psychologicznych analizowano potencjał platformy jako
narzędzia służącego m.in. przedstawianiu doświadczeń związanych ze zdrowiem
umysłowym i problemami emocjonalnymi. Wykazano, iż platforma jest stosowana
zarówno przez profesjonalistów, jak również nie-ekspertów, amatorów
omawiających treści psychologiczne. Treści publikowane przez ekspertów są
jednak dużo rzadsze42. Główne obawy wyrażane przez badaczy w tym obszarze
dotyczą możliwego braku umiejętności krytycznej oceny informacji podawanych
przez różnych nadawców wśród młodych użytkowników platformy. Szczegółowe
analizy w zakresie psychologii dotyczyły również treści o tematyce leczenia
uzależnień. Filmiki dokumentujące proces leczenia publikowane przez osoby
dotknięte tym problemem mogą, według specjalistów, skłonić innych chorych do
poszukiwania pomocy i podjęcia leczenia, a więc mogą mieć istotną wartość
terapeutyczną i społeczną43.
Najwięcej badań naukowych poświęcono platformie w obszarze medycyny.
Podobnie do innych mediów społecznościowych TikTok służy użytkownikom –
lekarzom, pacjentom, osobom zainteresowanym zdrowiem – jako kanał wymiany
informacji i doświadczeń dotyczących zdrowia, profilaktyki i leczenia.
Analizy wykazały szczególną popularność treści radiologicznych, głównie ze
względu na ich wizualny charakter44. Duża ilość treści dotyczy także problemów
dermatologicznych, w szczególności trądziku, jako dolegliwości często dotykającej
młode osoby. Badania w tym obszarze wskazują na niską jakość merytoryczną
treści i niepełny charakter informacji oraz podkreślają konieczność budowania
i zwiększania świadomości materiałów dostępnych na TikToku wśród
dermatologów, co mogłoby przyczynić się do większego nacisku na edukację
podczas wizyt lekarskich45.
Inne badania obejmowały ocenę jakości treści dotyczących m.in. syndromu
suchego oka, chirurgii estetycznej, nowotworów przewodów moczowych, chorób
płuc. I tak, analiza treści dotycząca syndromu suchego oka wykazała ich średnią
42

D.McCashin, C.M. Murphy, Using TikTok for public and youth mental health – A systematic review and content
analysis, „Clinical Child Psychology and Psychiatry”, 2022,
https://doi.org/10.1177/13591045221106608(05.06.2022).
43 A.M. Russell, B.G. Bergman, J.B. Colditz, J.F. Kelly, P.J. Milaham, P.M. Massey, Using TikTok in recovery from
substance use disorder, „Drug and Alcohol Dependence”, 2021, 229, 109147,
https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2021.109147(25.04.2022).
44 J.T.Lovett, K.Munawar, S. Mohammed, V.Prabhu, Radiology content on TikTok: current use of a novel videobased social media platform and opportunities for radiology, „Current Problems in Diagnostic Radiology”, 2021,
50, s. 126-131, https://doi.org/10.1067/j.cpradiol.2020.10.004 (12.06.2022).
45 D.X.Zheng, A.Y.Ning, M.A.Levoska, L. Xiang, C.Wong, J.F.Scott, Acne and social media: A cross-sectional study of
content quality on TikTok, „Pediatric Dermatology”, 2020, https://doi.org/10.1111/pde.14471
(12.06.2022); J. Galamgam, J.L. Jia., ‘Accutane Check’: Insights into youth sentiment toward isotretinoin from a
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jakość, wskazując jedocześnie na wysoki potencjał platformy w zakresie ich
ulepszania. Wśród możliwych działań wyszczególniono udostępnianie źródeł
danych przez twórców, porównywanie metod leczenia, omawianie wyników
i ryzyka związanego z różnymi formami terapii46. W przypadku treści dotyczących
chirurgii estetycznej wskazano na ich niską jakość w szczególności w filmikach
publikowanych przez nie-ekspertów. Autorzy wyrazili konieczność zachęcania
lekarzy do korzystania z platformy w celu edukowania pacjentów oraz zwiększania
poziomu jakości informacji47. Zróżnicowaną jakość treści w zależności od
użytkownika specjalisty lub amatora zaobserwowano również w badaniu
dotyczącym filmików z zakresu chorób płuc48. Wysoki odsetek treści o przede
wszystkim niskiej jakości wykazano natomiast w badaniu filmików poświęconych
nowotworom przewodów moczowych. Treści charakteryzowała obecność
przestarzałych danych lub błędnych informacji49.
Wiele badań z zakresu medycyny dotyczyło wykorzystania aplikacji w czasie
pandemii COVID-19. TikTok stanowił jedną z najbardziej popularnych platform
komunikacji i poszukiwania informacji na temat choroby50. Filmiki dotyczyły różnej
tematyki, m.in. informacji o chorobie, sposobów radzenia sobie z kryzysem,
dzielenia się emocjami.
Jedne z pierwszych analiz obejmowały wideo na temat choroby publikowane
przez WHO na podstawie hashtagu #Coronavirus. Wykazano, iż główne
treści dotyczyły kwarantanny, symptomów choroby i jej zapobiegania51.
Zaobserwowano, iż treści emocjonalne oraz te dotyczące charakteru choroby i jej
przebiegu cieszyły się największym zainteresowaniem52. Podobne obserwacje
poczyniono na podstawie badania działalności kont rządowych agencji zdrowia na
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TikToku podczas pandemii, gdzie wykazano, iż wyższa emocjonalność treści
przekłada się na ich większą popularność i zakres oddziaływania53.
Inne badania analizowały wiadomości publikowane przez profesjonalistów i nieekspertów. Wykazano, że chociaż treści profesjonalne były mniej liczne, były
najczęściej rozpowszechniane, co wskazuje na zapotrzebowanie wśród
użytkowników na informacje eksperckie54. Badania wskazały również na dużą
popularność wideo pokazujących rolę pracowników służby zdrowia w pandemii.
Szerokie zainteresowanie hashtagiem #COVIDnurse odzwierciedla popularność
TikToka jako narzędzia komunikacji używanego przez pielęgniarki podczas
pandemii. Odbiorcy mogli zyskać większą wiedzę i świadomość na temat specyfiki
pracy pielęgniarek, trudności i problemów, z jakimi mierzyły się podczas
pandemii55.
Wiele badań dotyczyło promowania maseczek, higieny i mycia rąk. Platforma
obfitowała w treści o tej tematyce, publikowane przez użytkowników
indywidualnych oraz instytucje. Treści tworzone przez użytkowników
indywidualnych okazały się bardziej kreatywne, co przełożyło się na ich większą
popularność. Badania pokazały także duży odsetek treści humorystycznych oraz
emocjonalnych (z dominacją emocji strachu i empatii)56. Szczegółowa analiza
filmików popularyzujących mycie rąk (na podstawie hashtagów #WashYourHands
i #SafeguardSplash) wykazała natomiast, iż choć potencjał edukowania w zakresie
higieny rąk istnieje, jest wykorzystywany tylko w ograniczonym stopniu57.
Badania obejmowały również treści dotyczące testowania na obecność
koronawirusa. Analiza wykazała, iż użytkownicy negatywnie oceniają testy jako
nieprzyjemne. Badacze wyrazili obawy, iż popularność filmików wskazujących na
takie doświadczenia jest niepokojąca, gdyż może wpływać na zachowania
i poglądy innych użytkowników w zakresie choroby i jej zabiegania. Podkreślano
konieczność większej aktywności placówek zdrowia na TikToku w celu
dementowania nieprawdziwych i szkodliwych informacji rozpowszechnianych
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przez użytkowników indywidualnych58. Podobne wnioski wysnuto w badaniach
dotyczących treści na temat szczepień na koronawirusa. Wśród filmików
zdecydowanie większa liczba zawierała treści odradzające szczepienia lub
dezinformacje na temat dostępności szczepień. Podkreślono, iż treści antyszczepionkowe na platformie, ze względu na jej zasięg, mogą negatywnie wpłynąć
na zachowania zdrowotne i przebieg pandemii59.
Szeroko zakrojone badania na temat treści dotyczących medycyny na TikToku
wykazały, iż medium może stanowić istotne narzędzie przekazywania informacji
na temat zdrowia do różnych grup społecznych. Wskazano na potencjał platformy
w zakresie komunikowania ryzyka, wpływu na zachowania odbiorców, a także jej
potencjał jako narzędzia komunikacji dla specjalistów w celu edukacji zdrowotnej
społeczeństwa. Co więcej, analizy treści w aplikacji dają wgląd w poglądy
społeczne, pozwalają ocenić opinie i zachowania użytkowników w czasie
rzeczywistym60.

Inne obszary badań
Pojedyncze badania dotyczyły także innych zakresów tematycznych.
Analizowano na przykład treści klimatyczne publikowane na platformie, tj. filmiki
pokazujące skutki zmian klimatycznych lub katastrofy naturalne w różnych
rejonach świata. Zaobserwowano, iż na platformie dostępna jest niewielka ilość
treści naukowych, wiarygodnych, publikowanych przez ekspertów tej tematyki, co
mogłoby przyczynić się do wzrostu świadomości klimatycznej odbiorców61.
Inne badania dotyczyły także sposobów wyrażania żałoby na TikToku. Wykazano,
iż użytkownicy niejednokrotnie wyrażają żal po odejściu innej osoby w sposób
niekonwencjonalny, wykraczający poza normy obowiązujące w danej kulturze,
wykorzystując różnorodne funkcjonalności medium (tekst, muzykę, elementy
wizualne osadzone w wideo), w celu zwiększenia poziomu zaangażowania
odbiorców. Zaobserwowano, że użytkownicy wyrażają coś w rodzaju
„algorytmicznej bliskości” (ang. algorithmic closeness) w żalu. Dostosowując swoje
wiadomości do popularnych na platformie form wyrazu żałoby, poddając się
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zasadom algorytmu, nadawcy mogą dołączyć do wspólnoty z innymi
użytkownikami odczuwającymi podobne emocje62.
Analizie poddano także stosowanie aplikacji przez sportowców. Okazuje się,
iż platforma jest istotnym narzędziem budowania społeczności, relacji z kibicami,
zdobywania fanów i promocji treści klubowych. TikTok daje możliwość pokazania
codziennego, autentycznego wizerunku osoby sportowca, wizerunku bardziej
osobistego, niejednokrotnie żatrobliwego, mniej perfekcyjnego i profesjonalnego
od tego pokazywanego w mediach głównego nurtu, wizerunku bliższego kibicom,
co może przyczyniać się do budowania relacji63.

Zakończenie
TikTok wyróżnia się na tle pozostałych mediów społecznościowych ze względu
na funkcję, zakres zastosowania, lecz przede wszystkim ze względu na format
i kształt przekazywanych treści. Cechą typową dla aplikacji jest propagowanie
kultury memów, kultury kopiowania i replikacji, przysposabiania istniejących treści
przez imitowanie, remiksowanie, dodawanie efektów audiowizualnych. Treści są
spontaniczne i zabawne, co przyczynia się do zwiększenia stopnia ich wiralnego
charakteru.
Jak wskazują powyższe badania, TikTok stanowi źródło ciekawego materiału
analitycznego dla wielu dziedzin badawczych. Badania potwierdzają różnorodny
charakter medium i komunikacji za jego pośrednictwem oraz szeroki zakres
komunikowanych treści. Analiza aplikacji może dostarczyć cennych informacji na
temat społecznych, językowych i komunikacyjnych zachowań użytkowników oraz
trendów w tworzeniu treści. Wiele z wymienionych badań podkreśla również
potencjał tego medium w zakresie wpływu na zachowania społeczne.
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TikTok – Review of Scientific Research
Summary
The paper concerns TikTok, which is one of the most popular global communication platforms. The
use of this medium, its specificity and influence on the users raise interest among scholars of
different disciplines. The aim of the following study is to provide a review of existing research on
TikTok. Based on journal articles collected from Polish and international databases, the paper
discusses research carried out in such fields as science, education, culture and religion, politics, as
well as psychology and medicine. The review of the studies shows a diversity of this medium, its
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potential in communication, education, information dissemination, identity construction, or
community building. Studies confirm its potential in influencing social behaviours in different areas
of life, such as health or politics. As for the use and form of messages, the studies point to
a high degree of mimesis, imitation and replication of the content created and disseminated on the
platform.
Keywords: TikTok, scientific research, media, communication
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„Porzuciłam moje córki”.
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ABSTRAKT
Współczesna literatura oraz film coraz częściej podejmują temat macierzyństwa jako opresji.
Angażujący emocjonalnie przekaz filmowy bądź literacki może być dla odbiorcy skutecznym
sposobem oswajania własnych lęków, dokonywania ważnych społecznych porównań, szczególnie
w sytuacji, gdy brakuje mu społecznego wsparcia. Przedmiotem analizy tego artykułu jest historia
Ledy ̶ bohaterki książki Eleny Ferrante pt. Córka oraz jednocześnie głównej postaci filmu
w reżyserii Maggie Gyllenhaal. Postać Ledy niepokoi, wydaje się zaprzeczeniem mitu ‘dobrej matki’.
Jednocześnie pozwala czytelnikowi/widzowi poznać psychologiczną i społeczną stronę
macierzyństwa, które zniewala, jest niechcianą ‘maską’. Studium przypadku Ledy ma na
celu odpowiedź na pytanie: „Jakie znaczenia wprowadza kultura popularna do dyskursu na
temat niechcianego macierzyństwa?”. Przekaz popkulturowy (książka, film) adresowany do
szerokiej publiczności umożliwia ukazanie problemu trudnego macierzyństwa w kategoriach
międzypokoleniowego doświadczenia wielu kobiet. Książka i film prezentują w sposób afirmatywny
złożone motywacje bohaterek. Przedstawiony w ten sposób obraz macierzyństwa nie jest
potwierdzeniem mitu ‘idealnej matki’, ale również nie neguje go. Mit macierzyństwa jest niezbędny
i wciąż pozostaje ważny w procesie konstruowania osobistej i społecznej tożsamości kobiet.
SŁOWA KLUCZOWE: macierzyństwo, kultura popularna, mit
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Wprowadzenie
Mimo istotnej zmiany społecznej, która doprowadziła do wyzwolenia kobiet ze
sztywnych ram obowiązków i powinności, archetyp matki, która z oddaniem
opiekuje się swoimi dziećmi, kocha bezwarunkowo i przedkłada ich dobrostan
ponad własne potrzeby, niezwykle silnie oddziałuje na tożsamość kobiet,
niezależnie od ich doświadczeń pokoleniowych. Matki, które ‘porzucają’ swoje
dzieci, publicznie przyznają, że nie lubią dzieci, kobiety którym instytucje
społeczne odebrały prawo do opieki nad dziećmi, matki przedkładające własną
karierę nad macierzyństwo, są najczęściej negatywnie oceniane. Kobieta, która
‘porzuciła’ dzieci, należy do najbardziej piętnujących społecznie kategorii. Ta
dewiacyjna etykieta często ‘unieważnia’ wszelkie psychologiczne powody, dla
których matka decyduje się na takie działanie. Nie tylko działanie, ale również
publiczne wypowiedzi na temat braku uczuć macierzyńskich, rzadko spotykają się
ze zrozumieniem. Psychologiczne doświadczenie kobiet, które przeżywają okres
ciąży, a później macierzyństwa, jako głębokie rozczarowanie, jest jednak bardzo
częste. Społeczne piętno dotykające kobiety, które chciałyby uciec od swojego
życia i macierzyństwa, powoduje, że o tym się nie mówi. Mit2 troskliwej, oddanej
matki jest bardzo silny. Tematy te, tradycyjnie zamknięte w kategoriach
społecznego tabu, podejmuje, czasem z intencją ich odczarowania, popkultura,
opowiadając historie poruszające refleksję, wyobraźnię, prowokujące do szukania
analogii z tzw. prawdziwym życiem, z własnym doświadczeniem3. Kultura
popularna, zgodnie z jej przeznaczeniem, dociera do szerokiego odbiorcy:
„Kultura popularna jest (…) medium, poprzez które wyrażane są codzienne doświadczenia, i formą,
w jakiej codzienność jest praktykowana. W tym sposobie rozumienia kultura popularna jest
przeciwstawiana kulturze szkolnej, kanonicznej, jako obcej i narzuconej z zewnątrz,
egzekwowanej wbrew naszym doświadczeniom. Kultura popularna to ten rodzaj kultury, który

2

Według Z. W. Dudka „Mit jest skarbcem symboli, odpowiada na żywe zapotrzebowanie każdego człowieka,
także wyedukowanego, racjonalnego i technicznego. Oddziałuje na ludzką psychikę edukacyjnie, terapeutycznie,
moralnie, ideologicznie (…)”, Z.W. Dudek, Psychologia mitów greckich, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii
i Kultury, Warszawa 2013, s. 23.
3 Zob. wybrane przykłady filmów o tematyce macierzyństwa: James L. Brooks (reż.), „Czułe słówka”, 1983,
https://www.filmweb.pl/film/Czu%C5%82e+s%C5%82%C3%B3wka-1983-1022;
Ingmar Bergman (reż.), „Jesienna sonata”:, 1978, https://www.filmweb.pl/film/Jesienna+sonata-1978-1296;
Herbert Ross (reż.), „Stalowe magnolie”, 1989, https://www.filmweb.pl/film/Stalowe+magnolie-1989-9731;
Wayne Wang (reż.), „Wszędzie, byle nie tu”, 1999,
https://www.filmweb.pl/film/Wsz%C4%99dzie%2C+byle+nie+tu-1999-3906;
Mike Nichols (reż.), „Pocztówki znad krawędzi”, 1990,
https://www.filmweb.pl/film/Poczt%C3%B3wki+znad+kraw%C4%99dzi-1990-1260;
Pedro Almodóvar (reż.), „Matki równoległe”, 2022,
https://www.filmweb.pl/film/Matki+r%C3%B3wnoleg%C5%82e-2021-859971[online] ( 14.03.2022).
233

Beata Czuba

jest najbliższy codzienności, naszym najbardziej prozaicznym zajęciom”4.

Zbyszko Melosik podkreśla rolę kultury popularnej w procesie socjalizacji:
„(…) kultura popularna i jej bohaterowie stanowią dla młodego pokolenia źródła sensów
codziennego życia i wspólnoty, (…) stanowi potężny czynnik edukacji i socjalizacji. Jest jednym
z najważniejszych sposobów wykorzystywanych przez ludzi nadawania sensu sobie samym,
swojemu życiu i światu”5.

Zróżnicowany obraz macierzyństwa jako doświadczenia dalekiego od idylli,
zaprezentowany został w filmie reżyserowanym przez Maggie Gyllenhaal6,
stanowiącym wierną adaptację powieści Eleny Ferrante pt. Córka7. Postać Ledy,
ambitnej, wrażliwej, młodej kobiety ̶ głównej bohaterki tych opowieści ̶ pozwala
widzowi/czytelnikowi lepiej zrozumieć psychologiczną i społeczną stronę
macierzyństwa postrzeganego w kategoriach zniewalającej ramy, sytuacji
ograniczającej rozwój osobisty oraz tożsamość. Macierzyństwo staje się dla Ledy
niechcianą ‘maską’. Pod nią kryje się rozpacz i konflikt motywów. Celem artykułu
jest odpowiedź na pytanie: „Jakie znaczenia wprowadza kultura popularna do
dyskursu na temat trudnego macierzyństwa?”. Metodą zastosowaną w badaniu
jest studium przypadku oraz analiza treści.

Tożsamość Ledy
W warstwie fabularnej książki i filmu, Leda to 47-letnia profesorka literatury
która wyjeżdża na wakacje nad Morze Jońskie, gdzie zamierza spędzić kilka
tygodni w domu wynajmowanym na jednej z wysp. Dom usytuowany jest
w pobliżu plaży, na której Leda spędza czas przygotowując przy okazji program
na zajęcia zaplanowane w kolejnym semestrze. Jednocześnie obserwuje ludzi,
którzy, jak ona, przyjechali w to miejsce na wypoczynek. Prawie idylliczną
harmonię jej pobytu burzy pojawienie się pewnego dnia na plaży młodej
dziewczyny ̶ Niny. Nina opiekuje się 3-letnią córką. Stale towarzyszy jej liczna,
hałaśliwa rodzina. Leda obserwuje relację matki i córki, w której Nina sprawia
wrażenie zmęczonej i przytłoczonej obecnością dziecka. Dziewczynka zachowuje
się w stosunku do matki zaborczo, nieustannie absorbuje jej uwagę. Elena staje się
jeszcze bardziej nieznośna po tym, jak ginie jej ulubiona lalka. Leda z czasem
4

M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2005,
s. 30-31.
5 Z. Melosik, Rap, walka o znaczenia i pedagogika, Problemy kulturowej tożsamości,
https://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/384.pdf (29.11.2018).
6 „Córka” - film
fabularny w reż. M. Gyllenhaal, premiera w Polsce odbyła się w 2022 r.,
https://www.filmweb.pl/film/C%C3%B3rka-2021-852533(07.03.2022].
7 E. Ferrante, Córka, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2017.
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nawiązuje bliższą znajomość z Niną, stając się dla niej swego rodzaju powierniczką
i wsparciem. Leda przeczuwa, że wiele łączy ją z młodą matką, która usiłuje
spełniać swoje obowiązki i być do dyspozycji dziecka. Jednocześnie widać w jej
zachowaniu zniecierpliwienie, bezradność, a czasem, z trudem ukrywaną rozpacz.
Obserwacja Niny powoduje, że Leda powraca do wspomnień własnego
macierzyństwa, co wywołuje u niej bardzo silne emocje. Była wtedy młodą, 25letnią matką dwóch córek – Bianki i Marty. Skrupulatnie przygotowywała się do
urodzenia pierwszego dziecka:
„Chciałam mieć Biankę, dziecka pragnie się ze zwierzęcym instynktem wzmacnianym przez bieżące
przekonania. Od razu się pojawiła. Miałam dwadzieścia trzy lata. Jej ojciec i ja znajdowaliśmy się
w samym środku ciężkiej walki o pracę na uniwersytecie. Jemu się powiodło, mnie nie” 8.

Urodzenie po kilku latach drugiej dziewczynki przerosło jej możliwości radzenia
sobie. Leda nieustannie czuła się przytłoczona obowiązkami:
„I tak w wieku dwudziestu pięciu lat wszystko się dla mnie skończyło. Ojciec latał po świecie, jedna
okazja za drugą. Brakowało mu nawet czasu, żeby zobaczyć, co z jego ciała zostało powielone, jaka
wyszła reprodukcja”9.

Leda mimo wszystko starała się sprostać wymaganiom, a nawet dawać
dziewczynkom to, czego nie otrzymała w relacji z własną matką. W ten sposób
usiłowała spełniać wyobrażenia na temat powinności dobrej matki. Jednocześnie
wpadała w pułapkę całkowitego zawłaszczania swojego życia przez dzieci:
„Moja matka rzadko godziła się na to, co usiłowałam robić z jej ciałem. Szybko się denerwowała,
nie lubiła bawić się w lalkę. (…)Denerwowała się, gdy próbowałam ją czesać, wplatać wstążki we
włosy, myć twarz i uszy, rozbierać i ubierać. Ja byłam inna. Jako dorosła kobieta starałam się nie
zapomnieć, jak wiele cierpienia sprawiał mi fakt, że nie mogłam bawić się włosami, twarzą, ciałem
mojej matki. Dlatego cierpliwie robiłam za lalkę dla Bianki podczas jej pierwszych lat życia.
Wciągała mnie pod stół w kuchni, kazała się kłaść, to był nasz szałas. Pamiętam, że byłam
wykończona. Marta nie spała po nocach, drzemała trochę w dzień, Bianca zaś nieustannie krążyła
wokół mnie z żądaniami, nie chciała iść do żłobka, a gdy już udało mi się ją tam zostawić, zaczynała
chorować, co jeszcze bardziej komplikowało mi życie. Mimo to starałam się trzymać nerwy na
wodzy, chciałam być dobra matką. Kładłam się na podłodze, pozwalałam się leczyć. (…)Czasami
zasypiałam, ale ona była mała, nie umiała posługiwać się grzebieniem i kiedy szarpała mnie za
włosy, budziłam się znienacka. W takich chwilach oczy aż łzawiły z bólu” 10.

Pragnienie pogodzenia wymagań roli i własnych aspiracji związanych z karierą
naukową, powodowało permanentny konflikt i ogromne zmęczenie Ledy:

8

Ibidem, s. 53.
Ibidem, s. 54.
10 Ibidem, s. 70-71.
9
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„W tamtych latach byłam bardzo przygnębiona. Nie miałam czasu na naukę, bawiłam się bez
radości, moje ciało było wyzute z pragnień, z życia. Kiedy Marta zaczynała płakać w drugim pokoju,
odbierałam to jako wyzwolenie. Przerywałam brutalnie zabawę Bianki, ale czułam się niewinna, bo
to nie ja uciekałam, lecz moja młodsza córka odrywała mnie od starszej. Muszę iść do Marty, zaraz
wracam, poczekaj. Ona wtedy zaczynała płakać”11.
„W pierwszym roku życia Marty odkryłam, że nie kocham już męża. To był ciężki rok, mała w ogóle
nie spała i mnie też nie pozwalała. Przemęczenie jest jak szkło powiększające. Byłam za bardzo
wykończona, żeby pracować, żeby myśleć, śmiać się, płakać, kochać tego zbyt inteligentnego
mężczyznę, zbyt zaangażowanego w swój zakład z życiem, zbyt nieobecnego. Miłość wymaga sił,
a ja ich nie miałam”12.

Przypadkowe odwiedziny w domu Ledy i jej męża, przez parę młodych ludzi,
którzy opuścili swoich partnerów i dzieci, wyjechali w poszukiwaniu lepszego
miejsca dla siebie, były dla Ledy impulsem do podjęcia decyzji o odejściu od męża
i pozostawieniu córek pod jego opieką. Po trzech latach rozstania z rodziną,
podczas których Leda zajmowała się własną karierą i nie kontaktowała się
z dziećmi, postanowiła wrócić i na powrót zająć się córkami. Po rozstaniu
z mężem, Leda sama wychowywała dziewczynki. Jak wspomina, jej stosunek do
nich stale naznaczony był ambiwalencją:
„Obserwowałam córki, kiedy tego nie widziały, czułam do nich, na przemian, to sympatię,
to antypatię. Myślałam sobie czasami, że Bianca jest odpychającą osobą, i bolało mnie to.
Potem odkrywałam, że jest bardzo lubiana, że ma wielu przyjaciół, uświadamiałam sobie, że tylko
ja, jej matka, uważam ją za antypatyczną, i robiło mi się wstyd. (…) W rzeczywistości, jeśli
dobrze się zastanowić, bardzo kochałam w moich córkach to, co było dla mnie obce. Najbardziej
podobały mi się te cechy, które odziedziczyły po ojcu, nawet kiedy nasze małżeństwo burzliwie
dobiegło końca. (…) Ich kłopoty, bóle, konflikty nieustannie dawały mi się we znaki i rozgoryczały
mnie, czułam się winna”13.

Będąc w towarzystwie Niny i jej najbliższych, Leda zaczyna postrzegać siebie jako
osobę, która może odegrać w życiu młodej dziewczyny podobną rolę, jak niegdyś
w stosunku do niej spotkana para ‘uciekinierów’. Doskonale pojmuje, co dzieje się
z Niną i chce dać jej do zrozumienia, że jest możliwy inny scenariusz życia
niż przymus odgrywania roli, w której czuje się zniewolona i nieszczęśliwa. Pewnego
dnia Leda spotyka w sklepie z zabawkami Ninę z dzieckiem i Rosarią (kobieta
z rodziny towarzysząca Ninie). Leda w rozmowie z nimi nieoczekiwanie zdobywa
się na wyznanie dotyczące dawnej relacji ze swoimi córkami:
„- Odeszłam. Porzuciłam je, kiedy starsza miała sześć lat, a młodsza cztery.
- Co też mówicie? Z kim zostały?
- Z ojcem.
11

Ibidem, s. 71.
Ibidem, s. 127-128.
13
Ibidem, s. 91-93.
12
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- I więcej ich nie widzieliście?
- Wzięłam je do siebie po trzech latach.
- To potworne, jakże tak?
Pokręciłam głową, nie wiedziałam dlaczego.
- Byłam bardzo zmęczona – stwierdziłam”14.

To niezwykłe publiczne wyznanie bolesnej prawdy o sobie staje się dla Ledy
wyzwoleniem od tajemnicy, ujawnieniem bardzo intymnego fragmentu własnej
tożsamości, zrzuceniem ciężaru winy. Wydaje się, że jest to moment przemiany,
w którym kobieta wreszcie przyznaje sobie rację ̶ słusznie zrobiła, miała do tego
prawo. I choć obie kobiety stają się dla Ledy swego rodzaju widownią, jej
wypowiedź jest przeznaczona przede wszystkim dla Niny. Jest próbą pokazania
młodej kobiecie innej perspektywy jej życia – możliwości podjęcia decyzji
o uwolnieniu się od trudów macierzyństwa. Dla Rosarii i Niny, podobnie jak dla
wielu osób uwikłanych w mit ‘dobrej matki’, zachowanie Ledy wobec dzieci jest
‘nie do pomyślenia’.
Leda początkowo żałuje swojego publicznego wyznania, czuje się obnażona.
Kiedy jednak mija wzburzenie, myśli o wydarzeniu sprzed lat w innych
kategoriach:
„Bo co ja w końcu takiego strasznego zrobiłam? Lata temu byłam zagubiona, to prawda.
Młodzieńcze nadziej spełzły na niczym, czułam, że cofam się w zawrotnym tempie, że staję się jak
moja matka, jak moja babka, jak cały szereg milczących czy urażonych kobiet, od których się
wywodziłam. Stracone okazje. Nadal miałam ambicje, podsycało je młode ciało, wyobraźnia, która
podsuwała projekt za projektem, widziałam jednak, że moje twórcze dążenia coraz bardziej
zderzają się z realiami uniwersyteckich manipulacji, z oportunizmem i z karierowiczostwem.
Miałam wrażenie, że tkwię zamknięta we własnej głowie, bez szans, by pokazać, na co mnie stać,
i byłam zdesperowana”15.

Refleksje Ledy na temat minionych wydarzeń, to racjonalizacja dojrzałej kobiety.
Z perspektywy młodej Ledy, umęczonej fizycznie i psychicznie, odejście od męża
i dzieci było jak wypowiedzenie wojny uświęconej tradycji, jak zaprzeczenie
archetypowi dobrej matki, który początkowo był przecież osnową jej decyzji
o macierzyństwie.

Mit ‘Idealnej matki’ a ‘Matka rzeczywista’
Według Josepha Campbella:
„Wszędzie tam, gdzie żyli ludzie, zawsze i w każdych okolicznościach kwitły mity. Były one

14
15

Ibidem, s. 105-106.
Ibidem, s. 110.
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nieustanną inspiracją dla wszelkich ludzkich poczynań w sferze materialnej i duchowej. Nie byłoby
zbytnią przesadą stwierdzenie, że mit jest tajemnym otworem, przez który wpływa niewyczerpana
energia kosmosu, napełniając wytwory ludzkiej kultury. Religia, filozofia, sztuka, prehistoryczne
i historyczne formy organizacji społeczeństwa, szczytowe osiągnięcia nauki i techniki, widzenia
senne – to wszystko wywodzi się z magicznego kręgu mitu.
Zadziwiające jest to, że owa charakterystyczna moc poruszania i budzenia naszych głęboko
ukrytych sił twórczych tkwi w najprostszej bajce dla dzieci, tak jak w kropli wody zawarty jest
ocean lub w jaju pchły cała tajemnica życia. Jest tak dlatego, że symbole mitologiczne nie są
produktami celowej pracy ludzkiej, nie można ich bowiem wynaleźć, zamówić, ani na zawsze
zniszczyć, lecz spontanicznymi wytworami ludzkiej psychiki i w każdym z nich kryje się, niczym
w zarodku, potęga źródła, które je wydało”16.

Każdy z nas czuje potrzebę zrozumienia swojego życia, twierdzi Bill Moyers
w rozmowie z J. Campbellem, a tym, co umożliwia nadanie życiu znaczenia, są
mity:
„Mity to opowieści o naszych trwających wieki poszukiwaniach prawdy, sensu, znaczeń. Wszyscy
odczuwamy potrzebę opowiedzenia i zrozumienia naszej historii. Wszyscy usiłujemy zrozumieć
śmierć i jakoś sobie z nią poradzić, wszyscy też potrzebujemy pomocy w przejściu od narodzin do
życia, a potem do śmierci. Potrzebne nam jest życie, abyśmy mogli dostrzec to, co wieczne,
dotknąć go, zrozumieć jego tajemnicę, dowiedzieć się, kim jesteśmy”17.

Zenon W. Dudek stwierdza, że centralnym elementem archetypu matki we
współczesnej kulturze jest postać mitologicznej Demeter18:
„Jest matką w całości oddaną życiu, naturze i dziecku, w tym przypadku córce. Takie oddanie
oznacza, że jego źródłem jest archetyp. To źródło niewyczerpane. Wiele ludzkich matek potrafi
bezgranicznie poświęcać się dla dziecka nocą i dniem, samotnie oraz z pomocą męża-ojca. Jest
w tej postawie i wiedza i moc.(…) Figura matki jest jednym z filarów kultury. Wyobrażenie matki
kompensuje trudne losy człowieka i wspólnoty. Dziecko ucieka do matki, kiedy boi się ciemności
albo boi się złości ojca. Dorośli ludzie wspominają matkę, kiedy w ich życiu występują problemy.
Ma to odzwierciedlenie w życiu społecznym. Kult Matki Boskiej w krajach chrześcijańskich jako
figury matki, jest najsilniejszy tam, gdzie naród przeżył okrutne wojny, eksterminację i najazdy
obcych (…)”19.

Wydaje się, że współczesny człowiek w małym stopniu podatny jest na
oddziaływanie mitów. Niemniej jednak badania społeczne przeprowadzone przez
Małgorzatę Sikorską na temat rodzin we współczesnej Polsce, wskazują na to, że
teza o nieobecności mitologicznych znaczeń w odniesieniu do praktyk
codzienności, w tym do macierzyństwa i rodzicielstwa, nie jest prawdziwa.
16

J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2013, s. 7.
J. Campbell, Potęga mitu, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013, s. 22-23.
18 Demeter – grecka bogini płodności, rolnictwa, matka Kory (Persefony), W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji
kultury, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2003, s. 222-223.
19
Z.W. Dudek, Psychologia mitów greckich, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2013, s. 7779.
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Transformacja praktyk rodzicielskich i rodzinnych trwająca od dziesięcioleci, jest
niezaprzeczalnym faktem. Sprawia ona, że obecnie można być matką czy ojcem na
wiele różnych sposobów. Cechą ‘nowych’ rodzin jest możliwość wyboru spośród
wielu dostępnych ról i modeli życia oraz indywidualizm członków rodziny. Oznacza
to, że osoby tworzące współczesne związki są oddzielnymi podmiotami, mającymi
własne aspiracje, plany i możliwość rozwoju, dopiero w drugiej kolejności są
członkami większej całości, np. rodziny20.
W badaniach M. Sikorskiej respondenci zostali zapytani o cechy dobrej i złej
matki oraz dobrego i złego ojca. Według respondentów dobra matka jest osobą
‘gotową do poświęceń’. Jest to gotowość do ‘poświęcania czasu’, ‘poświęcania się
dla dziecka’, ‘poświęcania uwagi’. Matka powinna skupiać się na potrzebach
dziecka, zamiast koncentrować się na sobie, własne potrzeby powinny być
odroczone, dziecko jest na pierwszym miejscu, jest priorytetem, należy dbać
o jego wszechstronny rozwój. Jedna z respondentek tak oto opisuje swoją relację
z dzieckiem:
„Moja cała doba jest poświęcona dziecku i czy w nocy, czy w dzień jestem wyczulona bardzo na to,
co dziecko robi, czym się zajmuje, czy sobie radzi ze wszystkim. Pomagam mu w wielu rzeczach.
Aczkolwiek uczę go już teraz samodzielności. Ale nie ukrywam, że jestem dwadzieścia cztery
godziny na dobę przy nim, nawet w nocy sprawdzam, przychodzę do niego, czy nie spocony, czy
przykryty i tak dalej. Po prostu mój cały dzień poświęcony”21.

Dobra matka potrafi zrezygnować z pracy zawodowej, żeby prawidłowo
opiekować się dzieckiem lub przynajmniej powinna tak ustalić tę relację, aby
obowiązki zawodowe były podporządkowane opiece nad dzieckiem. Dobra matka
jest również opiekuńcza, wyraża troskę, czułość i miłość. Kochająca matka darzy
miłością dziecko, niezależnie od tego, czy jest nieznośne czy grzeczne. Bez względu
na własne, chwilowe złe samopoczucie czy zmęczenie, matka czuje, że ‘cały czas
kocha’22. Archetypowa matka jest również konsekwentna, ustala zasady
i wymagania wobec dziecka, dba o ich przestrzeganie. Jest przewidywalna
i stabilna23.
Wyobrażenie dobrej matki byłoby niepełne, gdyby nie jego rewers –
charakterystyka złej matki. Respondenci opisywali złą matkę jako egoistyczną,
przedkładającą własne przyjemności nad potrzeby dziecka, nieświadomą tego, co
dzieje się z dzieckiem, jakie ma problemy, znajomych, oceny w szkole. Zła matka
rekompensuje pieniędzmi niepoświęcanie uwagi dzieciom, nie spędza czasu
z dzieckiem, jest nieczuła, nie okazuje miłości, ignoruje potrzeby dzieci, ‘podrzuca
20

M. Sikorska, Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce – rekonstrukcja codzienności,
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, s. 16-17.
21 Ibidem, s. 228.
22
Ibidem, s. 229.
23 Ibidem.
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dziecko innym’ (dziadkom lub opiekunkom), zostawia rodzinę, dzieci, woli
zajmować się własnymi przyjemnościami24.
Interesującym wynikiem badań M. Sikorskiej była opinia respondentów, iż
relacja między matką i dzieckiem cechuje się szczególną, biologiczną więzią. Matka
‘z natury’ ma instynkt macierzyński, zatem miłość matki do dziecka jest inna niż
miłość ojca do dziecka. Wobec matki należy zatem mieć większe oczekiwania
w zakresie troski i opieki nad dzieckiem. Miłość matki ‘jest bezwarunkowa’ 25.
Wydaje się, że archetyp dobrej matki wzmacniany jest przez przekonanie
respondentów, iż ‘kobiety są do tego stworzone’. Bycie matką powinno
uruchamiać szereg procesów, bazujących na tym biologicznym potencjale kobiet.
W ostatnich latach problematyka macierzyństwa coraz częściej podejmowana jest
w opracowaniach naukowych, również w kontekście rozważań o rodzicielstwie
i ojcostwie26. Część powstających opracowań ma charakter poradników
przeznaczonych dla osób poszukujących wskazówek, jak radzić sobie
z konkretnymi problemami macierzyństwa czy rodzicielstwa.
Rewers idealnej matki, czyli macierzyństwa pokazanego jako trudne, stresujące
doświadczenie życiowe, znaleźć można w wypowiedziach zamieszczonych
w Internecie:
„<Potrzebna cała wioska by wychować jedno dziecko>, tymczasem… Wiele matek wychowuje
dzieci same, a przynajmniej – prawie. Nie ma nic gorszego od poczucia, że jeśli nie ‚ja’ to: NIKT.
Jeśli nie włączę pralki to skończą się bodziaki, jeśli nie ugotuję obiadu to nie zjemy, jeśli nie
posprzątam to zgnijemy w brudzie. Czy tylko ja mam wrażenie, że poziom odpowiedzialności jaki
spoczywa na matce jest totalnie nie do udźwignięcia dla JEDNEJ osoby?!”27.
„Wiecie, że ja po kilku miesiącach macierzyństwa byłam pewna, że za chwilę umrę? Serio. Byłam
tak wykończona ciągłym niedosypaniem (heloł! Moje dziecko spało pół godziny ciągiem),
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Ibidem, s. 230.
Ibidem, s. 234-235.
26 Zob. wybrane pozycje naukowe dotyczące macierzyństwa i rodzicielstwa: B. Bartosz, Doświadczanie
macierzyństwa: analiza narracji autobiograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002;
J. Męcina, Jak wspierać łączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi, Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR, Warszawa 2009; J. Deręgowska, Konteksty współczesnego macierzyństwa: perspektywa młodych
naukowców, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2012;
A. Cieślińska-Miszczuk, Macierzyństwo: szanse i ograniczenia perspektywa psychologii osoby, Difin, Warszawa
2017); M. Karwowska, Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Wydawnictwo
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007; D. Ruszkiewicz, Małżeństwo i macierzyństwo w refleksji
kobiet niezamężnych i bezdzietnych, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, Piotrków Trybunalski 2016; M. Sikorska, Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko: o nowym
układzie sił w polskich rodzinach, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009); A. SkowrońskaPućka, (Przed)wczesne macierzyństwo - perspektywa biograficzna: diagnoza, pomoc i wsparcie, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2016; Z.W. Dudek, Psychologia rodziny: macierzyństwo,
ojcostwo, mity rodzinne, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2007; K. Dzwonkowska-Godula,
„Tradycyjnie czy nowocześnie?”: wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2015.
27 http://moglie.pl/matka-moze-sie-wypalic-tak-samo-jak-pracownik-korporacji/(13.03.2022).
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noszeniem, bujaniem, zabawianiem i uspokajaniem, że ledwo widziałam na oczy, a moja waga po
czterech miesiącach macierzyństwa spadła poniżej tej, którą reprezentowałam na studiach! Nie
było dobrze. Było źle. I to jest ten moment, w którym masz dość. Siadasz na podłodze i zaczynasz
płakać. Bo nie masz siły: rozwiesić prania, odkurzyć pokoju, wyszorować kibla”28.
„(…) Chciałam, żeby zniknął. Płakałam, będąc przekonaną, że on zabrał mi życie, ukradł mi je, że
przez niego nie jestem już człowiekiem, nie jestem kobietą. Czułam się jak w więzieniu. W tych
emocjach, frustracji zdarzyło mi się podnieść na niego rękę”29.
„(…) Przestalam istnieć, mówiłam, że jestem końcówką do obsługi dziecka. Byłam pewna, że nie
mam żadnych praw, tylko obowiązki, nie mogę chcieć, pragnąć, bo mam dziecko. Czułam się tak,
jakby ono ukradło mi całe życie, sprawiło, że umarłam jako człowiek, jako kobieta. Dopiero teraz
zaczynam się odradzać, kiedy mój syn ma siedem lat”30.
„(…) Jeśli macierzyństwo jest czyimś celem, to super, ale mówienie komuś, że skoro ma macicę, to
musi mieć dzieci albo hejtowanie kobiet, które ich nie chcą albo nie odnajdują się w byciu matką,
nie powinno mieć miejsca. Trzeba z tym walczyć. Może moja historia komuś pomoże (…)”31.

Internet to również rezerwuar porad, w jaki sposób radzić sobie z trudnym
macierzyństwem:
„Matki mają poczucie winy, ponieważ stawiają sobie niemożliwe do realizacji zadania. Muszą
podejmować niemożliwe do podjęcia decyzje. Bywa też tak, że muszą swoje potrzeby ponad
potrzeby dziecka. Kobiety nie mówią o poczuciu wstydu, ponieważ nie chcą, żeby ktokolwiek
wiedział o ich zmaganiach. Wstyd sugeruje, że coś jest ze mną nie w porządku. To z kolei wynika
z porównywania się z niemożliwymi do osiągnięcia wzorami i celami.
Kobiety nie mówią o swoich doświadczeniach, a to może sprzyjać rozwojowi depresji
poporodowej. Czują się uwięzione pomiędzy tym, kim były przed narodzinami dziecka a tym, kim
stać się powinny. To wywołuje dyskomfort, który z kolei jest źródłem poczucia, że coś jest ze mną
nie w porządku.
Coraz więcej znanych kobiet ujawnia swoje zmagania z wczesnym macierzyństwem i procesem
stawania się matką, między innymi modelka Chrissy Teigen, Adele, Gwyneth Paltrow czy Brook
Shields”32.
„Depresja poporodowa jest bardzo trudnym doświadczeniem. Bywa, że w pewnym natężeniu,
niebezpiecznym dla matki i dziecka, ponieważ wiąże się z ryzykiem samobójstwa. Nie jest jednak
wyrokiem. Dostępne źródła przekonują, że terapia lub terapia połączona z farmakoterapią
prowadzą do wyleczenia. Jeśli matka otrzyma odpowiednią pomoc, również ryzyko związane
z trudnościami rozwojowymi dziecka mogą zostać zminimalizowane. Okres okołoporodowy jest
niezwykłym czasem z życiu rodziny; niełatwym i wymagającym dokonania wielu niespodziewanych
zmian, ale też fascynującym i bogatym w doświadczenie. Bywa, że towarzyszy mu depresja
poporodowa. Być może, jeśli młode matki uwierzą, że można być wystarczającą, a nie idealną
matką, szukanie pomocy stanie się łatwiejsze”33.
28

Ibidem.
https://www.onet.pl/styl-zycia/onetkobieta/niechciane-macierzynstwo-agata-o-malo-nie-przyplacila-tegozyciem/ngrqqrc,2b83378a (13.03.2022).
30 Ibidem.
31 Ibidem.
32
https://wspolczesnarodzina.pl/narodziny-matki (14.03.2022).
33 https://www.chcemybycrodzicami.pl/depresja-poporodowa (14.03.2022).
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Przejmujące wypowiedzi młodych matek są bardzo podobne do narracji Ledy na
temat własnego życia. Z jednej strony, kobiety (i mężczyźni) mają świadomość
‘ram’ macierzyństwa: poświęcenia, pełnego oddania do dyspozycji dziecka
swojego ciała, podporządkowania własnych potrzeb. Z drugiej strony, jest ‘dziecko
rzeczywiste’ i trudne do wyobrażenia oraz zaplanowania nowe realia i wymogi
codzienności. Jeśli w dodatku poród przebiegał w sposób nietypowy, istniało
zagrożenia życia dziecka lub matki, macierzyństwo staje się dla niektórych kobiet
doświadczeniem traumatycznym, naznaczającym negatywnie kolejne lata. Bardzo
istotnym czynnikiem traumatyzującym jest brak wsparcia społecznego –
nieobecny ojciec lub trudna relacja z partnerem, samotność w obliczu trudności
życiowych, ekstremalne zmęczenie, brak snu. W sukurs nie przychodzi ‘natura’,
czyli instynkt macierzyński. Z tego powodu niektórym kobietom wydaje się, że go
po prostu nie mają. W konsekwencji tworzą autostereotyp złej matki, kobiety,
z którą ‘coś jest nie tak’.
Leda jest przykładem kobiety, która próbowała pogodzić macierzyństwo oraz
motywy wynikające z indywidualizmu – pragnęła jednego i drugiego, niemniej
jednak zdecydowała się dokonać wyboru. Leda to wykształcona, niezależna
kobieta, a jednak potrzebowała wielu lat, żeby skonfrontować się z wypartą,
trudną do zaakceptowania stroną swojej tożsamości.
Po latach, Leda daje do zrozumienia innej młodej matce, że wybór istnieje.
Stawką jest uchronienie ważnego obszaru tożsamości, buntującej się przed
zniewoleniem. Dla wielu innych kobiet stawką jest zdrowie psychiczne.

Podsumowanie
We wstępie artykułu postawione zostało pytanie: „Jakie znaczenia wprowadza
kultura popularna do dyskursu na temat trudnego macierzyństwa?”.
Jeśli mit jest schematem obecnym w doświadczeniu różnych pokoleń kobiet
i mężczyzn, to w centrum opowieści o Ledzie i o Ninie jest zmaganie się z jego
ograniczającą siłą. Przedstawiona analiza – studium przypadku bohaterki powieści
oraz filmu, pozwala stwierdzić, że doświadczenie trudnego macierzyństwa jest
przeżyciem międzypokoleniowym. Nowoczesność nie zmienia tego doświadczenia,
przeciwnie, czyni sytuację współczesnych matek nawet trudniejszą niż wcześniej.
Indywidualizm jako istotna wartość zawarta w kulturze ‘domaga się’ spełnienia,
staje się priorytetem w życiu młodych, nowoczesnych kobiet.
Schemat macierzyństwa jako ‘pełnego poświęcenia’ nadal stanowi ramy
odniesienia w ocenie dobrej matki. Mimo jego redukcjonistycznego charakteru,
wciąż jest on ważny dla osobistych i społecznych autoidentyfikacji kobiet.
Poprzez film oraz literaturę historia Ledy ‘przemawia’ do innych kobiet. Wydaje
się, że właśnie film ma w tym przypadku przewagę nad innymi formami przekazu
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(opracowania naukowe, poradniki, Internet), ponieważ dociera do szerokiego
odbiorcy. Doskonałe kreacje aktorek – Olivii Colman, Jessie Buckman i Dakoty
Johnson – sprawiają, że tak opowiedziana historia porusza emocje, refleksje,
pozwala zrozumieć złożone motywacje postaci.
Kultura popularna, snując opowieść opartą na micie macierzyństwa, operuje
językiem zrozumiałym dla współczesnych ludzi. Przekaz filmowy oraz literacki
wykorzystuje efekt ‘wielkiej widowni’. Córka zarówno w wersji filmowej, jak
również literackiej, jest jedną z opowieści, która wypełnia ramę mitu na temat
macierzyństwa. Rola kultury popularnej jest w tym przypadku nieoceniona.
Wojciech Burszta tak oto postrzega związki pomiędzy popkulturą a życiem:
„Popkultura jest wielkim snem, czasem i przestrzenią poza zwykłym czasem i zwykłą przestrzenią,
bo tylko w takich warunkach, kiedy świat nie przypomina tego zza okna, rodzi się mit, wydarzają
się rzeczy fundamentalne. Filmy, jak wielkie narracje mityczne, nie są tekstami interpretowanymi
zgodnie z kodami, ale bardziej przypominają wędrówkę w obrębie semiosfery, której się
doświadcza i czyni ważnym aspektem naszego życia. Oglądanie filmów to zawsze podróżowanie po
znajomej lub dopiero poznawanej topografii owej, pełnej tajemnic, semiosfery czasowoprzestrzennej”34.

Truizmem byłoby stwierdzenie, że postaci Ledy i Niny mogą stać się terapią,
‘pociechą’ dla zrozpaczonych i sfrustrowanych kobiet, które nie potrafią przyznać,
choćby przed sobą, że macierzyństwo nie jest ich wymarzonym scenariuszem
życia. Mit dobrej/złej matki musi nam towarzyszyć ̶ taka jest natura mitów.
Kultura popularna, ujmując w nieoczywisty sposób historie życia bohaterów,
wzbogaca wiedzę odbiorcy na temat istotnych kontekstów psychologicznych
i społecznych.
Przekaz popkulturowy umożliwia wyeksponowanie problemu trudnego
macierzyństwa jako tematu, o którym można i należy głośno mówić, ponieważ jest
to przemilczane doświadczenie wielu kobiet. Traumatyczne przeżywanie
macierzyństwa jest faktem psychologicznym i społecznym, a kultura popularna ma
narzędzia, żeby wydobyć głębię tych doświadczeń, ich wieloznaczność. Wiele
kobiet może odczytać ten przekaz jako afirmację ich własnego doświadczenia –
„tak, to moja historia, to przydarzyło się także mnie, to moje życie”. Dzięki temu,
być może, jesteśmy w stanie spoglądać z większą wyrozumiałością i czułością na
siebie samych i na to, co przytrafia się innym ludziom.

34

W.J. Burszta, Joseph Campbell i potrzeba mitu, [w:] J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, Zakład Wydawniczy
NOMOS, Kraków 2013, s. XVI.
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„I Left my Daughters”
Maternity as an Opression in the Transmission of Popular Culture
Summary
Contemporary literature and film more and more often take up the topic of motherhood as
oppression. An emotionally engaging film or literary message can be an effective way for the
recipient to tame his own fears and make important social comparisons, especially in a situation
where he or she lacks social support. The subject of the analysis of this article is the story of Leda,
the heroine of Elena Ferrante's book. A daughter and the main character of the film directed by
Maggie Gyllenhaal. The figure of Leda is disturbing, it seems to be a contradiction of the myth of the
'good mother'. At the same time, it allows the reader/viewer to get to know the psychological and
social side of motherhood, which is an enslaving and unwanted 'mask'. Leda's case study aims to
answer the question: "What meanings does popular culture introduce to the discourse on unwanted
motherhood?" A pop-culture message (book, film) addressed to a wide audience makes it possible
to present the problem of difficult motherhood in terms of the intergenerational experience of
many women. The book and the film affirmatively present the complex motivations of the
protagonists. The picture of motherhood presented in this way does not confirm the myth of the
'ideal mother', but it does not negate it either. The myth of motherhood is indispensable and still
important in the process of constructing the personal and social identity of women.
Keywords: motherhood, popular culture, myth
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Przygody miast.
Charakterystyka wirtualnych odpowiedników miast
w grach wideo2

ABSTRAKT
Niniejsza praca o charakterze eksploracyjnym ma na celu wskazanie, że wirtualne miasta w grach
wideo zawdzięczają swoją popularność sprawnemu wykorzystaniu środków architektonicznych,
integralnej przestrzenności medium jak i imersyjnego doświadczenia. Za ilustrację posłużą wybrane
przestrzenie miejskie miast wirtualnych opartych na istniejących w rzeczywistości odpowiednikach,
takich jak: Nowy Jork, Los Angeles, Chicago, Hongkong czy Wenecja. Warto w tym miejscu
podkreślić, że celem pracy nie jest wyczerpująca analiza lub budowanie pogłębionych case study
poszczególnych miast wirtualnych, ale wskazanie na możliwość spojrzenia na miasta wirtualne
z perspektywy interdyscyplinarnej.
SŁOWA KLUCZOWE: gry wideo, miasta wirtualne, nowe media, imersja, przestrzenność

Wstęp
Pytanie o to, czym jest miasto w swej istocie, spotyka się z wachlarzem
odpowiedzi równie licznych co niepełnych. Przestrzeń miejska wydaje się
przepełniona sensem, którego nie sposób zamknąć w ramach pojedynczej
1

Data złożenia tekstu do Redakcji “MiS”: 30.08.2021 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 06.12.2021r.
powstała w ramach programu „Diamentowy Grant”. Numer rejestracyjny projektu: DI 2014 0054 44. Tytuł
projektu: Miasta rozszerzone. Analiza wirtualnych miast w świetle kulturowej socjologii – próba poszerzenia
zakresu możliwości badawczych socjologii miasta.
2Praca
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dziedziny. A jednak twórcy gier wideo podejmują wyzwanie budowania ich
reprezentacji nie tylko nad wyraz często, ale i skutecznie, biorąc pod uwagę
ogromną popularność produkcji takich jak serie Grand Theft Auto czy Assassin’s
Creed, wskazującą na zasięg obejmujący nawet konsumentów, którzy zazwyczaj
nie byliby zainteresowani tą formą rozrywki. Pytania o to, w jaki sposób miasta
w grach wideo są budowane, co stanowi o ich atrakcyjności i jaką rolę odgrywają
w tym nowym medium, potencjalnie otwierają dodatkową perspektywę na
rozpatrzenie ich wartości kulturowej. W tym kontekście niezwykle interesującym
zagadnieniem wydają się wirtualne miasta czerpiące z kulturowej tożsamości
miast realnych.
Rozważania w niniejszym artykule opierają się na tezie, jakoby wirtualne miasta
w grach wideo zawdzięczały swoją popularność sprawnemu wykorzystaniu
środków architektonicznych, budowaniu przestrzeni jako znaczącej w ramach
przestrzenności samego medium oraz kreowaniu imersyjnego doświadczania
świata przedstawionego. W toku wywodu przywołane zostaną przestrzenie
miejskie miast wirtualnych opartych na istniejących w rzeczywistości
odpowiednikach, takich jak: Nowy Jork, Los Angeles, Chicago, Hongkong czy
Wenecja, które posłużą za ilustrację. Warto w tym miejscu podkreślić, że celem
pracy nie jest wyczerpująca analiza lub budowanie pogłębionych case study
poszczególnych miast wirtualnych, ale wskazanie na możliwość spojrzenia na
miasta wirtualne z nieco innej perspektywy, atrakcyjnej m.in. dla socjologii miasta.

Medium XXI wieku - ujęcie funkcjonalne
Gry wideo, jak wskazuje Marcin Petrowicz, podobnie jak niegdyś powieść czy
kino, stają się najważniejszym medium świata zachodniego w XXI wieku3.
W czasach, gdy są one tworzone są z rozmachem4 – tak budżetowym, jak
i widowiskowym – dorównującym, a coraz częściej przekraczającym hollywoodzkie
produkcje filmowe5, stanowią bez wątpienia medium o szerokim spektrum
oddziaływania na miliony odbiorców. Jednym z jego środków przekazu,
odziedziczonym po mediach wizualnych, jest reprezentacja czy też
3

M. Petrowicz, Gry wideo – medium XXI wieku, [w:] Technokultura:transhumanizm i sztuka cyfrowa, D. Gałuszka,
G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba (red.), Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2016, s. 155 -172.
4 Na drugim biegunie mamy niskobudżetowe produkcje independent video games lub po prostu indie games,
które z racji gatunku nie nastawiają się na wspomniany rozmach, ale m.in. na innowacyjność, eksperymentalne
formy rozgrywki i wolność tworzenia. Jest to możliwe ze względu na niezależność od wydawców, dystrybutorów
i sponsorów, którzy niejednokrotnie modyfikują i wpływają, mniej lub bardziej znacząco, na finalną wersję gry.
5
Wydana w 2013 roku gra pt. Grand Theft Auto V stworzona przez studio Rockstar North zarobiła do 2018 roku
6 mld dolarów amerykańskich, przy kosztach produkcji na poziomie 265 mln i stała się najbardziej dochodowym
produktem przemysłu rozrywkowego, deklasując najbardziej kasowe filmy kina amerykańskiego. Zob. Raport
Market Watch: https://www.marketwatch.com/story/this-violent-videogame-has-made-more-money-than-anymovie-ever-2018-04-06 (12.01.2020); Por. daneagencjiNash Information Services: https://www.thenumbers.com/movie/budgets/all (11.01.2020).
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przedstawienie. W przeciwieństwie jednak do kina przedstawianie to nie
ogranicza się do translacji jakiejś przestrzeni na płaszczyznę ekranu, lecz – jak
zauważa Lev Manovich w kontekście wirtualnej rzeczywistości – idzie o krok dalej,
bezpośrednio projektując doświadczenie jakiejś przestrzeni przedstawianej6. O ile
jednak zagadnienie rzeczywistości wirtualnej jest znacznie szersze niż światów
kreowanych w grach wideo, o tyle przestrzenność tychże wydaje się interesującym
punktem wyjścia w interpretacji gier, takich jak: Watch Dogs, seria Grand Theft
Auto, Assasin’s czy Sleeping Dogs, które cieszą się niesłabnącą popularnością nie
tylko ze względu na wysoką jakość produkcyjną, ale także ze względu na
przestrzeń, w jakiej ich rozgrywka została osadzona. Mowa tu o zaprojektowanych
z ogromną dbałością przestrzeniach miejskich.
Warto zaznaczyć, że gry, do których niniejsza praca się odwołuje, chociaż
reprezentują jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek, które niejednokrotnie
na gruncie kulturowym ukazują całokształt medium, stanowią zaledwie wycinek
ogromnego spektrum typów mechaniki, narracji czy tematyki, składających się na
współczesny jak i historyczny krajobraz gier wideo. Próba ujęcia ich w ramach
jednego gatunku jest niezwykle kłopotliwa ze względu na onieśmielającą wręcz
ilość proponowanych klasyfikacji7, aczkolwiek warto przywołać interesującą
propozycję klasyfikacyjną Tomasza Z. Majkowskiego, jaką jest gropowieść.
„Gropowieścią nazywam gatunek gier cyfrowych, który z jednej strony cieszy się ogromnym
prestiżem i zajmuje centralne miejsce we współczesnej kulturze gier, z drugiej jednak pozostaje
w większości nierozpoznany, a jego teksty przypisywane są do innych, starszych gatunków.
Gropowieści redukują aspekty growe na rzecz konstruowania wieloaspektowej wizji świata,
w centrum której znajduje się ludzkie działanie i człowiek działający. Przedstawienie to ma
charakter realistyczny i dąży do prezentacji świata w jego totalności. (…) posługują się zespołami
motywów, praktyk i wyobrażeń charakterystycznych dla nich form kulturowych, które służą do
nadawania sensu przedstawianemu w grze działaniu i które pozostają w dialogicznym napięciu. Ze
względu na różnicę sposobu artykułowania języków ideowych gropowieści na czterech poziomach:
przestrzeni, fabuły, rozgrywki i reguł, podstawowym modelem relacji między językami jest parodia.
Dlatego też gropowieści wydają się gatunkiem szczególnie zdolnym do kwestionowania zasadności
światopoglądów, których języków używają, w duchu uciesznej względności właściwej dla kultury
śmiechu – nawet jeżeli potencjał ten nie jest dany wprost (…)8.

Niniejszy tekst określa jednak cechy wspólne wymienionych tytułów z bardziej
funkcjonalnego spojrzenia. Od strony fabularnej mamy tu do czynienia z grami
akcji, gdzie zarówno fabuła, jak i mechanika zorientowane są wokół walki
i eksploracji. Technicznie gry te cechują się możliwością przedstawienia świata
6

L. Manovich, Ku archeologii ekranu komputerowego, tłum. A. Piskorz [w:] Widzieć, myśleć, być: technologie
mediów, A. Gwóźdź (red.), Wydawnictwo Universitas, Kraków 2001, s. 167-189.
7 J. Klabbers, The Gaming Landscape: A Taxonomy for Classifying Games and Simulations, “Proceedings, Level Up
Digital Games Research Conference”, 2003, vol. 2, s. 54-68.
8
T. Z. Majkowski, Język gropowieści. Studia o różnojęzyczności gier cyfrowych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2019, s. 64.
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i rozgrywki z perspektywy trzeciej osoby (ang. third person perspective), czyli zza
pleców bohatera znajdującego się wewnątrz, w pełni trójwymiarowego
środowiska gry. Środowiskiem tym zaś są w przeważającej części szczegółowo
zaprojektowane wirtualne przestrzenie miejskie wzorowane na prawdziwych
miastach. Co jednak szczególnie charakterystyczne, w grach tych miasta stanowią
istotę świata przedstawionego. Miasta są tu diegetycznie adresowane poprzez
sferę narracyjną, jak i dialogową; aktywnie budują swoją tożsamość.

Grand Theft Auto – rewolucja w mechanice gry
Seria Grand Theft Auto zawdzięcza swoje początki wydanej w 1997 roku grze
o tym samym tytule, w której oglądając z perspektywy lotu ptaka ulice otoczone
miejską zabudową, gracz parający się gangsterskimi aktywnościami mógł
przemierzać pieszo lub uzyskanymi pojazdami, w sposób prawie nieograniczony
niewielkie, choć sugestywne miasto. Jednak to dopiero wydana w 2001 roku gra
Grand Theft Auto 3, w której przeniesiono rozgrywkę w świat trójwymiaru
z widokiem zza pleców postaci, nie tylko zrewolucjonizowała mechanikę gier
z otwartą przestrzenią9, ale i zapewniła studiu sukces sprzedażowy, medialne
zainteresowanie oraz popularność zarówno wśród branżowych recenzentów, jak
i graczy10. Odsłona ta wprowadziła również elementy, które stały się
obowiązkowymi komponentami serii liczącej łącznie 15 gier: charakterystyczną dla
kina akcji strukturę filmową, systematyczne i szczegółowe środowisko gry,
tętniące życiem przedstawienia wirtualnych interpretacji istniejących miast czy
swobodę tak w przemierzaniu przestrzeni, jak i podejmowaniu wątku głównego.
Szczególną popularnością i uznaniem cieszą się dwie z nich, wydana
w 2008 roku Grand Theft Auto IV oraz Grand Theft Auto V z 2013 roku, w których
akcję osadzono w ogromnych adaptacjach miejskich, kolejno Liberty City
(wirtualny Nowy Jork) i Los Santos (wirtualne Los Angeles).

Uniwersum Assassin’s Creed – poczucie historyczności
Pierwsza gra z uniwersum Assassin’s Creed została wydana w 2007 roku,
zapoczątkowując popularną serię, która rozrosła się do 12 głównych tytułów
w ciągu 11 lat11. Wcielając się w różnych zabójców bractwa Asasynów, gracz
rzucony jest w wir intryg politycznych i historycznych wydarzeń najwyższego
9

A.Järvinen, Grand Stylissimo: The Audiovisual Elements and Styles in Computer and Video Games, “Computer
Games and Digital Cultures Conference Proceedings”, 2002, s. 116.
10 Średnia ocen branżowych to 93 na 100, podczas gdy średnia ocena graczy na podstawie ponad 1000 ocen
wynosi 8,3 na 10. Na podstawie https://www.metacritic.com/game/pc/grand-theft-auto-iii (4.04.2020).
11 Wraz ze Spin-offs, liczba wzrośnie do 24 pozycji.
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kalibru, starając się na przestrzeni wieków pokrzyżować plany dominacji nad
światem templariuszom, przedstawianym tu jako organizacja o równie antycznym
rodowodzie. Gry te zabierają odbiorcę w podróż po miastach i bezdrożach
starożytnego Egiptu (np. Memfis, Alexandria), Bliskiego Wschodu z czasów
trzeciej krucjaty (np. Jerozolima, Akka), po renesansowych księstwach Półwyspu
Apenińskiego (np. Florencja, Rzym, Wenecja), Konstantynopolu, Paryżu z czasów
rewolucji francuskiej, Bostonie w czasach rewolucji amerykańskiej czy też XIXwiecznym wiktoriańskim Londynie. W tym miejscu warto zatrzymać się na chwilę
przy wirtualnych miastach renesansowej Italii.
Tomasz Z. Majkowski analizując wspomniane miasta zauważa, że budowanie
poczucia historyczności odbywa się w tym przypadku w konwencji
walterskotowskiej. Wymienił trzy filary owego osadzenia. Pierwszym z nich jest
kształt architektoniczny, szata estetyczna oraz eksponowanie obyczajowości
tamtych czasów, co sprawia, że głównym punktem ciężkości w doświadczaniu
staje się przestrzeń miejska. Drugim jest współuczestnictwo bohatera
w przełomowych wydarzeniach. W przypadku Assassin’s Creed II, to Ezio Auditore
ratuje życie Wawrzyńca Wspaniałego, a nie Angelo Pliziano. Po trzecie, to poczucie
historyczności, dawności jest uwiarygadniane poprzez dostęp do encyklopedii,
zawierającej wszelkie niezbędne informacje o tkance miejskiej: noty biograficzne
napotkanych osób, opisy dzielnic, informacje o charakterystycznych punktach
krajobrazowych, budowlach, dostępnych usługach, a także punktach
orientacyjnych12.
W budowaniu poczucia historyczności, które nie mogłoby być osiągnięte bez
bliskiego, intymnego wręcz kontaktu z miastem, nie można zapomnieć o roli, jaką
odegrali historycy, zatrudnieni przy pracy nad Assasin’s Creed II (Maria Elisa
Navarro) oraz Assasin’s Creed: Brotherhood (Marcello Simonetta). Nie wchodząc
w szczegóły licznych wywiadów, debat oraz dokładnych analiz na temat
mankamentów tych rekonstrukcji, warto pamiętać, że ograniczeniami dla
historyków były zarówno te techniczne (potencjalne przeciążenie karty graficznej
przy odtwarzaniu bogatych w detale niektórych budowli lub ich fragmentów), jak
i sama konwencja, scenariusz rozgrywki.
Do zabiegów, które to umożliwiły, zaliczyć można charakterystyczną sekwencję
konstruowania miasta, gdzie szata architektoniczna wyłania się „znikąd” przed
oczyma gracza, niejako na nowo, przed każdą częścią gry. Przestrzeń wytwarzana
jest na potrzeby wejścia w dany fragment narracji i rozpada się (budynki, ulice,
postacie blakną i zostaje sam szkielet, zamazany szkic miasta) zarówno w chwili
śmierci bohatera, jak i zboczenia z trasy zaprojektowanej na dany quest. Mamy
tutaj do czynienia z binarnością rekonstrukcji miasta. Z jednej strony, gracz obcuje
z bogactwem detali architektonicznych oraz informacyjnych (encyklopedia),
12

T. Z. Majkowski, Język gropowieści…, op.cit., s. 225-227.
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z drugiej zaś, nieustannie podkreślany jest mu fakt, że jest to jednak symulacja.
Tak jednoznaczne wskazywanie dwoistości wydaje się potęgować wagę wszelkich
działań gracza w miejskiej przestrzeni. Miasto wyłania się z działania i zanika
w wyniku „odpadnięcia” z jego przestrzeni.
Podobną do wyżej omówionej sekwencji funkcję pełni obecny w całej serii
mechanizm synchronizacji w punktach widokowych. Jej celem jest poszerzenie
możliwości eksplorowania miasta, bowiem obszar wokół punktu widokowego
z charakterystycznej szarej widmowości, nieodkrytego jeszcze terenu, przemienia
się w dostępny do eksploracji miejski teren. Sama synchronizacja polega na
wdrapaniu się na wyróżniony na mapie budynek lub obiekt, w celu obejrzenia
specyficznej animacji tzn. kamera prowadzi gracza okrężnym ruchem po pejzażu
roztaczającym się wokół głównego bohatera, który jest w centrum owej animacji.
Gracz doświadcza miejskiego i podmiejskiego krajobrazu patrząc na protagonistę.
O ile z jednej strony można stwierdzić, że zabieg ten dystansuje i powoduje
wynurzenie gracza z doświadczania miasta, o tyle z drugiej, migrowanie między
perspektywą pierwszoosobową a trzecioosobową wydaje się być raczej zmianą
modusu obserwacji w ramach spójnego doświadczenia.
Nie skromniej przedstawiają się w tym kontekście rozwijana przez studio Ubisoft
seria Watch Dogs czy wydana przez Square Enix gra Sleeping Dogs.
W Watch Dogs i Watch Dogs 2 gra wciela odbiorcę w hakera zmagającego się
kolejno z osobistą vendettą i intrygą wokół machiawelicznych korporacji w ramach
dystopijnej wersji Chicago i na wpół utopijnej wersji San Francisco, naznaczonych
wszechobecnym monitoringiem i zagrabianiem prywatności mieszkańców.
Sleeping Dogs z kolei oferuje klasyczną wręcz kliszę azjatyckich filmów akcji, grę
osadzono w wirtualnej adaptacji współczesnego Hongkongu, stawiając gracza
w roli wewnętrznie rozdartego policjanta pod przykrywką infiltrującego mafijne
podziemie.

Koncepcja przestrzeni
Cechą niewątpliwie charakterystyczną dla wymienionych gier jest ich koncepcja
przestrzeni13. Przestrzenność nie tylko osadza fabułę w środowiskowych
uwarunkowaniach świata gry, lecz również stawia przed graczem sytuację
nawigacyjną w kontekście sterowania postacią i przemierzania tegoż świata jako
integralną część odbioru treści prezentowanych przez medium14. Odbiorca nie jest
ograniczony kadrem w takim sensie, jak ma to miejsce w przypadku filmu lub
fotografii, gdzie temat sceny jest zaaranżowany do finalnie dwuwymiarowego
13

I.G.R. Shaw, B. Warf, Worlds of affect: Virtual geographies of video games, “Environment and Planning”, 2009,
t.41, nr 6, s. 1332–1343.
14
M. Filiciak, Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych, Wydawnictwo Naukowe
Katedra, Gdańsk 2013, s. 98.
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punktu widzenia obranego przez zdjęciowca. W grach przestrzennych może on
odbierać scenę z dowolnego jej punktu i kąta widzenia, a więc mistyfikacja przy
pomocy zaledwie fasadowej aranżacji scenicznego tła nie ma prawa się tu
powieść. Innym problemem z tą potencjalnie nową sytuacją jest to, że odbiorca
niespętany mise en scène może znaleźć się poza zasięgiem – tak przestrzennym,
jak i czasowym – spektaklu przenoszącego narrację, która z założenia miałaby być
obiektem jego odbioru15. Seria Assassin’s Creed adresuje ten problem,ograniczając
dostępną dla gracza przestrzeń w momencie,gdy ten rozgrywa część fabularną.
Wewnętrznie znajduje to uzasadnienie w zabiegu fabularnym, polegającym na
tym, że gracz de facto rozgrywa cudze wspomnienia, czyli wszystko, co robi jest
odtwórcze i raz już się wydarzyło w określony sposób. Oddalenie się w takiej
sytuacji poza arbitralnie przeznaczony obszar skutkuje niepowodzeniem misji
(tzw. desynchronizacją wspomnienia) i potrzebą ponownego rozegrania
sekwencji.
Jak zauważa Adams, przestrzeń rozgrywki jest czymś znacznie bardziej
skomplikowanym niż scenografia filmowa, ponieważ jej funkcja wykracza poza
sferę wizualną16. Świat przedstawiony musi funkcjonować jako spójne,
komplementarne doświadczenie przestrzeni. Przestrzeń sama staje się
pełnoprawną częścią spektaklu; by była zdolna podtrzymać spójny świat
przedstawiony, wzbogacając przedstawianie i nie zaburzając ciągłości profilu
egzystencjalnego roli, w którą wciela się odbiorca, niezależnie na jak długo zrobi
on sobie przerwę od podążania za wątkiem fabularnym. Dlatego też przestrzeń
w grach często wypełniana jest opcjonalnymi aktywnościami pobocznymi, które
wpasowują się w konwencję zarówno świata przedstawionego, jak i kulturowych
uwarunkowań głównego bohatera. Dla przykładu w grze Sleeping Dogs gracz,
przemierzając wirtualny Hongkong, może wstąpić na partyjkę madżonga,
uczestniczyć w karaoke w jednym z nocnych klubów lub w nielegalnych walkach,
obstawiać walki kogutów czy wreszcie raczyć się niezliczoną liczbą tradycyjnych
dań, serwowanych przez wszechobecnych ulicznych sprzedawców17.
W dodatku doświadczenia świata przedstawionego muszą wpływać na odbiorcę
dyskretnie, w taki sposób by nie tylko miał potrzebę partycypacji w wątku
głównym, ale także w sposób naturalny miał tego możliwość, niezależnie od tego,
gdzie się aktualnie znajduje. Do pomocy w odnalezieniu i dotarciu do miejsca akcji
służą na przykład diegetyczne mapy. W serii Grand Theft Auto czy Watch Dogs
bohaterowie mogą sprawdzić zarówno swoją aktualną pozycję, jak i miejsce
15

Ibidem, s. 90-91.
E. W. Adams, The Construction of Ludic Space, http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital-library/
05150.52280.pdf(09.12.2020).
17 W kontekście doświadczania wirtualnego miasta poprzez jego przemierzanie można sięgnąć np. do J. Janik,
Miasto-poza-miastem. Przejawy współczesnego flâneuryzmu w medium gry wideo, „Polish Journal of Games
Studies”, 2015, nr 1, s. 21-33, E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Wydawnictwo
Universitas, Kraków 2005.
16
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docelowe, do którego powinni dotrzeć,by kontynuować główny wątek opowieści
na mapach miasta w posiadanych przez siebie urządzeniach elektronicznych.
Oprócz tego pojazdy dostępne postaciom wyposażone są w systemy GPS kierujące
gracza do celu.
Gry więc operują niezliczonymi mechanizmami mającymi na celu wykorzystanie
przestrzeni świata przedstawionego w sposób zapośredniczający, jednocześnie
starając się, by przestrzenność nie stała na drodze jego wiarygodności. Z jednej
strony przestrzeń stanowi rozszerzenie interfejsu użytkownika, wykorzystując
metafory przestrzenne do budowania relacji z odbiorcą, pomagając zrozumieć
mechanikę odbioru medium opartą na głęboko zakorzenionym zrozumieniu relacji
przestrzennych i organizacji obiektów w przestrzeni, będącym poznawczą cechą
charakterystyczną dla człowieka18. Z drugiej strony zaś przestrzeń na granicy jej
diegetyczności wykorzystywana jest jako czynnik osadzający fabułę i treść świata
przedstawionego, stając się w grze pełnoprawnym środkiem wyrazu. Jak wskazuje
Löw, przestrzeń nie jest zaledwie punktem umiejscowienia akcji, lecz stanowi
czynnik tę akcję strukturyzujący19. Koncepcja miasta zdaje się sprawdzać w roli
takiej zapośredniczającej przestrzeni nad wyraz dobrze, jeśli wziąć pod uwagę
uniwersalność jego możliwości ramifikacyjnych, zakorzenienie kulturowe oraz
architektoniczny język wyrazu.

Budowanie imersyjnego doświadczenia
Jeśli przyjąć, że język wizualny miasta opiera się na produktach architektury,
dziedzina ta stanowiłaby wygodny pomost między budową przestrzeni fizycznych
a wirtualnych, dostarczając twórcom gier bogaty warsztat projektowy zarówno dla
wizualnej konstrukcji miasta wirtualnego, jak i funkcjonalnej organizacji
przestrzeni gry20. Rasmussen definiuje funkcję architektury w kategoriach
„zamykania przestrzeni” i „ustanawiania ram dla naszego życia”, architekta zaś
porównuje do producenta teatralnego, aranżującego scenę, na której toczy się
nasze życie21. Architekt nie tylko musi brać pod uwagę sposób wizualnej
prezentacji i dopasowania krajobrazowego swoich projektów, lecz również sposób
ich oddziaływania. Parki, biurowce, biblioteki, sądy czy galerie handlowe muszą
przy pomocy architektury wyrażać swą funkcję, ale też ją współrealizować,

18

A. Dieberger, A.U. Frank, A City Metaphor to Support Navigation in Complex Information Spaces, „Journal of
Visual Languages & Computing”, 1998, vol. 9, no. 6, s. 597-622.
19 M. Löw, The Constitution of Space: The Structuration of Spaces Through the Simultaneity of Effect and
Perception, „European Journal of Social Theory”, 2008, vol. 11, no.1, s. 33.
20 D. A. Cambell, Design in Virtual Environments Using Architectural Metaphor, University of Washington,
Washington 1996, s. 1-31.
21 S. A. Rasmussen, Odczuwanie architektury, tłum. B. Gadomska, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2015, s. 9-38.
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starając się wpłynąć na nastrój, emocje czy zachowania22. Innymi słowy,
architektura stara się wywierać wpływ zarówno natury psychologicznej, jak
i społecznej23. Twórcy gier czerpią z tego warsztatu pełnymi garściami również
w temacie wykorzystania przestrzeni do budowy imersyjnych doświadczeń.
Imersja, jak definiuje ją Kubiński, jest „wrażeniem niezmediatyzowanego
uczestnictwa, bezpośredniej obecności w cyfrowej przestrzeni” stanowiącym
jedno z największych wyzwań nowego medium ze względu na odbiór wymagający
aktywnej partycypacji gracza24. Zarówno zmysłowa, jak i intelektualna działalność
odbiorcy musi zostać skierowana na świat cyfrowy, składając się na wirtualną,
przestrzenną obecność w środowisku gry25. Budowa imersji świata
przedstawionego nie opiera się na jednym komponencie czy to wizualizacji, czy
mechaniki, ale stanowi raczej wielowymiarowe kontinuum wszystkich
zaangażowanych elementów26, włączając w to styl audiowizualny, adaptację
przestrzeni czy zrozumiałość nawigacji i „sensomotoryki”27. Jak ujął to Krzysztof
M. Maj:
„Imersja nie sprawia, że odbiorca skacze z klifu wyznaczającego granicę rzeczywistości do świata
wirtualnego, by potem powrócić zeń do codzienności. Imersja raczej obmywa brzeg rzeczywistości
niczym morze, zabierając ze sobą zarówno odbiorcę, jak i substancję realności – którą eroduje do
momentu, w którym to, co realne, staje się jednością z tym, co wirtualne” 28.

Na owo zjednoczenie się tego, co realne z tym, co wirtualne warto spojrzeć
z perspektywy Gordona Calleji, który proponuje zastąpić pojęcie imersji metaforą
podwójnej inkorporacji.
„Inkorporacja operuje na zasadzie podwójnej metafory: inkorporacji (w sensie asymilacji lub
internalizacji) otoczenia, podczas reinkorporacji (w sensie cielesnej manifestacji) gracza poprzez
awatara w tym otoczeniu. Oba aspekty metafory muszą zadziać się jednocześnie”29.

Krajobraz miejski dostarcza te czynniki w sposób spójny, nie tylko za pomocą
funkcjonalnego języka architektury miejskiej, stanowiącej fundament

22

W. Graham, Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują świat, tłum. A. Sak, Wydawnictwo
Karakter, Krakow 2016.
23 D.A. Cambell, Design in…,op. cit., s. 26.
24 P. Kubiński, Gry wideo. Zarys poetyki, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016, s. 51.
25 R. Bomba, Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2014, s. 73.
26 Bowman D.A., McMahan R.P., Virtual Reality: How Much Immersion Is Enough?, “Computer”, 2007, vol. 40, no.
7, s. 36-43.
27 A. Jarvinen, Grand Stylissimo…, op.cit. s. 120.
28
K. M. Maj, Czas światoodczuwania. Imersja jako nowa poetyka odbioru, „Teksty Drugie”, 2015, nr 3, s. 375.
29 G. Calleja, Digital Game involvement. A Conceptual Model, „Games and Culture”, 2007, nr 3, s. 25.
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doświadczenia przestrzeni gry30, ale także przy pomocy prezentacji szerokiej
dynamiki miejskiej (np. zachowanie przechodniów, ruch drogowy, słuchowy
ferwor) oraz naturalnego zagospodarowania przestrzeni negatywnej31– miejskiego
tła – przy pomocy inwentarza miejskich rekwizytów takich jak chodniki, hydranty,
znaki drogowe, szyldy, billboardy, parkometry itd.32
O ile użycie przestrzeni miejskiej jako środowiska gry wydaje się w pełni
uzasadnione, ciekawym zagadnieniem jest próba zrozumienia wartości dodanej
w przypadku oparcia się na istniejącym w rzeczywistości mieście zamiast budowy
miasta niezakorzenionego w prawdziwym świecie. W odniesieniu do gier wideo
tego rodzaju Pearcea firmował pojęcie „mediów przestrzeni” od immanentnej
i definiującej gry przestrzenności, budując przy tym paralelę do tematycznych
parków rozrywki (ang. Theme parks), takich jak Disneyland33.
Podobnie jak twórcy parków tematycznych, tak i budowniczy przestrzeni
wirtualnych uciekają od swoistego przepychu graniczącego z sensorycznym
przesytem. Odwiedzający doświadcza parku tematycznego poprzez egzaltację
tematu właśnie i chociaż doświadczenie może być zupełnie nowe, zawsze buduje
się w oparciu na obcowaniu z czymś znajomym34, w tym przypadku z obłędem
całego alfabetu estetycznego i symbolicznego nieistniejącego przecież uniwersum
świata przedstawionego, zamieszkiwanego przez postacie przeróżnych marek
zasilających portfolio działającej już od ponad wieku wytwórni Disneya.
Odwiedzający zawsze ma oczekiwania tego, czego doświadczy; podejmuje
niejako klasyczną przygodę, podobnie, jak gdyby realizował podróż związaną z tak
silnie obrośniętą symboliką jak miesiąc miodowy w Paryżu, wieczór panieński
w Las Vegas czy semestralny urlop dziekański, by wyjechać do Indii na inicjacyjną
drogę, która wreszcie pozwoli mu odnaleźć siebie. Warto zauważyć, że miasta
właśnie pełne są podobnych klisz odbijanych przez kulturę masową. To właśnie te
klisze uznawane są przez Adamsa, obok cech takich jak familiarność, odniesienia
czy atmosfera, jako kluczowy element rekonstruowany przy wykorzystaniu
architektury w grach35.

30

J. Brouchoud, The Importance of Architecture in Video Games and Virtual Worlds,
https://archvirtual.com/2013/02/09/the-importance-of-architecture-in-video-games-and-virtualworlds/(01.12.2020).
31 Metafora zaczerpnięta ze sztuk wizualnych, szczególnie fotografii, gdzie przestrzeń negatywna to wszystko to,
co wypełnia kadr, samo nie będąc przedmiotem ujęcia.
32 L. Gonzaga Da Silveira, S. Raupp Musse, Real-time Generation of Populated Virtual Cities, “VRST '06
Proceedings of the ACM symposium on Virtual reality software and technology”, 2006, s. 155.
33
C. Pearce, Narrative environments. From Disneyland to world of warcraft. [w]: Space Time Play. Computer
Games, Architecture and Urbanism: The Next Level, F. Von Borries, S.P. Walz, M. Böttger (red.), Basel, Boston
2007,s. 201.
34 Ibidem, s. 203-204.
35
E. W. Adams,The Construction of Ludic Space, http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital-library/
05150.52280.pdf (09.12.2020).
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Wirtualne odpowiedniki miast miałyby być swoistymi parkami rozrywki
w temacie np. Nowego Jorku czy Los Angeles. Podobnie jak parki rozrywki muszą
być więc wypełnione atrakcjami tematycznymi, które składają się na system
uniwersalnych i znajomych odniesień. Funkcję takich atrakcji pełnią elementy dla
danego miasta ikoniczne: zabytki architektoniczne, atrakcje turystyczne
i charakterystyczne punkty krajobrazowe (ang. landmarks), które ostatecznie
pokrywają się z tzw. mentalnym przedstawieniem czy też mapą kognitywną
miejsca, reprodukowaną przez kulturę36.

Podsumowanie
Miasta takie nie są oczywiście wiernymi modelami prawdziwych
odpowiedników, lecz na wzór parku miniatur starają się zmieścić wszystkie
orientacyjne punkty widokowe z zachowaniem charakterystycznego krajobrazu,
stylu architektonicznego i kształtu linii miejskiego horyzontu na znacznie
mniejszej, umownej więc przestrzeni symboliczno-operacyjnej37. Można
powiedzieć, że wykorzystuje się „przestrzenną składnię”38, w ramach której
przestrzeń zamykana jest w siatkę urbanistyczną rozpościeraną pomiędzy
kluczowymi punktami krajobrazu39. Otrzymany w efekcie model pomimo różnicy
skali miałby produkować spójne doświadczenie bycia w danym mieście bliskie
autentyczności. Nie istnieje zresztą jeden styl lub sposób na zbudowanie takiego
doświadczenia, dlatego też twórcy gier eksplorują różne podejścia i techniki
otrzymania pożądanego efektu, produkując modele w zupełnie odmiennych
stylach40.
Firma Rockstar, twórca serii Grand Theft Auto, zdaje się modelować swoje
miasta bezpośrednio na podstawie ich popkulturowych adaptacji niż
rekonstruować faktyczny Nowy Jork, Miami czy Los Angeles, nierzadko
wykrzywiając ich obraz w sposób bliski karykaturze. Efekt jednak nie traci na
autentyczności doświadczenia; ich modele miast odbierane są jako w pełni
realistyczne i imersyjne środowiska miejskie41. Realizm tych przedstawień
zaowocował nawet dysputami prawnymi na temat legalności wykorzystania

36

A. Dieberger, A.U. Frank, A City Metaphor…, op.cit, s. 602.
E. Hayot, E. Wesp, Towards a Critical Aesthetic of Virtual-World Geographies,
http://gamestudies.org/0901/articles/hayot_wesp_space (11.12.2020).
38 Y. I. H. Parish, P. Müller, Procedural Modelling of Cities, “ACM SIGGRAPH”, 2001, s.301.
39
D.A. Cambell, Design in…op. cit. s. 20.
40 P. Hoad, From Watch Dogs to GTA V, why „video games are going to reshape our cities”,
http://www.theguardian.com/cities/2014/jun/10/watch-dogs-gtav-video-games-reshape-cities-sim-city-willwright (7.12.2020).
41
S. Schiesel, Grand Theft Auto Takes On New York, https://www.nytimes.com/2008/04/28/arts/28auto.html
(6.01.2020).
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architektury przypominającej autentyczne nowojorskie budowle42. Twórcy Watch
Dogs z kolei, studio Ubisoft, swój model Chicago rozpoczęli od wytworzenia
dokładnej dokumentacji zdjęciowej miasta, które następnie starannie
zminiaturyzowano i zmodyfikowano, by bardziej dopasować je do potrzeb
operacyjnych samej gry (np. przemodelowano siatkę ulic w sposób
uprzyjemniający przemieszczanie się samochodem w grze)43. Jeszcze inaczej
Ubisoft podszedł do tematu budowy wirtualnych miast w serii Assassin’s Creed,
która to z racji osadzenia fabuły w realiach historycznych orientowała swoje
modele wokół zabytkowych pozostałości renesansowej Florencji czy Wenecji,
starożytnej Alexandrii czy XIX-wiecznego Londynu. W tym celu, jak wspomniano
już we wcześniejszym fragmencie pracy, twórcy współpracowali blisko
z historykami oraz czerpali z danych kartograficznych, archeologicznych
i geodezyjnych, by jak najwierniej oddać zamierzchłego ducha miast danej epoki44.
Te wirtualne rekonstrukcje, poza spełnieniem swojej funkcji w środowisku gry,
zaoferowały również wartość merytoryczną do tego stopnia, że twórcy wydali
również przerobioną wersję swojej gry Assassin’s Creed Origins dla celów
edukacyjnych; w grze użytkownik poruszał się po miastach starożytnego Egiptu
w ramach interaktywnego wirtualnego muzeum z towarzyszącym mu głosowym
przewodnikiem45.
Chociaż więc zarówno na sukces gry, jak i efektywność wirtualnego miasta
składa się wiele czynników, na podstawie przedstawionych tu rozważań teza,
jakoby wirtualne miasta w grach wideo zawdzięczały swoją popularność
sprawnemu wykorzystaniu środków architektonicznych zarówno w budowaniu
nasyconej znaczeniami przestrzeni, jak i immersyjnego doświadczenia, wydaje się
słuszna. Z kolei dzięki osadzeniu miejskich realiów gry w wirtualnych atrapach
realnych miast, wykorzystując ich ikoniczność i kulturowe nasycenie, twórcy gier
są w stanie budować swoiste wirtualne tematyczne parki rozrywki, które dzięki
swojej uniwersalizującej atrakcyjności są w stanie zaoferować rozrywkę
szerokiemu gronu odbiorców.

42

D.K. Stark, Grand Theft Architecture: Architectural Works in Video Games after E.S.S. Entertainment v. Rockstar
Games, “Berkeley Technical Law Journal”, 2010, vol. 25, nr 1, s. 429-464.
43 P. Hoad, From Watch Dogs…op. cit.
44 B. Baranowski, Z czego śmieją się architekci, „CD-Action”, 2017, nr 05, s. 89-92.
45 K. MacDonald, We Give Access to a Lost World': Assassin's Creed's New Life as a Virtual Museum,
https://www.theguardian.com/games/2018/mar/27/assassins-creeds-origins-discovery-tour-virtual-museumancient-egypt-ubisoft (3.12.2020).
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Adventures of Cities. Characteristics of Virtual Equivalents of Cities in Video Games
Summary
This exploratory work aims to indicate that virtual cities in video games owe their popularity to the
efficient use of architectural means, the integral spatiality of the medium and immersive experience.
This subject exploration references selected urban spaces of virtual cities based on existing
counterparts, such as: New York, Los Angeles, Chicago, Hong Kong or Venice. It is worth emphasizing
here that the goal of the paper is not an exhaustive analysis or an in-depth case study, but an
indication of the possibility of looking at virtual cities from an interdisciplinary perspective.
Keywords: video games, virtual cities, new media, immersion, spatiality
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Modele i narzędzia komunikacji społeczności lokalnych
w procesie zmian.
Rola środków przekazu w organizacjach
pozarządowych

ABSTRAKT
Rozwój lokalnych społeczności zależy od zachodzących w nich zmian. Każda zmiana, zanim zostanie
wprowadzona w lokalną strukturę społeczną, powinna wcześniej zostać odpowiednio
zaprojektowana i przygotowana. Bardzo często zmiany w społecznościach lokalnych inicjowane są
przez organizacje społeczne będące aktywnymi uczestnikami życia społecznego na danym
terenie. Jednak, aby właściwa zmiana mogła zaistnieć, potrzebny jest dostęp do informacji, która
umożliwia przygotowanie tej zmiany, będącej zawsze rezultatem odpowiedniej inspiracji i wiedzy.
Nowoczesne technologie przyspieszyły zmiany. Dzięki internetowi dostęp do informacji i wiedzy
stał się niezwykle łatwy, pozwalając również społecznościom lokalnym dzielić się swoimi pomysłami
i rozwiązaniami z ludźmi z różnych kontynentów i kultur. Narzędzia komunikacyjne przyspieszyły
globalne procesy dyfuzji kulturowej na skalę wcześniej nieznaną w historii świata, wpływając na
dynamikę zmian również w społecznościach lokalnych, czyniąc je zarazem aktywnymi podmiotami
nie tylko w skali lokalnej, lecz również w skali globalnej.
Celem artykułu jest próba określenia roli i znaczenia narzędzi i modeli komunikacji
w społecznościach lokalnych mających wpływ na proces zmian. Do realizacji celu zastosowano
metodologię badań jakościowych wykorzystując jako metodę badawczą case study Stowarzyszenia
Lipnik z Bielska-Białej, organizacji pozarządowej, która posiada 25-letnie doświadczenie w pracy na
rzecz lokalnej społeczności. Analizie poddano aktywność Stowarzyszenia w zakresie prowadzonych
projektów oraz metod i narzędzi komunikacji z jakich korzystano w wieloletniej działalności tej
organizacji.
SŁOWA KLUCZOWE: komunikacja społeczna, społeczność lokalna, zmiana, organizacje pozarządowe,
technologie komunikacyjne, społeczeństwo obywatelskie.
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Wprowadzenie
Nawet drobna informacja często i w nieoczekiwany sposób może zmienić nie
tylko nasze życie, ale i życie całych społeczności. Jednak, aby to nastąpiło, musi
zostać uruchomiony proces komunikacji. Nowe technologie komunikacyjne
pozwalają rozszerzyć obszar aktywności społecznej, inspirująco wpływając na
nasze życie, ale wymaga to również zaangażowania oraz kompetencji
technologicznych. Do czasów pojawienia się nowoczesnych komunikatorów
przepływ informacji był ograniczony do tradycyjnych środków przekazu, takich jak
telefon, telewizja, radio, prasa drukowana, kościelna ambona czy spotkania
towarzyskie. Wynalazek komputera, Internetu oraz smartfona umożliwił
komunikację bez ograniczeń. Spowodował uruchomienie niespotykanej wcześniej
dynamiki w przepływie idei w skali całego globu. Dzięki nowym technologiom
w jednej chwili również małe, lokalne społeczności, działające do tej pory na
ograniczonym obszarze, mogły stać się aktywnymi aktorami globalnego świta
społecznego, który nie zna granic. Dzięki swoim działaniom i pomysłom mogły stać
się one znane na całym świecie i inspirować innych swoimi pomysłami. Dzięki
Internetowi przepływ informacji i dostęp do wiedzy stał się niezwykle łatwy,
a powszechny dostęp do nowoczesnych technologii cyfrowych pozwala na
korzystanie z wypracowanych i sprawdzonych gdzie indziej wzorów i rozwiązań
w obszarach innowacji społecznych. Globalizacja to obecnie przede wszystkim
proces zachodzący w społecznościach lokalnych, czego efektem jest zauważalne
przyśpieszenie przemian kulturowych na tym poziomie, a co za tym idzie zmiana
obowiązującego kontekstu kulturowego w tych społecznościach2. Nowoczesne
narzędzia komunikacyjne umożliwiły dostęp do wiedzy zwiększając dynamikę
zmian we współczesnym świecie. Wpłynęły na rozwój kapitału społecznego oraz
na poziom partycypacji społecznej, co ma wielkie znaczenie w procesie budowy
społeczeństwa obywatelskiego. Tym samym przyczyniając się do stabilności
systemów społeczno-gospodarczych nowoczesnych państw, oraz wpływając na
jakość życia mieszkańców.

Lipnik. Obszar działania
Znaczenie oraz wpływ modeli i narzędzi komunikacyjnych w procesie zmian
zostanie pokazane w artykule na przykładzie działań prowadzonych przez
Stowarzyszenie Lipnik w społeczności lokalnej Bielska-Białej. Stowarzyszenie jest
organizacją non profit działającą od 1997 roku i było jedną z pierwszych
organizacji pozarządowych powstałych w Bielsku-Białej po zmianie ustrojowej
2

K. Bakalarski, Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych, Dinfin SA, Warszawa 2014, s.26.
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w roku 1989. Celem statutowym Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności
w zakresie szeroko rozumianego rozwoju lokalnego, które realizuje poprzez
projekty mające wpływ na rozwój integracji, więzi, tożsamości oraz świadomości
kulturowo–środowiskowej społeczności lokalnej. Przez blisko 25 lat
Stowarzyszenie Lipnik realizowało projekty, które zmieniały lokalne środowisko.
Do najważniejszych zalicza powstanie Miejskiego Domu Kultury w Lipniku,
budowę basenu kąpielowego w lokalnej szkole, wydanie pierwszej książki
o historii dzielnicy pt. „Zarys dziejów Lipnika” oraz wykreowanie lokalnego
wydawnictwa o nazwie „Gazeta Lipnicka”3. Lipnik to była wieś królewska,
posiadająca ponad 700-letnią historię. Obecnie jest jedną z dzielnic Bielska-Białej,
którą w kilku skupiskach domów jednorodzinnych zamieszkuje około pięciu tysięcy
osób. Dzielnica przed II Wojną Światową należała do pogranicza kulturowego.
Zamieszkana była przez osoby pochodzenia polskiego, niemieckiego
i żydowskiego. W okresie międzywojennym Lipnik był terenem lokalnej
aktywności społecznej. Działało w nim dziewięć stowarzyszeń. Dominowały
towarzystwa niemieckie, które starały się w różny sposób propagować niemiecką
kulturę i niemiecki wzorzec cywilizacyjny. Należały do nich m.in. Erzherzog
Kronprinz Rudolf Militär Veteranenverein, Lipniker Männergesangverein,
Evangelische Schulförderungsverein, Freiwillige Feuerwehr (Ochotnicza Straż
Pożarna), Tischgesellschaft. Stowarzyszenia socjalistyczne działające w tym czasie
w Lipniku miały również charakter niemiecki. Należało do nich Stowarzyszenie
Ogólnozawodowe Robotników i Robotnic, oddział Unii Tkaczy z Austrii.
Mieszkańcy pochodzenia żydowskiego posiadali dwa stowarzyszenia, Isrelitische
Verein Ahavas Thora i Bractwo Pogrzebowe Chewra – Kadischa. Polacy działali
tylko w jednym stowarzyszeniu, było to koło Towarzystwa Szkoły Ludowej, które
dążyło do rozbudzenia i rozwijania w Lipniku polskiej świadomości narodowej,
popularyzowało polską kulturę i tradycje narodowe, oraz rozbudzało potrzeby
edukacyjne Polaków, których poziom wykształcenia był bardzo niski
w przeciwieństwie do Niemców i Żydów4. Po II Wojnie Światowej, panujący
w Polsce system polityczny, doprowadził do likwidacji wszystkich niezależnych
organizacji społecznych działających w Lipniku, likwidując na kilka dziesięcioleci
rozwój niezależnej od państwa aktywności społecznej. Obecnie dzielnicę
zamieszkuje około pięciu tysięcy osób, co zdaniem Platona jest ilością pozwalającą
zbudować właściwy model relacji społecznych. Aktualnie w dzielnicy działają dwa
Stowarzyszenia, Rada Osiedla oraz Ochotnicza Straż Pożarna, która do 1989 roku
była jedyną organizacją społeczną w Lipniku5.
Na przykładzie aktywności Stowarzyszenia Lipnik porównane zostaną
możliwości, narzędzia i techniki komunikacyjne, które były stosowane na początku
3

lipnik.org
J. Polak, Zarys Dziejów Lipnika, Wydawca Stowarzyszenie Lipnik, Bielsko-Biała 2002, s. 212 -213.
5 https://lipnik.org/o-stowarzyszeniu/
4
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jego działalności, czyli 25 lat temu oraz dostępne obecnie. Znaczenie modeli
i narzędzi komunikacyjnych zostanie omówione w aspekcie ich roli w procesie
projektowania i wdrażania rozwiązań prowadzących do zmian w społecznościach
lokalnych.

Trzeci sektor. Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe zawsze były materializacją woli określonych grup ludzi,
którzy jednoczyli się wokół określonego celu. Charakterystyczną cechą sektora
organizacji pozarządowych jest jego występowanie w postaci stowarzyszeń,
związków, spółek, klubów, komitetów oraz luźnych grup społecznych pragnących
zrealizować określone przedsięwzięcie6. Przestrzeń społeczną nowoczesnych
społeczeństw wypełnia mnogość różnego rodzaju organizacji. W trakcie rozwoju
społeczeństw organizacje te przejęły rozmaite funkcje wspierające jakość życia
człowieka, które w tradycyjnych społeczeństwach spełniała rodzina i państwo7.
Organizacje społeczne będąc bliżej obywatela niż państwo, mogą skuteczniej
obserwować i zaspokajać ważne potrzeby społeczne, prowadząc działalność
w różnych dziedzinach, co jest widoczne zwłaszcza na poziomie lokalnym8.
Współczesne systemy demokratyczne zakładają występowanie trzech sektorów,
w których działają organizacje społeczne. Pierwszym jest sektor gospodarczy,
w którego skład wchodzą przedsiębiorcy, drugi sektor władzy publicznej
ukierunkowany jest na dobro wspólne, w którym nie mogą być realizowane
własne interesy partykularne. Trzecim obszarem aktywności społecznej, bez
którego nie mogłoby funkcjonować współczesne społeczeństwo obywatelskie, jest
niepubliczny obszar działalności organizacji pozarządowych dla którego
podstawowymi formami organizacji są stowarzyszenia i fundacje9. Stowarzyszenia
i fundacje stanowią podstawowe formy samoorganizacji społeczeństwa
obywatelskiego i jednocześnie podstawowe typy organizacji pozarządowych, które
mimo formalnych podobieństw, różnią się od siebie pod względem prawnym.
„Stowarzyszenie jest korporacją, tj. zrzeszeniem osób, które chcą realizować określone wspólne
zadania. Czynnikiem podstawowym dla stowarzyszenia – dobrowolnej korporacji o celach
niezarobkowych są zatem członkowie i stosunek członkostwa. Fundacja nie jest korporacją i nie ma
członków. Jej podstawą, substratem, jest majątek przeznaczony przez założyciela lub założycieli, to
jest fundatorów, na określone cele społeczne lub gospodarczo użyteczne” 10.

6

M. Załuska, J. Boczoń (Redakcja), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim. Wydawnictwo
Śląsk, Katowice 1998, s. 36- 51.
7 P. Sztompka, Socjologia Analiza Społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 126.
8 A. Ceglarski, Organizacje pożytku publicznego, Wydawnictwo prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005, s. 9.
9
H. Izdebski, Fundacje i stowarzyszenia, Wydawnictwo AJP Partners, Łomianki 2003, s. 11- 12.
10 Ibidem. s. 17 –18.
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Stowarzyszenia zalicza się do organizacji społecznych, które w najszerszym
znaczeniu są organizacją osób, które spotkały się w celu wspólnej realizacji
określonego celu. Do cech charakteryzujących stowarzyszenie zalicza się również
niesprzeciwianie się prawu oraz niezagrażanie bezpieczeństwu, spokojowi
i porządkowi publicznemu jak również niesienie pożytku społecznego11. Alexis de
Tocqueville twierdził, iż umiejętność stowarzyszania się jest podstawową
umiejętnością w krajach demokratycznych, od której zależą postępy we
wszystkich innych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.
„Pośród praw rządzących ludzkimi społeczeństwami istnieje takie, które wydaje mi się bardziej
wyraźne i jasne niż wszystkie inne. Głosi ono, że po to, by ludzie pozostali cywilizowani lub by się
tacy stali, sztuka stowarzyszania się musi rozwijać się i doskonalić wśród nich jednocześnie ze
wzrastaniem równości możliwości” 12.

Obecnie obszar organizacji pośredniczących między obywatelem, a państwem,
który był zajmowany przez Tocquevillowskie stowarzyszenia, nosi nazwę
społeczeństwa obywatelskiego13. Coraz większe zainteresowanie społeczeństwem
lokalnym i społeczeństwem obywatelskim jest skutkiem zainteresowania teoriami
globalizacji, dla których lokalność stanowi przeciwwagę14.

Społeczności lokalne
Społeczności lokalne, obok rodziny, należały zawsze do podstawowego
elementu struktury społecznej. W idealnym ujęciu, na które zwracał już uwagę
Platon, społeczność lokalna powinna być zamieszkiwana nie więcej niż przez pięć
tysięcy osób. Ludzie należący do tego rodzaju społeczności mają możliwość znać
się bezpośrednio oraz utrzymywać bezpośrednie kontakty. Powyżej tej ilości,
wśród mieszkańców narasta anonimowość oraz słabnie kontrola społeczna. Mimo
bliskości fizycznej ludzi, pojawia się syndrom samotności, wynikający z ich
społecznego oddalenia, który wyraża się w braku osobistych znajomości
i kontaktów15. Od kilkunastu lat odżywają lokalizmy i regionalizmy, działalność
samorządowa, mniejszości etniczne, wyznaniowe. Stając się obywatelami Europy
i świata pozostaliśmy nadal przypisani do lokalnej prywatnej ojczyzny, o której M.S
Szczepański mówił podczas Światowego Kongresu Częstochowian w 2003 roku.

11

J.S. Langrod, Polskie prawo o stowarzyszeniach. Uwagi krytyczne, Kraków 1934, s. 23.
A. De Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Wydawnictwo Fundacja Aletheia, Warszawa 2005, s. 491.
13 M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003, s. 128.
14 J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa
2006, J. Śmigielska, Obywatele miejscowi i ich zaangażowanie społeczne, s. 345.
15
B. Jałowiecki, M. Szczepański, Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej. Śląskie Wydawnictwo
Naukowe. Tychy 2002, s. 15 – 16.
12
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„Warto na marginesie przypomnieć, że upowszechnione przez Stanisława Ossowskiego pojęcia
‘ojczyzna prywatna’ (mała) i ‘ojczyzna ideologiczna’ (wielka) mają niemiecki rodowód. W tym
właśnie języku istnieje terminologiczna diada Heimat oraz Vaterland, precyzyjnie referująca istotę
obu ojczyzn. (…) Pojęcie ‘ojczyzna prywatna’ pochodzi najprawdopodobniej od starogermańskiego
heimskepija, oznaczającego pierwotny związek między domem i wielkim kosmosem, cywilizacją
planetarną”16.

Według F. Tönniesa, społeczność lokalna była przykładem grupy społecznej
zwanej wspólnotą. Określały ją trzy składniki: terytorium geograficzne,
zamieszkująca ją ludność, więzi społeczne wzmacnianie przez system lokalnych
instytucji oraz identyfikacja mieszkańców z własną miejscowością. Dla wspólnoty
charakterystyczne było sąsiedztwo
„gdzie bliskość miejsca zamieszkania, wspólne grunty albo choćby ich granice stwarzają liczne
okazje do styczności, powodują wzajemne przyzwyczajenie i intymną znajomość, zmuszają do
wspólnej pracy, wspólnego ładu i rządów: każą zwracać się o łaskę i pomyślność do tych samych
bogów i duchów ziemi i wód, które mogą zesłać błogosławieństwo lub nieszczęście na całą okolicę.
Podstawą tego rodzaju wspólnoty jest współzamieszkiwanie17”.

R.E. Park określał społeczności lokalne jako podstawę społeczeństwa, na której
opierają się moralne i kulturalne sfery życia. Definiował on społeczność lokalną
jako fizyczną lub ekologiczną organizację, która faktycznie odpowiada
i odzwierciedla jej organizację zawodową i kulturalną. Selekcja i segregacja
kształtująca naturalne grupy społeczne, determinuje równocześnie naturalnie
strefy urbanizacji. L.F. Schnore wyjaśnia termin społeczność lokalna, twierdząc,
iż zjawisko odnosi się zawsze do zidentyfikowanego obszaru i jest nierozerwalnie
związane z wyodrębnionymi obszarami, na których wśród mieszkających tam
ludzi zachodzą codzienne interakcje. Zgodnie z elementami konstytuującymi
społeczności lokalne, takimi jak terytorium, obszar oraz przestrzeń, można określić
te społeczności jako kompleks stosunków społecznych zachodzących wśród ludzi
na określonym obszarze, na którym zaspokajana jest większość życiowych
potrzeb. Według T. Parsons’a społeczność lokalna jest przejawem struktury
systemu społecznego, który odnosi się do terytorialnego rozmieszczenia osób.
D. Martindale definiuje społeczności lokalne jako formy obejmujące całość życia
mieszkańców, które kształtują systemy odpowiednich grup i instytucji
umożliwiających członkom społeczności zaspokajanie potrzeb. Formy te pozwalają
ludziom na rozwiązywanie w ich życiu podstawowych problemów takich jak:
„utrzymanie egzystencji, socjalizacji, kontroli społecznej, zapewnienia
bezpieczeństwa i ładu”18. Wśród wielu cech charakterystycznych dla ojczyzny
16http://www.transodra-online.net/pl/node/1384
17F.

Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 35 –36.
J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Lublin 2000,s. 215.
18
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prywatnej/społeczności lokalnej, jedna jest najistotniejsza. Typ ojczyzny prywatnej
jest przypisany konkretnemu miejscu. Stosowany dziś w nauce podział na
"miejsce" i "przestrzeń" przeprowadził Yi-Fu Tuan, amerykański geograf chińskiego
pochodzenia.
"Przestrzeń - pisał - jest w zachodnim świecie powszechnie przyjętym symbolem wolności.
Przestrzeń stoi otworem, sugeruje przyszłość i zachęca do działania /.../. Zamknięta
i uczłowieczona przestrzeń staje się miejscem. W porównaniu z przestrzenią, miejsce jest
spokojnym centrum ustalonych wartości. Istotom ludzkim potrzebne jest zarówno miejsce, jak
i przestrzeń /.../. Miejsce to bezpieczeństwo, przestrzeń to wolność: przywiązani jesteśmy do
pierwszego i tęsknimy za drugą. Nie ma lepszego miejsca niż dom"19.

Przestrzeń jest symbolem dalekiego świata, miejsce jest natomiast uosobieniem
uporządkowanego, bezpiecznego mikroświata. Społeczności lokalne cechuje
ograniczona liczba aktorów, a zachodzące między nimi relacje mają charakter
bezpośredni. Ludzi lokalnych łączy wspólnota celów i środków wynikająca ze
wspólnoty życia codziennego. Dotyczy to zbioru wartości i norm opierających się
historycznym przemianom i regulujących zachowania codzienne, ustalających ich
rytmy czy cykle życia. Społeczności lokalne charakteryzuje pewna
samowystarczalność, gdyż prawie całe życie tworzących je ludzi upływać może
w ich środowisku20.

Społeczeństwo obywatelskie
Kondycja społeczeństwa obywatelskiego zależy od poziomu rozwoju lokalnych
instytucjonalnych struktur oraz od pozainstytucjonalnego rozwoju aktywności
obywatelskiej. Działania pozainstytucjonalne można podzielić na te, które są
przejawem zwyczajnej aktywności jednostek w zakresie takim jak np. partycypacja
wyborcza czy czytelnictwo prasy oraz oddolne, spontanicznie tworzone inicjatywy,
mające na celu realizacje konkretnych celów takich ja np. budowa szkoły, drogi,
oczyszczalni ścieków lub walkę z konkretnymi problemami np. pomoc ofiarom
klęsk żywiołowych czy likwidację barier architektonicznych dla osób
z niepełnosprawnościami21. Zainteresowanie ideą społeczeństwa obywatelskiego,
mechanizmem pozwalającym pogodzić indywidualne wolności z interesem
wspólnoty, powróciło do Europy za sprawą wydarzeń 1968 roku i kryzysu
ekonomicznego. Był to okres upadku klasycznej doktryny państwa opiekuńczego,
załamanie się wiary w reprezentację i gwałtownego wzrostu konfliktów
19

K. Krzysztofek, M.S. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 158.
20 Ibidem, s. 158.
21
J. Herbst, Oblicza społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego, Warszawa 2005, s. 135.
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społecznych, sporów o rolę obywateli w państwie, sporów o kształt
demokratycznych instytucji oraz wizję sprawiedliwości społecznej. Powrót
społeczeństwa obywatelskiego był powrotem do źródła zrozumienia porządku
społecznego, którego fundamentem są więzi pomiędzy jednostkami, tworzącymi
taką obywatelską wspólnotę, której interesy sięgają dalej niż interesy własne
i najbliższego otoczenia oraz która troszczy się o wspólnotę polityczną. Rolę
i uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego w demokracji zaczęto rozpatrywać
już nie tylko w kategoriach cywilnych, politycznych i społecznych przywilejów, ale
również jako obszar wzajemnych zobowiązań i cnót, które pozwalają na ich
realizację.
„Społeczeństwo obywatelskie znaczy po prostu tyle, co „dobre” społeczeństwo, i wszyscy
demokraci wiedzą, że należy je „budować”. Nie wiadomo jednak, z czego owa budowa ma się
składać. Dla jednych podstawy istnienia społeczeństwa obywatelskiego tkwią w psychicznych
dyspozycjach jednostek, a więc obywatelskich cnotach, dla innych – w naturze relacji pomiędzy
jednostkami lub w relacjach pomiędzy poszczególnymi wymiarami porządku społecznego” 22.

Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego wróciło do dyskusji za sprawą polskich
wydarzeń z 1980 roku. Jednak po stanie wojennym w roku 1981 powróciła na
blisko dekadę społeczna rzeczywistość, której atrybutem była dezintegracja tkanki
społecznej. Zmiany ustrojowe po 1988 roku poprawiły warunki tworzenia się więzi
społecznych, jednak nie zlikwidowały społecznej próżni, jaka była efektem kilku
dziesięcioleci braku możliwości aktywnego działania obywateli. Jak ważne
dla demokratycznych systemów jest sprawnie działające społeczeństwo
obywatelskie pokazuje doświadczenie demokratycznych krajów, w których
aktywność społeczna była wspierana. Dobrze działające społeczeństwo
obywatelskie pozwala zmniejszyć opór społeczny wobec nieoczekiwanych zmian
zapobiegając izolacji instytucji politycznych od społeczeństwa, jak również jest
w stanie rozpoznać odpowiednio wcześnie różnice interesów. Struktury
społeczeństwa obywatelskiego uczą i przyzwyczajają obywateli do innowacyjnych
zachowań, są również źródłem opinii niezależnych od państwa oraz środkiem
komunikacji części obywateli. Kształtują umiejętności polityczne oraz zwiększają
uczestnictwo obywateli w organizacjach politycznych, a istnienie dobrowolnych
organizacji społecznych w różnych sferach i wymiarach życia jest warunkiem
ładu demokratycznego. Na uwagę zasługuje również rola społeczeństwa
obywatelskiego w procesie budowy kapitału społecznego, który powstaje dzięki
aktywnemu uczestnictwu obywateli w organizacjach społecznych. Pojęcie kapitału
społecznego po raz pierwszy szerzej ujął w teorii myśli socjologicznej James
S. Coleman.

22Ibidem,

s. 18.
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„Tak jak i inne postaci kapitału, kapitał społeczny jest produktywny, umożliwia bowiem osiągnięcie
pewnych celów, których nie dałoby się osiągnąć, gdyby go zabrakło. Na przykład grupa, której
członkowie wykazują, że są godni zaufania i ufają innym będzie w stanie osiągnąć znacznie więcej
niż porównywalna grupa, w której brak zaufania”23 .

Natomiast Francis Fukuyama widzi społeczeństwo z szerszej perspektywy łącząc
fakt ponownego odkrycia i zainteresowania społeczeństwem obywatelskim
brakiem możliwości planowania, kreowania i kontrolowania procesów
społecznych. W rozumieniu Fukuyamy
„społeczeństwo obywatelskie to skomplikowana sieć instytucji pośredniczących, między rodziną,
a państwem, która obejmuje organizacje ekonomiczne [businesses], dobrowolne stowarzyszenia,
instytucje edukacyjne, kluby, związki zawodowe, media, organizacje charytatywne i kościoły,
a z kolei społeczeństwo obywatelskie opiera się na rodzinie, pierwotnym instrumencie, przez który
ludzie socjalizują się do swojej kultury i nabywają umiejętności pozwalające im żyć
w szerszym społeczeństwie oraz dzięki któremu wartości i wiedza danego społeczeństwa
przekazywana jest z pokolenia na pokolenie”24.

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego jest procesem długotrwałym.
Aktywność społeczna, która jest niezbędnym czynnikiem do zbudowania
i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, nie może wynikać z doraźnych
potrzeb, musi opierać się na trwałych podstawach prospołecznych, które
są efektem społecznej socjalizacji. Zgodnie z nurtem demokratycznym,
społeczeństwo obywatelskie, jako sfera pośrednicząca między obywatelem,
a państwem, powinno móc kontrolować lub w pewnych przypadkach nawet
wyręczać państwo w swoich funkcjach. Powoduje to, że granica między państwem
a społeczeństwem często staje się płynna. Aktywność społeczna, potrzebna
w społeczeństwie obywatelskim, ma jednak swoje granice, których przekroczenie
może być sprzeczne z koncepcją sprawnie funkcjonującego państwa 25.

Zmiana społeczna
Zmiana społeczna może mieć formę ewolucji, rewolucji lub modernizacji. Proces
zmiany może przebiegać zgodnie z następującymi po sobie przemianami lub
w dokonujących się etapach. W badaniach socjologicznych zazwyczaj wskazuje się
na przyczynowe uwarunkowania zmian jako procesów społecznych, które
prowadzą do zmian społecznych będących różnicą między stanem wyjściowym
społeczeństwa a stanem uznawanym za docelowy.

23

M. Grabowska, T. Szawieł, Budowanie demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 132.
Ibidem, s. 133-134.
25 W. Morawski, Zmiana instytucjonalna, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000, s. 185.
24
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„Pojęcie <<zmiana społeczna – szersze aniżeli ‘różnica’ – wprowadził do rozważań socjologicznych
W. Ogburn w roku 1922. Zmiana społeczna>> bywa najczęściej definiowana jako proces
strukturalnych, przekształceń, systemu społecznego. Termin ten zawiera moment kierunku,
w którym zmiana się dokonuje”26.

M. Ginsberg przez zmianę społeczną rozumiał zmianę struktury społecznej, w jej
składzie lub równowadze jego części, lub w typie organizacji. W podobny sposób
traktował zmianę społeczną A. Boskoff odnosząc ją do procesu przemian
w strukturze i funkcjonowaniu określonego systemu społecznego. Wąską definicję
zmiany społecznej zaproponował W. Landecker, dla którego oznaczała wszelkie
niepowtarzalne zmiany w ustalonych zwyczajach danej grupy lub społeczeństwa.
Zmiana społeczna była również ujmowana jako ciąg przeobrażeń społecznych nie
tworzących układów zintegrowanych, co sprawiało, że zmiana układu stosunków
i więzi w jednej sferze życia społecznego nie pociągała za sobą przemian układu
stosunków i więzi w sferach innych, a rozwój bywał utożsamiany z procesami
zmian zintegrowanych globalnie. Źródła i przyczyny zmian społecznych bywają
różnorodne. Mogą one zostać wywołane kontaktem z obcymi grupami
i zbiorowościami, z ich kulturą, normami społecznymi i wartościami, organizacją
i sposobami życia jak również poziomem wykorzystywanej technologii. Zmiana
jest wówczas powodowana czynnikami zewnętrznymi, na które mają m.in.
wpływ podboje, aneksje, migracje ludności, rozwój transportu i środków
masowej komunikacji prowadząc często do uruchomienia procesów dyfuzji
kulturowej. Zmiana społeczna może być jednak wywołana nie tylko czynnikami
zewnętrznymi, ale także lokalnymi i wywołana jest w rezultacie aktywności
pojedynczych ludzi lub grup społecznych, które „cechuje najczęściej osobowość
kreatywna, pragnienie zmian i odwaga w kwestionowaniu ustalonego porządku
ekonomicznego, politycznego i kulturowego”27.
Przez stulecia społeczność lokalna określała jednostki, jednak współczesność
to epoka nieograniczonej przestrzeni, w której jednostka może funkcjonować
wyłącznie pod adresem mailowym. Wielka liczba wynalazków i nowych
technologii, będących fizyczną manifestacją społeczeństwa sieciowego,
przyczyniła się do przyśpieszenia zmian na świecie28.
Proces globalizacji sprawił, że terytorium już nie jest jedynym elementem
łączącym ludzi. Przyczynił się do tego przede wszystkim rozwój Internetu, a dzięki
niemu rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych, które zniosły bariery
komunikacyjne w skali globalnej. Zmiany, jakie w związku z tym następują,
wpływają również na społeczności lokalne, które są obecnie zarówno kreatorem
26

M.S. Szczepański, Teorie zmian społecznych. Wybrane zagadnienia. Tom I. Teorie modernizacji, Uniwersytet
Śląski. Katowice 1985, s. 8.
27 Ibidem, s. 8 - 11.
28
Z. Bokszański, Zmiana społeczna i jednostka we współczesności, Przegląd Socjologiczny tom LXV/3. Łódzkie
Towarzystwo Naukowe, 2016, s. 10 -14.
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zmian jak i ich odbiorcą. Jaki wpływ będzie miała zmiana technologiczna na rozwój
wspólnot lokalnych okaże się w dłuższej perspektywie czasu, jednak już dzisiaj
można zaobserwować zmiany, jakie w nich się dokonują. Jednak, mimo że
społeczności lokalne pozostają dzisiaj pod wpływem coraz mocniejszych procesów
globalizacyjnych, to okazuje się, że im mocniejszy wpływ globalizmu, tym większą
rolę na powrót odgrywają lokalne społeczności. Zmiana globalna z jednej strony
stwarza zagrożenia dla ich istnienia, ale równocześnie oferuje nowe możliwości
szanse, które mogą prowadzić do rozwoju29.

Komunikacja w społeczności lokalnej
Rozpoczynając działalność w 1997 roku Stowarzyszenie Lipnik nie posiadało
własnych narzędzi i kanałów komunikacyjnych. Jedynym nośnikiem informacji,
który można było wykorzystać, był własnoręcznie wykonany plakat. Lokalne
media, a w tamtym czasie jedynie lokalna prasa i radio, nie były zainteresowane
tak drobnymi sprawami, którymi zajmowało się Stowarzyszenie. Nie można było
też liczyć na bezpłatne zamieszczanie informacji. Jednak mając dobre relacje
z kościołem parafialnym, Stowarzyszenie mogło liczyć na przekaz z ambony, która
w tamtych czasach była najważniejszym lokalnym kanałem informacyjnym, zresztą
i dzisiaj jest to mocne narzędzie komunikacyjne w lokalnych społecznościach.
Członkowie Stowarzyszenia korzystali już wówczas z pierwszych telefonów
komórkowych, ale służyły one wyłącznie do prowadzenia rozmów i wysyłania
krótkich informacji tekstowych (SMS). Telefon w latach 90. nie był narzędziem
masowej komunikacji tak jak obecnie. Stowarzyszenie mogło też liczyć na kanały
komunikacyjne, jakim były spotkania z mieszkańcami podczas lokalnych imprez
oraz spotkania rodzinne. Należy też pamiętać, że w 1997 roku, gdy powstało
Stowarzyszenie Lipnik Internet, nie był w powszechnym użyciu. Facebook,
Instagram, Messenger, WhatsApp oraz wiele innych komunikatorów nie istniało.
Telefony komórkowe były wyłącznie urządzeniami, które pozwalały jedynie
prowadzić rozmowy i co najwyżej wysłać SMS, to nie były smartfony, jakie znamy
dzisiaj. Mało osób też obsługiwało pocztę elektroniczną. Dlatego jedną
z pierwszych decyzji Stowarzyszenia było utworzenie lokalnej gazety, w której
można by było pisać o ważnych lokalnych sprawach i informować mieszkańców
o tym, co dla nich się robi. Gazeta Lipnicka wydawana była przez 20 lat. Był to
najdłużej prowadzony w Bielsku-Białej lokalny projekt komunikacyjny. Gazetę
pisali członkowie Stowarzyszenia. Była ona kolportowana jako druk bezadresowy
przez Pocztę Polską do domów mieszkańców Lipnika. Poczta zapewniała
29
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dystrybucję na poziomie 80% adresów w dzielnicy, pozostałe 20% uzupełniano
wykładając gazetę w zaprzyjaźnionych sklepach lub instytucjach takich jak: dom
kultury, przychodnia zdrowia, przez jakiś czas nawet przedsionek w kościele,
biblioteka, kiosk ruchu.
Dlaczego założenie własnej lokalnej gazety było tak ważne? Oprócz konieczności
posiadania własnego kanału komunikacji, chodziło również o możliwość
budowania dzięki niemu wizerunku organizacji w środowisku lokalnym. Było to
niezbędne dla działalności, ponieważ właściwy wizerunek to dla organizacji
pozarządowej podstawowa wartość, która jest niezbędna w działalności
społecznej. Właściwy wizerunek organizacji to kapitał, który buduje się bardzo
długo, a gazeta pozwalała na uruchomienie tego procesu. Gazeta dawała wolność
komunikacji. Pozwalała informować interesariuszy o planowanych i realizowanych
projektach oraz dawała gwarancję, że mieszkańcy dzielnicy dowiedzą się, kto był
ich autorem, i kto je zrealizował. Taka informacja budowała prestiż organizacji
i zaufanie do niej. Dzięki temu narzędziu zyskano całkowitą niezależność od
mediów komercyjnych. Można było pisać to, co było konieczne, a wiarogodność
informacji mogła być bardzo szybko weryfikowana przez mieszkańców, ponieważ
lokalnie nie ma miejsca na fake newsy30.
Obecnie Stowarzyszenie korzysta z wielu nowoczesnych narzędzi
komunikacyjnych. Korzysta z komunikatorów internetowych, portali
społecznościowych oraz narzędzi do wideokonferencji. Posiada własną stronę
internetową oraz fanpage w serwisie Facebooka. Ma również własny bilbord
w centrum dzielnicy oraz miejsce na banery, gdyż uważa, że outdoor w przestrzeni
publicznej jest również ważnym i bardzo efektywnym narzędziem komunikacji
społecznej. Stowarzyszenie w początkowej fazie działania, przed Internetem,
stosowało z konieczności klasyczny linearny jednokierunkowy model komunikacji,
oparty na arystotelesowskiej triadzie – nadawca, przekaz i odbiorca, najbardziej
znany z modelu procesu komunikowania masowego Harolda Lasswella, który
złożony jest z formuły pięciu składników: „Kto mówi, co, jakim środkiem, do kogo
i z jakim skutkiem?”31. Dzisiaj dzięki internetowi i mediom społecznościowym
komunikacja jest wielokierunkowa. Publikując informacje o swoich działaniach
w mediach społecznościowych często otrzymywana jest informacja zwrotna od
interesariuszy. W przeciwieństwie do klasycznego modelu komunikacji Internet
umożliwił prowadzenie interaktywnego modelu komunikacji wpływając tym
samym na zwiększenie interakcji pomiędzy nadawcami i odbiorcami komunikatów
oraz umożliwiając mieszkańcom aktywne uczestnictwo w projektowaniu

30

lipnik.org
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i wprowadzaniu zmian w społecznościach lokalnych32.

Zakończenie
Celem artykułu była próba określenia roli i znaczenia narzędzi i modeli
komunikacji w społecznościach lokalnych w procesie zmian. Organizacje
pozarządowe mając wpływ na kreowanie zasobów kapitału ludzkiego
w społecznościach lokalnych materializują społeczne cele i odgrywają istotną rolę
w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego. Lokalne społeczeństwo
obywatelskie staje się podmiotem działania wówczas, gdy oprócz posiadania
zdolności do artykułowania oraz realizowania własnych interesów poza
strukturami legalnej władzy publicznej ma również dostęp do środków
komunikacji, które mogą być wykorzystywane do aktywizowania lokalnych
środowisk oraz informowania o prowadzonych projektach, zbiórkach czy
spotkaniach. Internet umożliwił rozwój mediów społecznościowych pozwalając na
nieskrępowaną interakcję społeczna, sprawiając, że lokalne społeczności
otrzymały możliwość nieograniczonej komunikacji. Jednak, mimo że technologie
cyfrowe są powszechne, to informacja drukowana jeszcze pozostanie z nami.
Ponieważ ludzie lubią taką postać informacji. Zwłaszcza w postaci gazety lokalnej,
gdyż jest ona traktowana jako produkt lokalny.
Analiza case study wskazuje, że mieszkańcy Lipnika traktowali Gazetę Lipnicką
jako „swoją”. Identyfikowali się z nią, a wydanie kolejnego numeru było zawsze
szeroko komentowanym wydarzeniem w dzielnicy. Można zauważyć, że
informacja podana na nośniku papierowym lepiej buduje lokalną więź i integruje
mieszkańców niż ulotne publikacje Internetowe. W lokalnych społecznościach
przekaz na tradycyjnym nośniku papierowym jest atrybutem budującym
tożsamość mieszkańców, lepiej pomaga im się identyfikować z miejscem
zamieszkania i angażować w lokalne projekty, które przekładają się następnie na
lepszą jakość życia.
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Models and Tools for Communicating Local Communities in the Process of Change. The Role of the
Media in Non-Governmental Organizations

Summary
The development of local communities depends on the changes taking place within them. Each
change, before it is introduced into the local social structure, should be properly designed and
prepared in advance. Very often, changes in local communities are initiated by organizations that
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are active participants in societal life in certain area. However, for a proper change to take place, it is
necessary to have access to information that enables the preparation of this change, which is always
the result of appropriate inspiration and knowledge. Modern technologies have accelerated the
changes. Additionally, communication tools accelerated global processes of cultural diffusion on a
scale previously unknown in world history, influencing the dynamics of changes also in local
communities, making them active entities not only on a local scale, but also on a global scale. The
aim of the article is an attempt to define the role and importance of communication tools and
models in local communities that influence the process of change. To achieve the goal, the
methodology of qualitative research was used, using as a research method the case study of the
Lipnik Association from Bielsko-Biała, a non-governmental organization with 25 years of experience
in working for the local community. The Association's activity in the field of ongoing projects as well
as communication methods and tools used in the long-term operation of this organization was
analyzed.
Keywords: social communication, local community, change, non-governmental organizations,
communication technologies, civil society
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O pracy socjalnej wykorzystywanej w aktywizacji seniorów na podstawie polskich doświadczeń

ABSTRAKT

Celem artykułu jest ukazanie roli pracy socjalnej wykorzystywanej w aktywizowaniu osób starszych.
Praca socjalna opiera się na uporządkowanym procesie pomocy i planowanych wysiłkach na rzecz
zmian. Koncentruje się na skutecznym interweniowaniu na rzecz jednostek oraz grup najsłabszych
między innymi z powodu niepełnosprawności czy starości. Ukierunkowana jest także na partycypację
i społeczną inkluzje oraz aktywizację osób wykluczonych społecznie w tym osób starszych przy
wykorzystaniu m.in. nowych mediów czy nowych technologii. Główną metodą badawczą
zastosowaną w artykule jest analiza literatury przedmiotu, której sednem jest odwołanie się do
dostępnej literatury fachowej i naukowej oraz próba jej krytycznego przeglądu. Przeprowadzona
analiza przyjęła charakter utylitarny, który ułatwił wykorzystanie osiągnięć nauki do prezentacji
wybranych form/działań praktycznych związanych z aktywizacją osób starszych. Aktywizacja
realizowana jest przede wszystkim przez instytucje i organizacje funkcjonujące na polu pomocy
społecznej i pracy socjalnej, do których w Polsce należą m.in. Kluby „Senior+”. Artykuł przeglądowy.
SŁOWA KLUCZOWE: aktywizacja, praca socjalna, osoby starsze, starzenie się, nowe technologie
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Úvod
Velké množství společností čím dál tím více stárne, a přibývá jedinců
v postproduktivním věku, kterých se začíná týkat problém sociálního vyloučení.
Zhoršující se kvalita života starších osob celkově ovlivňuje aktivitu této
společenské skupiny, a to se v současné době stává jedním z nejtěžších problémů
světa. Navýšení počtu starších osob v postproduktivním věku se stalo novou
výzvou nejen pro lékaře, sociální pracovníky, terapeuty, opatrovníky a všechny,
kdo se o starší osoby každodenně starají, ale v první řadě úlohou celé společnosti.
Nárust počtu seniorů s sebou přinesl požadavek znovu posoudit společenskou roli
této skupiny a z dnešního holistického hlediska je osoba starší vnímaná jako jeden
z mnoha aktivních prvků naši společnosti2. Stáří se může stát aktivním a tvůrčím
obdobím za předpokladu, že se starším osobám dostane maximálně dobré,
starostlivé a profesionální péče a to jak ze strany rodiny, tak představitelů
systému sociálního zabezpečení, zdravotní péče a ostatních institucí. Právě díky
nim mohou senioři zlepšovat a zpřítomňovat své znalosti a podílet se na
společenském životě. Zvýšení intelektuální, fyzické a sociální kondice způsobuje
nárust spokojeností seniora. Dnešní přístup ke stáří vykazuje tendenci vnímat
potřebu co největší aktivity a aktivizace této skupiny skrz umožňování seniorům
kontaktů s vrstevníky, poskytování podmínek pro uspokojování potřeb
seberozvoje, vzdělávání se a nabývání nových dovedností3. Taková aktivizace se
koná v první řadě za účasti sociální práce v organizačních jednotkách systému
sociálního zabezpečení.
Stáří neboli „seniorní věk“ nelze zcela jednoznačně definovat a určit, uznává se
však, že se toto životní období člení na 3 fáze:
1. 60-75 let – období pokročilého věku (tzv. rané stáří)
2. 75-90 let – období vlastního stáří (tzv. pozdní stáří)
3. 90 let a více – období dlouhověkosti (tzv. stařeckost)
Dle polského zákonodárství starší osoba je každá osoba, která dosáhla věku 60 let.
Pro potřeby tohoto článku bude synonymem pojmu „starší osoba“ slovo „senior“,
člověk profesionálně neaktivní, dostávající důchod, to znamená, člověk
v postproduktivním věku. Proces stárnutí není stejnoměrný ve všech regionech
světa. Když chceme zjistit, ve které demografické fázi se konkrétní společnost
nachází, musíme do výpočtů zařadit proporce označovány jako podíl starších osob
v populaci4. Pod tímto pojmem, který se vyjadřuje v procentech, se rozumí: míru
podílu osob starších 60 let a více v populaci (podle Světové zdravotnické
2

N. Pikuła, Etos starości w aspekcie społecznym. Gerontologia dla pracowników socjalnych, WAM, Kraków 2011.
I. Wróblewska, J. Błaszczuk,Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja aktywizująca osoby starsze - badania
własne, „Nowiny Lekarskie”, 2012, nr 1 (81), s. 31.
4 R. J. Kijak, Z. Szarota, Starość. Między diagnozą a działaniem, CRZL, Warszawa 2013, s. 7.
3
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organizace, WHO), anebo míru podílu v populaci osob starších 65 let a více (podle
OSN).Sociální práce spočívá v systematické pomoci a plánovaném úsilí
vynaloženém za účelem vyvolání změn. Specializuje se na poskytování efektivní
intervence nejslabším jedincům a skupinám, mezi jinými osobám starším
a postiženým.
Pojem sociální práce má mnoho významů, může se vztahovat na samotnou
profesi, nebo na metody působení, bezpochybně však její podstatou zůstává
snaha napomáhat druhému člověku ke zlepšení kvality jeho života. V širším slova
smyslu je sociální práce činnost, která si klade následující cíle: společenskou inkluzi
jednotlivců do společnosti, pomoc při řešení jejích životních problémů,
povzbuzování k samostatnosti a podporu při uspokojování potřeb. V praxi tuto
práci vykonává mnoho odborníků, zaměstnanců veřejných institucích a nevládních
organizacích, především je to ale sféra příslušící odborné činnosti sociálních
pracovníků, které literatura často nazývá „specialisty lidských záležitostí“, a kteří
jsou většinou zaměstnanci různých organizačních jednotek systému sociálního
zabezpečení. A právě oni a instituce, které reprezentují, mají povinnost zavádět
a vštěpovat aktivizační metody, díky kterým se stále rostoucí zástup sociálně
vyloučených osob, zejména osob starších, reintegruje do společnosti.

Sociální práce versus senior
Cílem sociální práce jako vědní disciplíny je zlepšení kvality společenského
jednání sociálních skupin a jednotlivců skrz vědomé působení na její sociální
vztahy tak, aby se to promítlo do interakcí mezi jednotlivcem a jeho okolím.
Pomocí dostupných prostředků vysílá impulsy k zahájení profesionálního jednání
v mnoha oblastech společenského života: podporuje rodiny ve zvládání
emocionálních krizí, napomáhá místním komunitám, zasahuje při řešení situacích
výchovného, zdravotního nebo kolektivního charakteru5 a podporuje osoby
v pokročilém věku.
Sociální práce prosazuje společenskou změnu a podporuje starší osoby ve snaze
zlepšit její tělesnou a duševní pohodu, přičemž vychází ze základních práv člověka
a z principu sociální spravedlnosti6. Příznačným znakem sociální práce je osobité
působení, které má usnadnit proces vzájemného přizpůsobování se a zároveň
zdůrazňovat pocit vlastní individuální hodnoty7. Sociální práce by měla
podporovat sociální politiku, odpovídat na potřeby společnosti, a jednat ve
prospěch rovných šancí všech, nehledě na okolnosti, protože na ní spočívá
5

R. A. Skidmore, M. G. Thackeray, Wprowadzenie do pracy socjalnej, Śląsk, Katowice 1998, s. 18.
D. Trawkowska, Portret współczesnego pracownika socjalnego, Śląsk, Katowice 2006, s. 87-88.
7 K. Czekaj, A. Niesporek, K. Wódz, Przeobrażenia pomocy społecznej w Polsce a potrzeby edukacji w obszarze
pracy socjalnej, [w:] Profesje społeczne w Europie, E. Marynowicz-Hetka, E. Wagner, A. Piekarski (red.), Śląsk,
Katowice 2001, s. 178.
6
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zodpovědnost za ochranu nejslabších8. Sociální práce by se měla zaměřovat na
zlepšování podmínek života jednotlivců a komunit, na poskytování úlevy v utrpení,
a na řešení sociálních problémů9. Můžeme tedy přijmout, že sociální práce je
profesionální společenská činnost10, která se uskutečňuje v určitém čase
a společenském prostoru, a která se nezávisle na své podobě zaměřuje na
poskytování pomoci jednotlivcům, skupinám, nebo větším komunitám.
Soustřeďuje se zejména:
• na efektivní intervenci ve prospěch jedinců nebo skupin, které se zařazují
mezi ty nejslabší, které jsou diskriminované, nebo které jsou
marginalizovány z důvodu postižení, dlouhodobého onemocnění nebo
stáří;
• na zdokonalování schopnosti navazovat dobré vztahy a interakce
s ostatními;
• na posilování schopnosti řešit problémy, umět si poradit v nesnázích a na
zdokonalování schopnosti seberozvoje;
• na tvoření nových, nebo vylepšování již existujících podpůrných systémů,
které nabízejí pomoc, a účelněji naplňují očekávání svěřenců a klientů;
• na podpoře efektivních, spravedlivých a humanitárních služeb, které
zabezpečují jednotlivcům, skupinám a větším komunitám sociální
podporu, dávky a ostatní formy pomocí11.
Sociální práce může být také definovaná jako umění, věda nebo profese řešit
problémy tak, aby bylo dosaženo uspokojivých výsledků v osobních, skupinových
a komunitních vztazích. Využívá pro to prvky sociální práce, včetně: individuální
případové práce (case work), skupinové práce (group work) a metod organizování
místní komunity (community work). Nejednou se stává, že sociální práce zahrnuje
v praxi všechny tři tradiční metody práce současně. Jedná se totiž o proceduru
diagnosticky a intervenčně uspořádanou, která má charakteristickou strategii,
zakládající se na plánovaném vyvolávání změn v životě jednotlivců, skupin
a společenství tak, aby souzněly s ideály sociální práce. Cílem sociální práce je
zmírnění problémů v mezilidských vztazích, a obohacování života vylepšením
interakcí12. Subjektem sociální práce je člověk13 se svými trápeními a všemi
životními zkušenostmi.
Sociální práce se staršími osobami se zakládá hlavně na podpůrné činnosti, na
poradenství, a na aktivizování skupiny seniorů. Nejefektivnější metoda práce se
seniorem v jeho prostředí je metoda individuálních případů. Jedná se o pomoc při
8

K. Wódz, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Śląsk, Katowice 1998, s. 12.
Ibidem, s. 13.
10 E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, WUWM, Olsztyn 2001, s. 18.
11 Ibidem.
12
R. A. Skidmore, M. G. Thackeray, Wprowadzenie… op. cit., s. 23.
13 M. Granosik, Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Śląsk, Katowice 2006, s. 136.
9
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uspokojování potřeb, včetně potřeb rozvoje, sounáležitosti a seberealizace. Dle
Z. Szaroty, polské iniciátorky mnoha publikací týkajících se gerontologie a sociální
práce se staršími osobami
„jsou starší osoby často nedůvěřivé, podezíravé, zaujímají stanovisko uzurpujícího si nároky, ale
časem se jejich názor na sociálního pracovníka, a jím nabízenou pomoc, obvykle pozitivně mění.
Sociální pracovník koordinuje podpůrné činnosti, je pro starší osobu průvodcem, zahajuje různé
aktivity: od podpírajících, řídících, udržujících, informačních, doprovázejících, pečovatelských až po
ty mediační a motivační. Záměrem poskytované pomoci je zajištění, aby starší osoba v dosavadním
prostředí setrvala tak dlouho, jak je to jen možné“14.

Skupinová práce se seniory v Polsku se nejvíce osvědčila v denních stacionářích,
v klubech seniorů, a také v rámci služeb poskytovaných v domovech sociální péče.
K příkladům skupinové práce patří: ergoterapie15, proces revalidace a rehabilitace,
a činnost různých zájmových sekcí, kroužků nebo vzdělávacích skupin. I metoda
organizováni sociálního prostředí se nadále uplatňuje v práci se seniory, hlavně
z důvodu budování v rámci místního společenství komunit vstřícných seniorům.
Cílem této metody je na jedné straně podpora seniorů, aby mohli vyvíjet své
zájmy, a na druhé straně podpora rodiny v péčí o seniory. Do této formy podpory
můžou být zapojování dobrovolníci, sousedé nebo přátele seniorů.
Metoda organizování společnosti ve prospěch osob starších je znatelná
i v působení denních stacionářů, které v rámci systému sociálních služeb fungují16.
Starší osoby patří do společenských skupin, které jsou sociálním vyloučením
nejvíce ohrožené anebo/a sociálně vyloučené nejvíce jsou, a proto hlavní úlohou
sociální práce je následky toho vyloučení nivelovat. K nejdůležitějším úlohám zde
pak mohou patřit17:
• aktivity usilující o zajištění slušného života a sociálních jistot;
• podporování zahajování aktivit v různých oblastech lidského života;
• budování právně institucionální infrastruktury, která bude podporovat
individuální a skupinovou opatrnost, a umění si pomoci;
• zachování soběstačnosti a svébytnosti starších osob;
• organizace různých forem pomocí pro seniory v rámci institucionální
pomoci a pomocí sociálního zabezpečení;
• rozvíjení systému ochrany zdraví, rehabilitačních služeb a služeb pro péči
o dlouhodobě nemocné, rozvíjení hospicové péče;
14

Z. Szarota, Praca socjalna a człowiek w podeszłym wieku, [w:] Rola pracy socjalnej w przeciwdziałaniu zjawisku
wykluczenia społecznego, D. Błasiak, I. Piątkowska-Lipka (red.), WDN, Katowice 2012, s. 145.
15
B. Kováčová, Aktivizácia kognitívnych funkcií u seniorov počas individuálnej a skupinovej ergoterapeutickej
intervencie v inštitucionálnom prostredí, „Sociální práce”, 2018, nr 2.
16 Z. Szarota, Praca socjalna a człowiek… op. cit., s. 145-146.
17 K. Slovenko, Wykluczenie społeczne ludzi starych jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej, [w:]
Praca socjalna i polityka społeczna - obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, K. Marzec-Holka,
A. Rutkowska, M. Joachimowska (red.), WUKW, Bydgoszcz 2008, s. 271-272.
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dbalost o fyzické prostředí, ve kterém se starší osoby pohybují;
odstraňování architektonických překážek;
budování institucionální infrastruktury, která podporuje gerontologické
programy;
• uvědomění si nárůstu počtu úkolů v oblasti sociální pomoci, a nutnosti
zdokonalování rozvoje služeb v oblasti sociální péče a ostatních služeb ve
prospěch starších osob;
• profesionalizace a specializace sociální pomoci;
• rozšiřování výzkumných zdrojů v oblasti gerontologie, výměna informací
a kooperace v rámci vědeckých institucí;
• co nejdelší setrvání seniorů ve vlastním prostředí;
• aktivity připravující člověka na stáří;
• poskytnutí přístupu ke vzdělání a ke kurzům;
• investování do občanské společnosti;
• rozvoj a podpora různorodých aktivit a iniciativ, které napomáhají
k mezigenerační integraci.
Sociální práce se staršími osobami vyžaduje individuální přístup ke každému
jednotlivci, vnímá jeho výjimečnou osobnost, ojedinělý osud, smysl života a jeho
vnitřní sílu. E. Kucharska a I. Kamanová zařazuje mezi etapy sociální práce se
staršími osobami18: etapu sociální evidence19, etapu diagnostickou20, etapu
plánování sociální intervence21, etapu diskuze a etapu uzavření případu. V rámci
těchto etap může sociální práce se seniory zahrnovat následující služby:
• Sociální péči ve prospěch zajištění nezbytných materiálních a finančních
prostředků prostřednictvím získaní příslušných sociálních dávek od
systému sociálního zabezpečení.
• Pomoc a vzdělání v oblasti finančního hospodaření domácností, mezi
jinými skrz absolvování tak zvaného ekonomického kurzu.
• Pomoc při organizování volného času.
• Sociální péče za účelem zabezpečení vhodných podmínek pro bydlení.
• Pomoc při získání místa v noclehárně.
• Pomoc při vyřizování různých záležitosti na úřadech.
• Sociální péče jako podpora při navazování styků se širším okolím – cílem
této sociální aktivity je usnadnění seniorům navazování kontaktů
a dorozumívání se s ostatními lidmi a s institucemi.

18

E. Kucharska, I. Kamanová, Senior - Gerontologia i praca socjalna, Goodstudio, Kraków 2015, s. 206-209.
A. Tokárová, Sociálna práca, kapitoly z dejin, teorie a metodiky sociálnej práce, Akcent Print, Prešov 2003;
Z. Tomášková, Komunikácia v ošetrovateľstve, ProKonzult, Vrútky 2002.
20
I. Kamanová, Človek vo vyššom veku v podmienkach Slovenskej republiky, Salwator, Kraków 2013.
21 J. Levická, Metódy sociálnej práce, ProSocio, Trnava 2006.
19
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•

Poradenství v oblasti řešení životních situací – tj. poskytování informací
a rad ohledně nařízení a směrnic. Rozlišujeme odborná poradenství:
právní, psychologické nebo rodinné22.
• Sociální péče ve prospěch zlepšení zdravotního stavu, například pomoc při
pořizování zdravotních pomůcek, ortopedického vybavení, pomoc při
zajištění návštěvy lékaře doma atd.
• Sociální péče ve prospěch urovnání narušených vztahů – poskytování
mediace a pomoci při řešení konfliktů nebo sporů.
• Sociální práce jako intervence zajišťující starším osobám péči v případě
zanedbaní, kdy je seniorům třeba zajistit sociální služby a péči v místě
jejích bydlení, popřípadě vybudovat síť dobrovolníků v okolí místa
bydliště.
• Kontrola kvality poskytovaných pečovatelských služeb.
• Sociální péče při zajištění a uplatnění pravomocí postižených osob.
• Zahájení činností za účelem částečného nebo úplného zbavení
svéprávností a určení právního opatrovníka.
• Pomoc při formalitách spojených s vyřizováním a organizaci pohřbu23.
Výše uvedené cíle a druhy sociální péče ve prospěch seniorů probíhají v rámci
systému sociálního zabezpečení v organizacích a střediscích sociálních služeb,
které zaměstnávají odborní pracovní síly, jakými jsou sociální pracovníci.

Aktivizace seniorů pomocí nových komunikačních médií
v sociální práci
Nová komunikační média se dnes uplatňují v oblasti vzdělávání, práce, zábavy
a organizování volného času. I přes četné nevýhody stojí za to věnovat pozornost
výhodám využívání nových technologií k aktivnímu zapojení seniorů. Sociální
práce se seniory podporovaná IT nástroji je založena na „zprostředkovaném“,
nepřímém kontaktu sociálního pracovníka a seniora. K tomuto účelu slouží
digitální komunikátory: textové zprávy, e-mail, sociální média. Tyto způsoby
kontaktu jsou přirozené, protože se používají v různých oblastech každodenních
činností. Cílem sociální práce se seniory je sociální začleňování, také „e-inkluze“ –
inkluze a prevence digitálního vyloučení24. Digitální vyloučení je definováno rozdíly
v přístupu a používání počítačů, internetu a dalších forem moderní komunikace
mezi lidmi různého pohlaví, věku a socioekonomického postavení nebo žijících
v různých regionech. Tyto rozdíly ve využívání počítačů a internetu jsou
důsledkem rozmanitosti životních šancí, postavení na trhu práce i účasti na
22

M. Rusnáková, Rodina v slovenskej spoločnosti v kontexte sociálnej práce, PF KU, Ružomberok 2006, s. 167.
Z. Szarota, Praca socjalna a człowiek… op. cit., s. 143-145.
24 S. Kuruliszwili, „Nowe nowe media” w pracy socjalnej, „Praca Socjalna”, 2019, nr 2(35), s. 27-30.
23

285

Piotr Gierek

společenském a kulturním životě25. Toto vyloučení je způsobeno rychlým
rozvojem informačních technologií, který vedl k digitální propasti, tedy rozdílu
mezi bohatou a střední třídou a nižší třídou, která si obvykle nemůže dovolit
bezplatný přístup k internetu. Intenzifikace tohoto typu vyloučení se stává jedním
z důvodů prohlubování nepříznivých společenských jevů, upevňování negativních
postojů a prohlubování sociálních nerovností. Stojí za zmínku, že toto vyloučení
nespočívá pouze ve fyzické schopnosti přístupu k internetu, ale také
v neschopnosti používat moderní technologie, zejména u starších osob.
Využití médií k aktivnímu zapojení seniorů v rámci sociální práce může probíhat
na mnoha úrovních, neboť nová komunikační média na rozdíl od klasických médií
umožňují současnou komunikaci „jeden na jednoho“, „jeden s mnoha“ a „mnoho
s mnoha“. Příkladem jsou sociální sítě vytvořené pro seniory. V době pandemie
COVID-19 bylo v institucích či organizacích pracujících se seniory spuštěno mnoho
aktivit k zapojení seniorů právě pomocí moderních technologií. Díky nastalé
pandemické situaci byli senioři nuceni začít využívat nové mediální nástroje
a v důsledku toho byli také více motivováni, aby se naučili nové technologie
používat, což nepřímo přispělo ke snížení míry digitálního vyloučení mezi seniory.
Nová komunikační média jsou pro seniory nejen snadno dostupným zdrojem
informací, ale především jim zpestřují společenský život, umožňují kontakt
s blízkými, rozvíjejí zájmy, utvářejí postoje, uspokojují potřeby26 a dávají možnost
se aktivně zapojovat v různých oblastech jejich života (i v rámci sociální práce).

Vybrané formy aktivizace starších osob (se zřetelem na kluby
„Senior+“ v Polsku)
Aktivity seniorů se mohou uskutečňovat v různých více nebo méně
institucionalizovaných podobách. Souběžně s pojmem aktivita se vyskytuje pojem
aktivizace. Pod pojmem aktivizace rozumíme činnosti, které seniory povzbuzují,
motivují, pobízí nebo inspirují ke konání. Sociální aktivizace je pak sociální proces,
kterého cílem je integrace vyloučených osob nebo osob ohrožených vyloučením
zpět do společenského života prostřednictvím zapojování do aktivit. Je to také
proces vytváření společenských iniciativ pro osoby v seniorním věku. Populární
formou aktivizace seniorů v Polsku jsou Univerzity třetího věku27, které jsou
specifickou formou celoživotního vzdělávání. Univerzity poskytují seniorům
možnost dalšího rozvíjení se a nabývání nových kompetencí. Bez ohledu na to,
jaký model aktivit využívají, nabízí starším osobám možnost vzdělávání se
25

D. Batorski, O cyfrowym wykluczeniu i potrzebie e-Integracji, [w:] Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce,
R. Szarffenberg (red.), Polski Raport Social Watch 2010, Warszawa 2011, s. 129.
26 Ł. Tomczyk, Seniorzy w świetle nowych mediów, „E-mentor”, 2010, nr 4(36).
27
B. Ziębińska, Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych,
Śląsk, Katowice 2010.
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a intelektuálního vývoje, poskytují možnost uskutečňovat záliby a sny,
intelektuálně a společensky se aktivizovat, umožňují dále získávat nové
kompetence použitelné v každodenním životě, a posilovat roli seniora ve
společnosti. Tyto cíle jsou realizovány pomocí edukace, a také díky jiným
aktivitám, kterých se posluchači Univerzity třetího věku ujímají, jako je na příklad
dobrovolnictví. Dobrovolnictví je činnost prováděná pro dobro druhých a metoda
aktivizace seniorů. Základní myšlenkou je dobrovolná práce prováděná ve
prospěch druhých mimo okruh přátel a rodiny bez nároku na finanční odměnu.
Velmi populární formou aktivity seniorů prováděnou ve prospěch druhých je
působení ve farních zájmových kroužcích a v regionálních charitativních
sdruženích vznikajících při farnostech nebo v rámci organizace Caritas. Jiným
formalizovaným způsobem aktivity seniorů jsou svépomocné organizace, ve
kterých se senioři sdružují, mezi jinými také proto, aby se navzájem podporovali
a zastupovali své zájmy vůči ostatním sociálním skupinám a veřejným institucím.
Jsou to nejčastěji organizace, které sdružují osoby ve stejné nebo podobné životní
situaci, které mají podobné zkušenosti a zájmy. V takových podobách působí
hodně celopolských organizací, které mají své regionální a místní pobočky. Jedná
se například o: sdružení důchodců, sdružení invalidních důchodců, sdružení
válečných veteránů. Jednou z dalších podob aktivizování seniorů můžou být i její
rozličné aktivity v oblasti kultury a rekreace. Avšak nejvíce rozšířenou, velmi
jednoduchou a velkokapacitní formou aktivizace starších osob jsou kluby
seniorů28. Jsou to místa, kde se senioři mohou setkávat, a trávit svůj volný čas.
Kluby seniorů v Polsku vznikají z iniciativy samotných zúčastněných, nebo
z iniciativy nevládních organizací, veřejných institucí, a také v rámci vládních
programů, jako je například: Program Senior+. Tradiční kluby seniorů působí
především na sídlištích, v kulturních domech, v knihovnách, v domech sociální
péče a v nevládních organizacích. Jsou velmi rozšířené i pro svou jednoduchou
organizační strukturu a nízké požadavky na provoz. Z hlediska formy fungují kluby
seniorů jako denní stacionáře poskytující různé služby, jako například: rehabilitaci,
psychoterapii, ergoterapii, a jiné společensky aktivizační práce29. Kluby seniorů
jsou pro osoby v pokročilém věku centry kulturního, společenského a rekreačního
života. Vytvářejí podmínky pro aktivní způsob trávení volného času a pro
uspokojování potřeb vyšší úrovně (včetně potřeb udržování společenských vztahů,
odpočinku, zábavy, kulturně-osvětových aktivit). Je to místo, kde senioři mohou ve
svých zájmech pokračovat, anebo kde se mohou naučit něčemu novému. Kluby
seniorů nabízejí bohatou škálu aktivit přizpůsobených jejím možnostem
a potřebám. Důraz je kladen hlavně na častost a pravidelnost, na formu a náplň,

28

E. Zdebska, Kulturalno-oświatowa funkcja klubu seniora, [w:] Edukacyjna przestrzeń starości, E. Dubas,
A. Wąsiński (red.), Śląsk, Katowice 2012.
29 E. Kucharska, I. Kamanová, Senior - Gerontologia... op. cit., s. 124-125.
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a také na specifičnost všech aktivit30. V rámci zařízení sociální práce a sociálních
služeb fungují v Polsku také Kluby „Senior+“. Jedním z mnoha typických příkladů
takového zařízení je pracoviště Klubu Senior+ v Chorzowě. Je to podpůrné
středisko, tak zvaný svépomocný klub, který působí v budově Centra sociální
práce. Klub vznikl v roce 2020 díky finanční podpoře vládního programu „Senior+“.
Je společným místem pro setkávání se osob ekonomicky neaktivních, žen a mužů
ve věku 60+. Klub poskytuje širokou a komplexní nabídku společensky
aktivizujících služeb, zdravotních služeb a služeb kulturního a rekreačního vyžití.
Hlavním úkolem Klubu je zajištění bezpečného, klidného místa pro trávení volného
času, kde senioři mohou odpočívat a realizovat své záliby. Účast seniorů na
aktivitách klubu zmírňuje pocit opuštěnosti nebo dokonce sociálního vyloučení
a pozitivně ovlivňuje sebehodnocení seniorů. Klub kromě sociálního pracovníka
zaměstnává ergoterapeuta, fyzioterapeuta, zdravotní sestru, zdravotnického
záchranáře a dietetika. Klub Senior+ organizuje pro své členy celou řadu
zajímavých seminářů, kde například v rámci aktivit:
• vzdělávacích – se pořádají besedy a přednášky na témata, která
doporučují sami senioři (projednává se mezi jinými problematika podvodů
a trestných činů spáchaných na starších osobách apod.);
• kulturně-osvětových – se pořádají integrační zájezdy, návštěvy divadel, kin
a muzei;
• pohybových a kinezioterapie – se pořádají všeobecně rozvíjející, pohybová
cvičení, která seniorům pomáhají udržovat lepší fyzickou kondici, senioři
se seznamují s technikami efektivní relaxace a seznamují se s prvky
pohybové rehabilitace.
• angažující sociálně – se senioři společensky integrují a udržují mezilidské
vztahy. Ve volném čase hrají společenské deskové hry, využívají masážní
křeslo, hrají dámu, šachy, karty nebo holandský biliard. Zúčastňují se
různých turnajů a soutěží. Pořádají se integrační zájezdy a příležitostní
zábavy, večírky (plesy, pikniky). Senioři se díky těmto iniciativám aktivně
zapojují do života místní komunity.
• z ergoterapie – mají členové Klubu příležitost si vyzkoušet různé techniky
ruční výroby. Cílem těchto aktivit není pouze promování aktivizace
seniorů, ale samotné zapojení se seniorů do sociálních a kulturních akcí,
což odrážejí nádherné práce, které během těchto kurzů vznikají.
• specialistických – se projednávají způsoby výživy seniorů, dietetická
doporučení během různých onemocnění, principy základní hygienické
péče osob starších, způsoby ochrany proti nemocím stáří, a také se
vyučuje pravidla o poskytování předlékařské pomoci. Probíhají semináře
týkající se farmakoterapie, dále výuka, jak poznat a reagovat při
30

E. Zdebska, Kulturalno-oświatowa funkcja... op. cit., s. 185.
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nečekaném zhoršení zdravotního stavu, jak postupovat v situacích
náhlých, pořádají se pohybová cvičení, výuka efektivní relaxace
a pohybové rehabilitace. V rámci aktivit pro seniory jsou dále pořádány
kurzy vaření, kde si senioři mají možnost své dovednosti nejen vylepšit,
ale také si své zkušenosti vyměnit a poznat nové kuchařské techniky.
V rámci specializovaných aktivit mají senioři nárok na psychologickou
podporu a právní pomoc.
Je třeba zdůraznit, že aktivity pro seniory Klubu Senior+ jsou poskytovány na
mnoha úrovních, a vždy jsou přizpůsobovány možnostem, zdravotnímu stavu
a fyzické a psychické zdatnosti seniorů.V aktivitách, které senior zvládá sám, by ho
nikdo zastupovat neměl, protože jak se zmiňuje Z. Szarota stálá aktivizace se
efektivně promítá do procesu zdárného stárnutí31. Integrovaná a koherentní
osobnost dovolí seniorům plně využít její vlastní potenciál, tj. vědomosti,
schopnosti, zdatnosti, osobní a sociální kompetence shromážděné během celého
života.
Většinu seminářů, které jsou pro seniory organizovány v rámci širokého spektra
sociálních služeb, vede kvalifikovaný sociální pracovník, který během své práce
využívá obvykle metody individuální případové práce, skupinovou práci a metodu
organizace lokální komunity. Všechny tyto aktivity mají výsledně vliv na:
• zahajováni svépomocných aktivit samotnými seniory;
• dobrovolnickou činnost seniorů ve prospěch druhých;
• zvýšení společenské aktivity seniorů;
• seberozvoj a životní styl starších osob;
• změnu k lepšímu v oblasti péče o svůj vnější vzhled a o osobní hygienu
členů klubu;
• úroveň znalostí a dovedností ve věci témat souvisejících se stářím
a nebezpečími současného světa;
• předcházení sociálnímu vyloučení a na posílení pocitu bezpečí;
• zvýšení sebevědomí a seberealizace, a na prohloubení smyslu života
seniorů;
• schopnost vnímání a prožívání kulturních a uměleckých děl;
• sociální a mezigenerační integraci;
• odstranění společenských překážek;
• nárust zájmu o turizmus díky účasti na integračních turistických zájezdech
po rodném kraji;
• výměnu zkušeností a zájmů, a celkové zlepšení tělesné a duševní pohody.
Na základě vlastního pozorování, které jsem prováděl mezi členy Klubu Senior+
jsem zjistil, že podílení se na společných aktivitách přináší seniorům spoustu
radosti. Dříve mnoho seniorů trpělo samotou, a nedostatek společenského života
31
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jím způsoboval potíže. V Klubu našli možnost, jakým způsoben mohou trávit svůj
volný čas spolu s vrstevníky. Pobývání o samotě doma jim často přinášelo pocit
frustrace, a když přemýšleli o svém životě, opakovaně se vraceli do minulosti.
Chybějící kontakt s okolím nepříznivě ovlivňoval jejich psychické zdraví. Dle názoru
členů Klubu díky účasti v zájmových kroužcích Klubu Senior+ se jejich životní
aktivita výrazně zvětšila. Dříve pro nedostatek motivace a často i vhodných
podmínek, včetně těch finančních, nevěnovali svým koníčkům tolik pozornosti.
Dnes se ve středisku rádi zapojují do různorodých kulturně-osvětových,
vzdělávacích a jiných specialistických aktivit, účastní se ergoterapie, co jim
pomáhá udržet si dobrou psychofyzickou kondici. Účast na aktivitách jim dává cíl
vycházet ze svých domovů a pocit, že jsou opět potřební. Jsou více otevření na lidí
kolem sebe a mají větší motivaci činně působit. Účast na se setkáních Klubu
Senior+ nesporně přispívá ke snižování stresu, a také jim vyplňuje volný čas.
Klub Senior+ v Chorzowě je nejlepším důkazem toho, že realizace většiny
životních aspirací není omezená věkem – nejdůležitější je touha a otevřená mysl.
Navíc zkušenosti ukazují, že podpora skupiny a spolupráce s ostatními jsou velkou
motivační sílou, která dává podnět k dosažení cílů a překonávání překážek. Klub
Senior+ je cenným místem integrace, kde senioři mohou realizovat své schopnosti
a atraktivně trávit svůj volný čas, který si často pro četné povinnosti během
namáhavých let práce nemohli dovolit. Je třeba podtrhnout, že aktivity, které Klub
Senior+ nabízí, jsou vždy vybírány tak, aby byly odpovědí na konkrétní potřeby
a zájmy seniorů.
Na závěr můžeme konstatovat, že repertoár různých forem aktivizace starších
osob je značně široký. V dnešní době, kdy nejen v Polsku, ale i obecně na světě
většina společnosti stárne, to má mimořádný význam. Některé formy aktivizace
mají méně formalizovanou podobu, jiné jsou uskutečňovány v rámci programů
politiky pro seniory, anebo za účastí veřejných a mimovládní institucí. Je třeba
vyzdvihnout, že volba konkrétní formy aktivizace závisí vždy na individuální
preferenci a zájmech seniora a také na tom, jak své stáří senior „prožívá“.

Závěr
Stáří může mít různé tváře a může se vyvíjet různým způsobem. Můžeme na ně
pohlížet jako na období, kdy se člověk pouští do nových aktivit, učí se nové sociální
role a odpočívá po létech zaměstnání. Někdy se ale na stáří díváme z negativního
hlediska, kdy vnímáme především doznané ztráty, a frustrace, která proces
stárnutí provází může postupně vést až k sociálnímu vyloučení. Vývoj vědeckých
oborů gerontologie a geriatrie přinesl v posledních létech velký pokrok v oblastech
zaměřujících se na zlepšení kvality života starších osob v době stáří. Nejdůležitější
otázkou ve věci zajištění dobrého prožívání stáří zůstává motivování seniorů ve
prospěch fyzické, sociální a intelektuální angažovanosti. Taková aktivita snižuje
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dopad sociálního vyloučení, a osoby nacházející se na okraji společenského života
podněcuje k sociální inkluzi. Odborně poskytovaná sociální práce bezpochyby
pomáhá aktivizovat starší osoby, přispívá k dosažení dobrých výsledků a celkově
zlepšuje jejich efektivitu.
Stáří jako poslední etapa v životě člověka, nemusí být nutně obdobím rezignace
ze sociálního života, časem izolace a pasivity. Povzbuzování starších osob
k aktivnímu přístupu ve všech sférách života, spolu s vytvářením vhodných
podmínek, které budou na jedné straně zabraňovat sociálnímu vyloučení, a na
druhé straně stimulovat seniory k aktivizování se, je hlavní úlohou sociální práce,
a její pozitivní úloha při aktivizaci starších osob je klíčová. Jak upozorňuje
Z. Szarota, význam role sociální práce zaměřené na posílení starších osob
prostřednictvím aktivizace neustále roste, protože rychle a systematicky roste
také počet seniorů ve společnosti32. Aktivní senioři mají pak podle Rynkowské
“vyšší psychofyzickou kondici, a méně znatelné deficity zdraví, a díky tomu se náklady na zdravotní
péči mohou snížit. Pravidelná aktivita způsobuje opoždění demence, Alzheimerovy choroby,
a mnoha jiných dlouhodobých nemocí s vleklým průběhem. Navíc aktivní senioři jsou lidé s velkými
schopnostmi a chuti do práce33, a zásadním způsobem se podílejí na rozvoji společnosti”34.
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About Social Work in Activating Seniors Based on Polish Experiences
Summary
The aim of the article is to show the role of social work used in activating the elderly. Social work is
based on an orderly process of help and planned efforts for change. It focuses on effective
intervention for the benefit of individuals and vulnerable groups, among others due to disability or
old age. It is also focused on participation and social inclusion as well as activation of socially
excluded people, including the elderly, using e.g. new media or new technologies. The main research
method used in the article is the analysis of the literature on the subject, the essence of which is the
reference to the available professional and scientific literature and an attempt to critically review it.
The conducted analysis was of a utilitarian nature, which made it easier to use the achievements of
science to present selected forms/practical activities related to the activation of the elderly.
Activation is carried out primarily by institutions and organizations operating in the field of social
welfare and social work, which in Poland include, inter alia, "Senior +" clubs. Review article.
Keywords: activation, social work, the elderly, ageing, new technologies
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Czuły świadek spełniającej się Apokalipsy.
O tomie wierszy „Traktat barbarzyńcy”
Michała Fałtynowicza2
Recenzja: Michał Fałtynowicz, Traktat barbarzyńcy,
Książnica Podlaska, Białystok 2021, ss. 43.

To jest tak, jak być reporterem wojennym, który podczas
trwania rzezi stara się zrobić najpiękniejsze zdjęcie.
(XXXIII)

Czesław Miłosz, komponując u schyłku lat 80. XX wieku jeden ze swoich
najważniejszych, późnych tomów poezji, wyznawał:
„Kiedy rozważam teraz, skąd wziął się mój zamysł lepienia fragmentów, zmuszony jestem przyznać
się: z rozpaczliwej niewystarczalności języka, z wiedzy o tym, że rzeczywistość opisana,
namalowana czy sfilmowana jest zupełnie inna niż ta dana nam bezpośrednio, że im gładszy opis,
tym od niej dalej. Więc niech będą pomieszane ze sobą wycinki prasowe, ustępy z książek, osobiste
wspomnienia, reminiscencje z dzieł przeczytanych – tak czy tak źle, ale może przynajmniej coś da
się schwytać, więcej niż na fotografii”3.

Przytoczony fragment Kronik Miłosza wspomniałem podczas lektury
najnowszego i docenionego już w środowisku literackim tomiku Michała
1

Data złożenia tekstu do Redakcji MiS: 27.06.2022 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 30.06.2022 r.
Michał Fałtynowicz (ur. 1996 w Suwałkach) jest autorem czterech sztuk scenicznych pt. Ciemność (Warszawa
2019) oraz tomu poetyckiego pt. Witajcie w moim Betlejem (Sopot 2020). W czerwcu 2022 r. za recenzowany
tutaj tom poezji Traktat barbarzyńcy otrzymał główną Nagrodę Poetycką im. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego „Orfeusz Mazurski”.
3
Czesław Miłosz, Wstęp, w: tegoż, Kroniki, Wydawnictwo Znak, Kraków 1988, s. 34 (podkreślenie moje – M.B.).
2
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Fałtynowicza zatytułowanego prowokacyjnie (a zarazem jakże bardzo literacko
i tradycyjnie): Traktat barbarzyńcy4.
Tym, co przejmuje początkujący poeta od swego wielkiego mistrza i nauczyciela,
jest tzw. forma bardziej pojemna, zwana uczenie sylwiczną – od łacińskiego
terminu silva rerum, czyli „las (mnogość) rzeczy”5. Podobnie jak Miłosz
w Kronikach (i w innych późnych zbiorach poezji) Fałtynowicz lepi swój poetycki
świat przedstawiony z elementów rozmaitych form komunikacyjnego dyskursu.
Z fragmentów listów (od i do przyjaciół), wyimków z wierszy innych poetów:
Tadeusza Różewicza, Wojciecha Kassa, Adama Zagajewskiego, Leszka Aleksandra
Moczulskiego, Anny Świrszczyńskiej, a dalej – z cytatów pochodzących
z prowadzonego przez siebie dziennika, a także z artykułów czytanych gazet,
rozmów (np. z krakowskim poetą Bronisławem Majem), esemesów czy maili
otrzymywanych od bliskich mu osób. Jednymi z najważniejszych cytatów
wplatanych w poszczególne utwory są (przytaczane zawsze z czułością
i podziwem!) fragmenty rozmów z ojcem, który – podobnie jak dzieje się to
w prozie Brunona Schulza – staje się dla Fałtynowicza jr. niekwestionowanym
autorytetem, a nade wszystko przewodnikiem po lokalnym świecie, ukochanej
Suwalszczyźnie6.
Suwalskie tropy były mocno obecne już w pierwszym tomiku Michała
Fałtynowicza pt. Witajcie w moim Betlejem! W jednym z autobiograficznych
wierszy tego zbioru debiutujący poeta wyznawał: „za Suwałkami leży moja
matczyzna, / z innej strony miasta moja ojczyzna / dorastałem gdzieś pomiędzy
nimi”7. Zaś w sąsiadującym z nim utworze rodzinne miasto porównane zostało do
Jerozolimy, celu ponawianych (wzdłuż i wszerz) miejskich peregrynacji podmiotu
lirycznego:
„jeżeli to jest moja Jerozolima – chcę poznać jej
szare żyły i ciało blokowisk […]
od muru do muru mojej Jerozolimy,
bez oddechu wytchnienia, z marlboro w wargach,
nie znajduję siebie, tylko znaki na ziemi
i niebie, że szedłem tędy i idę,

4

Michał Fałtynowicz, Traktat barbarzyńcy, Książnica Podlaska, Białystok 2021, ss. 43.
W tomie znaleźć można także inne nawiązania do twórczości Miłosza – jest nim już sam tytuł: Traktat
barbarzyńcy – jak wiadomo Czesław Miłosz był autorem trzech poematów traktatowych: Traktatu moralnego
(1948), Traktatu poetyckiego (1957) i Traktatu teologicznego (2002), a także przywoływane frazy ze słynnej
Piosenki o końcu świata; Fałtynowicz odwołuje się ponadto do słynnego poematu T.S. Eliota Ziemia jałowa, który
został przetłumaczony na język polski przez Czesława Miłosza i był przedmiotem jego szczególnej uwagi.
6
Zbigniew Fałtynowicz (ur. W 1954 r. w Suwałkach), ojciec Michała, edytor, redaktor, antologista, badacz
regionalista, autor książek i szkiców o obecności Suwalszczyzny w literaturze polskiej oraz związkach pisarzy XIX
i XX wieku z Suwalszczyzną i Mazurami. Współautor Suwalskiego słownika biograficznego (t. 1: Suwałki 2021).
Fałtynowicz portretuje w swych wierszach także matkę, która – podobnie jak u Schulza – jest negatywem ojca,
postrzegana zazwyczaj jako osoba chora, bierna, zamknięta w czterech ścianach mieszkania…
7 M. Fałtynowicz, granica, w: Witajcie w moim Betelejem!..., s. 16.
5
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choć to tylko ciało, które w nocy nie zdąży się zregenerować”8.

Także Traktat barbarzyńcy jest dziełem bardzo mocno zakorzenionym
w prowincjonalnym wymiarze istnienia podmiotu mówiącego. Ten, niczym
bohater Ulissessa Jamesa Joyce’a, nieustannie krąży po rodzinnych Suwałkach,
odsłaniając ukryte piękno i lokalny koloryt miasta położonego nad Czarną Hańczą.
Ono samo jest przywoływane w tomie przez nazwy ulic: Chłodną, Reja, Szpitalną,
Ogrodową, Kolejową, Bakałarzewską, Jerozolimską, 1 Maja, Reymonta czy
Kościuszki. Każda z nich ewokuje coś ważnego, współtworzy klimat
i światoodczucie podmiotu wierszy. Podobnie jak położony w samym centrum
miasta park Konstytucji 3 Maja, czy przywoływane przez poetę przedmieścia,
będące niegdyś samodzielnymi wioskami: Jeleniewo, Szwajcaria, Potasznia, Bród
Stary, Kaczy Dołek czy Smolniki. Te krajoznawczo-mentalne peregrynacje Michała
Fałtynowicza, stanowiące tematyczną osnowę większości wierszy omawianego
zbioru, mają charakter dwoisty. Z jednej strony odczytywać je można jako zapis
niezwykle werystycznych, a momentami wręcz naturalistycznych doznań
podmiotu lirycznego, z drugiej zaś stanowią wysublimowaną grę intertekstualną
prowadzoną przez autora z uniwersum rodzimej i światowej literatury. Dowodem
takiej ukrytej, a zarazem skutecznej strategii są liczne aluzje i nawiązania do
utworów Jamesa Joyce’a, T.S. Eliota, Konstandinosa Kawafisa, Samuela Becketta,
Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Olgi Tokarczuk, ale także do mitologii
(Iliada) i tradycji biblijnej (Księga Hioba).
Lejtmotywem omawianego tomu jest czuła (momentami nostalgiczna, a może
prowokacyjnie sentymentalna?) reporterska relacja z czasów Wielkiej Zmiany,
której naocznym świadkiem jest podmiot wierszy. Dochodzi do niej zarówno
w lokalnym, jak i globalnym wymiarze doświadczanego przezeń świata.
Symptomami dokonującej się każdego dnia (jak w Piosence o końcu świata
Miłosza) apokaliptycznej katastrofy stają się przemiany cywilizacyjne podważające
dotychczasowy porządek lokalnego świata. Na oczach Fałtynowicza ulega
on stopniowej i nieuchronnej zagładzie. Czającej się tuż za progiem, wyciągającej
topór ku niewinnej ofierze, której imionami są: wielowiekowa swojskość
i naturalne piękno rodzinnego krajobrazu:
„Idę przez Szwajcarię. […] Polodowcowy krajobraz Suwalszczyzny – obsiany niskimi pagórkami oraz
zarośnięty jeziorami z taflą tak spokojną, jak gdyby człowiek jeszcze nie zdążył przeobrazić się
w człowieka – przypomina ciało kobiety. Śpi snem ostatnim przed egzekucją.
Jutro wyprowadzą ją na rzeź. Publiczność zgromadzona na stalowych szyjach żurawi, lśniących
kłach koparek, ze skrzydłem łopaty w dłoni, będzie pośpieszać kata”9.

8
9

M. Fałtynowicz, Suwałki, w: Witajcie w moim Betelejem!..., s. 17.
M. Fałtynowicz, Traktat barbarzyńcy…, (IX), s. 13.
295

Marek Bernacki

Poeta, wnikliwie i czule obserwując dookolną rzeczywistość, nazywa ją              
w pewnym momencie „światem trawionym przez cywilizację”; z bólem stwierdza, że
dominować w niej zaczyna egzystencjalna bylejakość, czy wręcz „nijakość”. Ten „czas
kultu zrezygnowania”, współczesny „czas marny” określany dosadnie przez
suwalskiego poetę „dobą natłoku zombie”, ma swoje przedłużenie i dopełnienie              
w wydarzeniach o charakterze globalnym. Te zaś wydają się toczyć własnym       
i niedającym się powstrzymać tempem, zmierzając krok po kroku ku totalnej
destrukcji. Zwiastunami spełniającej się apokalipsy są symptomy nadciągającej
katastrofy klimatycznej, nazwane w jednym z wierszy eufemistycznie „skutkami
ubocznymi ludzkości”. Chaos informacyjno-medialny, symboliczne zamieranie
ciemności (na skutek nadmiernej luminacji metropolii), zanieczyszczenie
środowiska, wymieranie rzadkich, zagrożonych gatunków zwierząt (jak choćby
żyjących w pobliżu Islandii grindwali), podnosząca się z roku na rok średnia
temperatura powietrza, mórz i oceanów… Wszystkie te niepokojące znaki na ziemi         
i niebie dotykają wrażliwego „nieśpiesznego przechodnia”, jakim jest podmiot
wierszy Michała Fałtynowicza. Kiedy mu się dokładniej przyjrzeć, dostrzegamy, że
trochę w nim z Joyce’a, a trochę z Baudelaire’a (poety napawającego się brzydotą
miejskiego świata na przełomie XIX i XX wieku, czyli w epoce innej „wielkiej
zmiany” cywilizacyjnej). Momentami przypomina outsidera z powieści Stachury,
epatującego otoczenie kolejnymi próbami samobójczymi, chcącego raz na zawsze
zerwać z udrękami cywilizowanego świata, kiedy indziej znów bliżej mu do
antybohaterów twórczości Rafała Wojaczka i Andrzeja Bursy – poetów przeklętych       
i „odszczepieńców” kontestujących raniący ich wrażliwe dusze świat, którzy        
w używkach, miłości, męskiej przyjaźni i w poezji szukali pociechy i ratunku10.
W każdym z tych literackich „sobowtórów” przegląda się po trosze „ja” mówiące
Traktatu barbarzyńcy, szukając zarazem wytrwale swego niepowtarzalnego stylu.        
A trzeba przyznać, że Michał Fałtynowicz steruje tym procesem w sposób
konsekwentny, ciekawy i na swój sposób niepowtarzalny.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, śmiało można powiedzieć, że poezja
autora Witajcie w moim Betlejem!, pozostająca wciąż jeszcze na etapie
młodzieńczo-prowokacyjnego „ustawiania głosu”, ewoluuje wszakże w dobrym
kierunku. Niewątpliwie już na tym etapie rozwoju jest twórczością, której należy
przyglądać się z należną uwagą, niekłamanym podziwem i sporym kredytem
krytycznoliterackiego zaufania.

10

Jednoznacznym nawiązaniem do poezji Andrzeja Bursy jest wiersz pt. rób z tomu Witajcie w moim Betlejem!,
będący oryginalną parodią obrazoburczego wiersza Bursy Miłość – przyp. M.B.
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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
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sytuacji, w których konieczna byłaby deklaracja o niewystępowaniu konfliktu
interesów.
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.
* Żadne ze streszczeń nie powinno przekraczać 200 słów (min. 100 słów, max.
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200słów każde). ABSTRAKT i Summary powinny zawierać tę samą treść
i stanowić kwintesencję artykułu.
* Na końcu artykułu należy zamieścić bibliografię (Bibliografia/Bibliography) oraz
oddzielnie źródła internetowe (Źródła internetowe/Online references) – pisane
czcionką 10 pkt., interlinia pojedyncza.
* Bibliografia:
w bibliografii zamieszczamy wszystkie źródła, na które
powołujemy się w treści artykułu. Oddzielnie podajemy publikacje drukowane,
oddzielnie źródła internetowe. Poszczególne pozycje bibliograficzne
porządkujemy alfabetycznie.
Artykuły: podajemy nazwisko i inicjał imienia autora, po przecinku tytuł
artykułu kursywą, dalej tytuł czasopisma w cudzysłowie – litery proste, po
przecinku rok i numer wydania, po przecinku strony, na których znajduje się
artykuł.
Rozdziały/części tomów zbiorowych: podajemy nazwisko i inicjał imienia
autora, tytuł rozdziału kursywą, po przecinku dajemy [w:] dalej tytuł tomu
kursywą, dalej inicjał imienia i nazwisko redaktora, po nim skrót (red.)
w nawiasie, po przecinku wydawnictwo, miejsce i rok wydania, po przecinku
strony, na których znajduje się artykuł.
Prace zbiorowe: podajemy nazwisko(a) i inicjał(y) imienia/imion i redaktorów,
po przecinku skrót (red.) w nawiasie, dalej po przecinku tytuł tomu kursywą
oraz wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
Publikacje o liczbie autorów większej niż trzech: rozpoczynamy od podania
nazwiska i inicjału imienia pierwszego autora, po przecinku podajemy skrót:
i in., następnie umieszczamy tytuł kursywą oraz wydawnictwo, miejsce i rok
wydania.
Publikacje o liczbie redaktorów większej niż trzech: rozpoczynamy od
nazwiska i inicjału imienia pierwszego redaktora, po przecinku podajemy skrót:
i in., dalej w nawiasie skrót: (red.), następnie umieszczamy tytuł kursywą,
wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
* Teksty powinny być napisane w programie WORD w formacie *doc lub *docx,
czcionką Times New Roman CE, wielkość czcionki 12 pkt., interlinia 1,5,
marginesy standardowe 2,5 cm (góra, dół, lewy, prawy). Przypisy, streszczenia,
motto, bibliografia pisane czcionką 10 pkt., interlinia 1,0. Nie należy
formatować tekstu.
* Artykuł powinien zawierać wprowadzenie dotyczące inspiracji tekstu, część
metodologiczno-teoretyczną, opis badań lub główny wywód teoretyczny
i wnioski.
* Tytuły czasopism, konferencji, wystaw itp. powinny być podawane
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w cudzysłowie. Tytuły książek, artykułów, rozdziałów, filmów, programów
telewizyjnych, gier komputerowych, obrazów należy podawać kursywą. Nazwy
stacji telewizyjnych i radiowych piszemy czcionką prostą bez cudzysłowu. Pełne
nazwy partii politycznych i ich akronimy oraz tytuły portali sieciowych
i witryn piszemy dużymi literami, czcionka prosta.
* Materiały ilustrujące, jak tabele, diagramy, wykresy powinny być numerowane
i posiadać tytuły, a autorzy powinni odnosić się w tekście do ich numerów.
Tytuły należy umieszczać pod wszelkimi materiałami ilustrującymi.
W materiałach ilustrujących nie należy stosować barw.
* W tekście nie należy używać podkreśleń i pogrubień. Wyrazy i terminy obce
należy pisać kursywą. Niejednoznaczność używanych wyrazów zaznaczamy
ujmując je w tzw. łapki (np. ‘pozytywny’), stosujemy je także, jeśli chcemy
zaznaczyć jakikolwiek dystans do używanego wyrazu.
* Cytaty trzeba pisać pismem prostym i ujmować je w cudzysłów. Cytat w cytacie
należy oznaczać znakiem >...<.
* Cytaty dłuższe niż trzy wersety należy wyodrębnić w bloku ujętym
w cudzysłowie i opatrzonym przypisem, czcionka rozmiar 10 pkt., wcięcie
w pierwszym wersecie, interlinia 1,0.
* Sprawozdanie z konferencji winno zawierać w tytule nazwę konferencji, jej
datę i miejsce, w omówieniu relację z przebiegu konferencji, omówienie
ważniejszych referatów, wnioski, opinie autora sprawozdania na temat
znaczenia i osiągnięć konferencji, wykaz referatów.
* Recenzja powinna zawierać w tytule imię i nazwisko autora(ów) recenzowanej
pozycji oraz jej tytuł, miejsce i rok wydania, a także ilość stron. Omówienie
powinno obejmować konstrukcję pracy, jej podstawę źródłową, metodologię
opracowania, ocenę pracy, a także informacje o autorze, jego dorobku, polu
zainteresowań i inspiracjach do podjęcia tematu recenzowanej pozycji.

Opracowanie przypisów bibliograficznych
* Przypisy należy umieszczać na dole strony, numerując je cyframi arabskimi.
Liczba przypisów powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Cyfra
przypisu powinna być umieszczona przed znakiem przestankowym, tj. przecinkiem
lub kropką.Poszczególne elementy przypisu powinny być oddzielone od siebie
przecinkami, na końcu przypisu powinna być kropka. Pierwszy odsyłacz do pozycji
bibliograficznej powinien zawierać jej pełny opis. Jeżeli ponownie odwołujemy się
do bezpośrednio cytowanej pozycji należy, zamiast ponawiania pełnego opisu,
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podać: Ibidem oraz numery stron po przecinku. Jeżeli ponownie odwołujemy się
do pozycji już wcześniej cytowanej, ale nie bezpośrednio po przypisie bieżącym,
należy powtórzyć początkowe elementy opisu, tj. dane autora i początek tytułu,
następnie dać trzykropek, op. cit. oraz numery stron po przecinku.
Rodzaje przypisów:
Książka

– podajemy inicjał imienia autora i nazwisko, po przecinku tytuł kursywą,
wydawnictwo, miejsce i rok wydania, wykorzystane strony. Wydanie inne niż
pierwsze zaznaczamy (np. wyd. 2). Przykład: J. Bralczyk, Język na sprzedaż,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 7-10. Jeżeli występują
dwa miejsca wydania, podajemy obydwa, jeżeli trzy – podajemy tylko pierwsze.
Artykuł

– podajemy inicjał imienia autora i nazwisko, po przecinku tytuł artykułu
kursywą, dalej tytuł czasopisma w cudzysłowie – litery proste, po przecinku rok
i numer wydania, po przecinku strony, na których znajduje się artykuł.
Przykład: M. Mrozowski, Spectator in spectaculum. Ukryte osobowości programów
telewizyjnych TVP1,TVP2, TVN, Polsat, „Studia Medioznawcze”, 2010, nr 1, s. 1441.
Rozdziały/części tomów zbiorowych
– podajemy inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł rozdziału kursywą, po przecinku
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,
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dalej strony. Przykład: M. Fuszara i in., Współpraca czy konflikt?, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 258-270;
– publikacje o liczbie redaktorów większej niż trzech rozpoczynamy od inicjału
imienia i nazwiska pierwszego redaktora, po przecinku podajemy skrót: i in., dalej
w nawiasie skrót: (red.), następnie umieszczamy tytuł kursywą, wydawnictwo,
miejsce i rok wydania oraz strony. Przykład: T. F. Heatherton i in. (red.), Społeczna
psychologia piętna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 28-30.
Tłumaczenia z języków obcych

– zasady przytaczania publikacji stanowiących tłumaczenia z języków obcych
są takie same jak powyższe, należy jednak podać nazwisko tłumacza.
Przykład: D. Howarth, Dyskurs, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Oficyna Naukowa,
Warszawa 2008, s. 11-17.
Pozycje internetowe

– zasady przytaczania pozycji internetowych są takie same jak powyższe, należy
jednak podać adres internetowy, pod którym można znaleźć daną pozycję w sieci
oraz datę dostępu w nawiasie okrągłym.
Przykład: Kawka M., Komunikowanie wizualne a nauka o mediach – współczesność
i perspektywy, http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/05/05_kawka.
pdf (20.06.2016)
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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. prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk – Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
4. dr Marta Eichsteller, School of Sociology University College Dublin
5. prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc. – Univerzita Palackého, Olomouc
6. prof. PhDr. Zdenka Gadušová, CSc. – Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
7. dr hab. Robert Geisler, prof. UO – Uniwersytet Opolski
8. dr hab. Aleksandra Lubczyńska, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
9. dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
10. prof. Libor Pavera, Vysoká Škola Ekonomická v Praze
11. prof. Aleksandra Piasecka-Till – Universidade Federal do Paraná
12. dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
13. dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski
14. 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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