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WprOWAdzeNie

Czasopismo „Media – Kultura – Społeczeństwo” porusza szeroko rozumiane zagad-
nienie mediów, w szczególności ich rozwój, funkcjonowanie i oddziaływanie w kultu-
rze współczesnej. Autorzy podejmują rozważania ogólnoteoretyczne z obszaru różnych 
dyscyplin humanistyki, tj. historii, socjologii, psychologii, politologii, antropologii, ję-
zykoznawstwa, oraz prezentują rezultaty swoich poszukiwań badawczych.

Niniejszy numer jest wyjątkowy. Dotyczy on problematyki, którą można przypisać do 
dwóch grup tematycznych: regionu i mediów. Zakres zgromadzonych artykułów jest 
zatem zróżnicowany i obejmuje obszary dotąd w naszym czasopiśmie niepodejmowane.

Bieżący numer otwiera artykuł Jerzego Jastrzębskiego opisujący region w innej per-
spektywie niż przestrzenna – jako miejsce nasycone znaczeniami i emocjami, istnie-
jące w świadomości ludzi, którzy poprzez identyfikację z nim określają i budują 
swoją tożsamość. Autor zauważa, że w „epoce narastającej mobilności, migracji 
i deterytorializacji regionalizm jako zjawisko kulturowe wydaje się anachronizmem”. 
W kolejnym artykule Jarosław Eichstaedt porusza zagadnienie dyskursu muzealnego 
i temat regionalności w muzeach regionalnych, badając je na trzech płaszczyznach – 
w odniesieniu kulturowym, korporacyjnym i marketingu terytorialnego. Problematy-
kę marrakeszańskiej turystyki podejmuje Katarzyna Najmrocka. Zwraca uwagę na 
potrzebę wypracowania odpowiednich strategii zachowania dziedzictwa starej me-
dyny i przeprowadzenia wielotorowych analiz zjawiska współczesnej turystyki. Na-
tomiast Małgorzata Czapiga poddaje refleksji problemy audiosfery. Zauważa, że 
o bogactwie lokalnym świadczą nie tylko elementy wizualne, ale nowo poznane lub 
uświadomione elementy audialne.

W oddanym do rąk Czytelników numerze znajdujemy również, jak zawsze, refleksje 
poświęcone problematyce mediów. Martyna Szustorowska dokonuje próby definicji 
historii dziennikarstwa obywatelskiego, a Magdalena Gajek omawia specyfikę dzien-
nikarstwa sportowego, porównując sprawozdania sportowe publikowane w prasie 
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i w sieci pod względem strukturalnym: tytułu, leadu i korpusu tekstu. Marcin Jasiak 
przedstawia sposób funkcjonowania firmowych gazet w Polsce, w tym ich zawartość, 
oraz analizuje funkcjonowanie prasy zakładowej wychodzącej w Polsce w czasach PRL.

Językowe ramy negatywizmu w tabloidowych newsach analizuje Marek Palczewski, 
który wskazuje, że „język banału, symplifikacji i łatwych ocen jest tym, czego od tablo-
idów oczekuje ich czytelnik”. Specyficzny ruch „antyszczepionkowców” w Polsce na-
kreśla Dorota Gonigroszek, która zauważa, że celem używanego języka jest „wywołanie 
strachu czy wręcz paniki wśród rodziców”. Paulina Grenda z kolei sprawdza wpływ 
oglądania fragmentu telenoweli na reakcje studentów, które odnosi do kryteriów dia-
gnostycznych zespołu stresu pourazowego (ang. postraumatic stress disorder, PTSD).

Całość numeru zamyka recenzja Beaty Cyrek Jan Kreft, Za fasadą społeczności. Ele-
menty zarządzania nowymi mediami.

Mamy nadzieję, że zaproponowany wybór artykułów stanie się motywacją do dalszych 
poszukiwań inspiracji w medialnej kulturze współczesnej.

Życzymy interesującej lektury.

dr Leszek Kuras i dr Marta Wybraniec
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regiON jAkO miejSce rzeczyWiSte 
i WyOBrAżONe

„Najpiękniejszy jest przedmiot, którego nie ma” – stwierdził w jednym ze swych naj-
bardziej znanych wierszy Zbigniew Herbert i trudno się z nim nie zgodzić, bo to, co 
naprawdę istnieje, nie osiąga nigdy takiego stopnia estetycznej i etycznej jednoznacz-
ności jak twory wyobraźni, tęsknoty i pragnienia. Obiektom rzeczywistym rzadko przy 
tym towarzyszą równie intensywne emocje jak owym zrodzonym z potrzeb i tęsknot 
fantomom. Co więcej, rzeczy utkane ze snów, marzeń i pożądań istnieją (lub przynaj-
mniej pozornie mogą zaistnieć) jednocześnie na zewnątrz i wewnątrz nas, stanowiąc 
część naszych tożsamości; czasem wręcz jako niezbywalne tworzywo jaźni. „Niezby-
walne” w tym sensie, że nie potrafimy się z nimi rozstać, od nich odłączyć, wręcz 
istnieć poza nimi. Albo tak nam się przynajmniej wydaje, bo przecież życie dzisiejsze 
nie sprzyja przywiązaniom i często zaprzecza wyobrażeniom o sobie. Chcąc przetrwać, 
musimy zmieniać siebie i swoje otoczenie. Wszystko wokół nas, pragniemy tego czy 
nie, wiruje w zawrotnym tempie i bieg rzeczy pomiata nami jak liśćmi na wietrze. 
Stąd marzenia o miejscu wyjątkowym, magicznym, „tylko naszym”, takim, które 
można pokochać, w którym można zapuścić korzenie i poczuć się u siebie – staje się 
wręcz epidemiczne. W historycznych i geograficznych czasoprzestrzeniach poszuku-
jemy „miejsc pamięci”, które mają nas zakotwiczyć w „płynnym życiu” (by posłużyć 
się tytułem książki Zygmunta Baumana), nie pozwalając na pozbawione sensu dryfo-
wanie. „Miejsca wyobrażone” usiłujemy coraz częściej lokalizować na mapach, przy-
dawać im rzeczywistą, fizyczną topografię, w skrajnych przypadkach materializować 
w postaci działek i domów oraz konkretnych, przyległych krajobrazów. Troskliwie je 
urządzamy, organizujemy otoczenie, nawiązujemy kontakty z tubylcami – na wszel-
kie sposoby identyfikujemy się z ludźmi, niebem, wodą, ziemią, drzewami i wszystkim, 
co żyje i nie żyje wokół nas, po to, by stać się częścią miejscowej przyrody i historii, 
natury i kultury. A potem coraz rzadziej przyjeżdżamy do tego, co miało być naszym 
prawdziwym domem, naszym miejscem pod słońcem. W końcu wyjeżdżamy zeń 
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w lęku, że coś tracimy, że „życie jest gdzie indziej”. Szukamy go zatem dalej, gonimy 
za mirażem ładu, spokoju i uczestnictwa równocześnie, zawsze niepewni swoich 
decyzji, nienasyceni, nieusatysfakcjonowani, zarazem wolni i zniewoleni, działający 
pod rzeczywistą bądź urojoną presją indywidualnych i społecznych uwarunkowań. 
Jak pisze Bauman (2007: 5, 8): „Życie w społeczeństwie płynnej nowoczesności nie 
może stać w miejscu. Musi się modernizować [czytaj: pozbywać codziennie cech 
i atrybutów, które przekroczyły swą datę ważności oraz dekomponować/porzucać 
aktualnie tworzone/klecone tożsamości] – w przeciwnym razie zmarnieje […]. Społe-
czeństwo «płynnej nowoczesności» to społeczeństwo, w którym warunki życia ulega-
ją zmianie, zanim zasoby działania zdążą zakrzepnąć w zwyczajowych i rutynowych 
formułach. Płynność życia i płynność społeczeństwa zasilają się i wzmacniają wza-
jemnie. Płynne życie, podobnie jak płynne społeczeństwo, nie potrafi zbyt długo za-
chować swego kształtu ani utrzymać stabilnego kursu”.

W tej rozlewającej się na wszystkie strony magmie życia indywidualnego i społeczne-
go można wszelako wyróżnić liczne rozbieżne bądź współistniejące bezkolizyjnie 
nurty w postaci masowych przemieszczeń siły roboczej, wyjazdów w poszukiwaniu 
lepszego życia ze wsi do miast, z kraju do kraju, z kontynentu na kontynent. Coraz 
intensywniejsze migracje pracowników zagrażają społecznej stabilności różnych „ziem 
obiecanych”, podobnie zresztą jak nieobliczalne wędrówki kapitału „ponad granicami”. 
Globalizacja, urbanizacja, liberalna demokracja oraz szeroko dostępne technologie 
komunikacyjne sprawiają, że na powrót – po kilkunastu tysiącach lat – stajemy się 
nomadami. Jest to jednak nomadyzm nowego typu: przemieszczają się masy złożone 
z osobnych jednostek, a nie – jak niegdyś – wspólnoty złożone z współpracujących 
ze sobą bądź przynajmniej współodczuwających indywiduów. Nędzna pociecha do-
mniemanych pożytków z wielokulturowości staje się coraz bardziej iluzoryczna 
w obliczu narastającej niechęci do „obcych”, którzy rzekomo (bądź naprawdę) zabie-
rają miejsca pracy i demontują dotąd dominującą kulturę. Kryzys przechodzi koncept 
„tożsamości zbiorowych”, bo konstrukcja „my” budzi podejrzenia natury logicznej 
i materialnej. Francuski historyk Pierre Nora zwraca przy tym uwagę, że w niełasce 
znalazło się zwłaszcza pojęcie tożsamości narodowej, a równocześnie hołubione by-
wają tożsamości lokalne, regionalne, językowe w obrębie tego samego narodu. Zdarza 
się też na odwrót: tożsamość mniejszościowa traktowana jest jak więzień zamkniętej 
i opresyjnej grupy, a tożsamość narodowa stanowi szansę indywidualnego wyzwole-
nia i „normalnego” funkcjonowania w ramach bezpiecznej, nowoczesnej, demokra-
tycznej organizacji życia zbiorowego (Nora, 2010: 5). Krytykę konceptu tych wersji 
projektu tożsamościowego podjęli ze swoich pozycji językoznawcy, antropolodzy, 
politolodzy, socjologowie i filozofowie. „W przypadku, który nas zajmuje – twierdzi 
Vincent Descombes – ta radykalna krytyka staje się zatem socjologiczna i poddaje 
w wątpliwość ważność samego pojęcia tożsamości zbiorowej. Oczywiście, powie 
krytyk, ludzie wierzą w swoje tożsamości zbiorowe, ale te wierzenia są fałszywe, 
a nawet mistyfikujące, gdyż maskują nie tylko doniosłość zmian nieprzestających 
modyfikować ich życia społecznego, ale również trwanie konfliktów i podziałów, przez 
które przechodzi ich społeczeństwo” (Descombes, 2013: 184). Z tego powodu Pe-
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ter L. Berger i Thomas Luckmann (2010) zalecają unikanie terminu, którym posługiwał 
się m.in. Erik H. Erikson inspirowany przez Durkheima oraz amerykańską szkołę 
„kultury i osobowości” w antropologii.

Unikając zagłębiania się w szczegóły ważnego interdyscyplinarnego dyskursu, nie 
mogłem go nie przywołać ze względu na bliski związek z problematyką regionu rozu-
mianego nie jako byt ekonomiczny, administracyjny, geograficzny czy polityczny 
wyłącznie, ale przede wszystkim jako konstrukt kulturowy, socjologiczny, psycholo-
giczny czy antropologiczny. Jako miejsce nasycone znaczeniami i pełne przydanych 
mu symboli i sensów; jako mikroświat wyobrażeń i obiekt budzący uczucia; jako 
obszar rzeczywisty i nierzeczywisty zarazem, przynależny do sfery życia codziennego 
i osobliwie sakralizowany; istniejący na mapie i w głowach ludzi; jako ontologiczne 
i epistemologiczne wyzwanie wreszcie.

Tak rozumiany, a właściwie – ze względu na zabarwienie emocjonalne pojęcia – od-
czuwany i przeżywany „region” kojarzy się coraz częściej ze słowem tożsamość, 
które – jak zauważył Descombes – przestało być terminem naukowym i weszło do 
słownika mowy potocznej. „Tożsamość – pisze autor Rozterek – jest dzisiaj właściwo-
ścią, którą można zachować, co znaczy, że można ją również stracić, można jej chcieć 
bronić przeciwko temu, co jej zagraża” (Descombes, 2013: 19). Tak szeroko pojmowa-
ną tożsamość przypisuje się zatem nie tylko jednostkom i zbiorowościom ludzkim, 
ale również innym obiektom, zwłaszcza tym o dużym stopniu złożoności. I tak, 
w przypadku regionu chodzi nie o samo terytorium, lecz także o ludzi, którzy je za-
mieszkują, o ich przywiązanie do lokalnego sposobu życia, do zwyczajów, pejzażu, 
rzeczywistej czy wymyślonej historii. Temu „czynnikowi humanistycznemu” w pojęciu 
regionu odpowiada regionalny komponent indywidualnej i zbiorowej tożsamości. 
„Tożsamość w tym ujęciu jest kwestią dumy, miłości własnej, afirmacji siebie zgodnie 
z ideą samego siebie, której uznania i poszanowania przez innych wymagamy. Aby 
odróżnić tę tożsamość od tożsamości w sensie elementarnym, można ją określać 
mianem tożsamości moralnej” (Descombes, 2013: 49).

W ten sposób pojęta tożsamość moralna jest uwarunkowana terytorialnie i walory-
zowana poprzez odniesienie do określonego obszaru – pod warunkiem przywiązania 
oraz identyfikacji z miejscem wysoko cenionym i uznawanym za swoje ze względu 
na właściwy mu sposób życia. Przynależność do określonej wspólnoty i miejsca może 
bowiem nobilitować lub degradować. Miejsce pożądane, akceptowane i wysoko wa-
loryzowane stanowi przy tym stały, stabilny punkt odniesienia dostarczający miar 
ocen ludzkich zachowań i ich korelatów. Kłopot w tym, że – według niektórych ob-
serwatorów naszej współczesności – miejsc takich już nie ma, a w każdym razie zo-
stało ich już bardzo niewiele. I tak na przykład zdaniem Marca Augé (2010) „miejsca 
tożsamościowe” zamieniają się w „nie-miejsca” czyli przestrzenie tranzytowe, „niczy-
je”, strefy mniej lub bardziej regulowanego i kontrolowanego, bądź przynajmniej ze-
wnętrznie uwarunkowanego przepływu ludzi i towarów. Zjawisko deterytorializacji 
kultury stało się w ostatnich latach przedmiotem oglądów i analiz m.in. Jeana 
Baudrillarda, Umberta Eco, Manuela Castellsa, Antonia Negri i wielu innych o podob-
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nej randze i autorytecie. Więzi i wyobrażenia wspólnotowe skorelowane z określony-
mi miejscami przestają być ważnym tematem zainteresowań antropologii, by ustąpić 
miejsca problemom alienacji jednostki w hipernowoczesnej „hiperrzeczywistości”. 
Dla wyemancypowanej (wykorzenionej) i mobilnej osoby przestrzeń nie bywa już 
miejscem sensotwórczym, ale co najwyżej miejscem postoju, niewartym szczególnej 
uwagi, a co dopiero przywiązania i wrastania. Motorem napędowym życia są bowiem 
zmienne i lokowane w różnych przestrzeniach interesy poznawcze i ekonomiczne, 
a nie kultywowanie tradycyjnych wartości. Żyjemy, jak to w swej sławnej książce 
nazwał Jeremy Rifkin, w „wieku dostępu”, raczej w wieku wynajmu. Ów „styl życia do 
wynajęcia” coraz skuteczniej konkuruje z modusem osiadłym, bo uwalnia od wielu 
kłopotów i łatwiejszymi czyni decyzje dotyczące zmiany zatrudnienia. „Ludzkie rozu-
mienie domu na głębszym poziomie, dotychczas osadzone geograficznie i przestrzen-
nie ustępuje miejsca nowemu sensowi mieszkania jako krótkotrwałego, przejściowe-
go układu” (Rifkin, 2003: 135). Własność pociąga za sobą przywiązanie i zobowiązania, 
a więc w jakiś sposób ogranicza, stwarza więź z miejscem („więzi”!), bo traktujemy to, 
co posiadamy jako przedłużenie nas samych. Posiadanie daje niezależność, zwiększa 
stopień samowystarczalności i autonomii, ale w innym sensie uzależnia od otoczenia, 
utrudnia zmianę, redukuje mobilność. „Najstarsza część naszej natury jest zanurzona 
zarówno w przestrzeni, jak i w tymczasowości. Jesteśmy związani z ziemią i czasem. 
Terytorium jest więc czymś więcej niż tylko umową społeczną. Jest to również stan 
bytu. Dlatego chyba posiadanie domu jest tak ważne dla człowieka, bo pozwala mu 
doświadczyć odwiecznego poczucia zakorzenienia w pewnym miejscu, terytorium, 
w naszych początkach” (Rifkin, 2003: 140). A jednak coraz więcej ludzi wybiera brak 
stałych obciążeń, możliwość szybkiej, niekłopotliwej i „bezbolesnej” zmiany, łatwy 
dostęp do udogodnień, usług i przyjemności oferowanych przez rynek dużych miast 
i osiedli. Ich mieszkańcy wolą wspólnoty „ahistoryczne”, bez geograficznych odniesień, 
zespolone aktualnymi interesami i podobnym stylem życia w takim samym przedzia-
le dochodów. Deterytorializacja pociąga za sobą utratę łączności z naszym fizycznym 
i biologicznym ugruntowaniem w świecie, ale też sprzyja zanikowi ksenofobii, pro-
muje postawę otwartości, umożliwia elastyczność reagowania na zmienne warunki 
życia, dostarcza ciągle nowych wrażeń, zmienia dotychczasowy paradygmat człowie-
czeństwa na bliższy ludziom niż miejscom i rzeczom. Dyskurs na te tematy zawiera 
więcej pytań niż odpowiedzi, więcej domniemań i hipotez niż naukowych konstatacji. 
Należy jednak do najważniejszych debat naszej współczesności – dotyczy bowiem 
podstawowych uwarunkowań ludzkiej kondycji u progu naszego wieku. Ma zatem 
podstawowe znaczenie dla polityki społecznej, a zwłaszcza ekonomicznej i kulturalnej. 
Diagnozowanie aktualnych stanów relacji ludzi między sobą oraz z ich otoczeniem 
jest jednak niesłychanie trudne ze względu na zmienność i złożoność obiektów badań. 

„W konkretnej rzeczywistości dzisiejszego świata miejsca i przestrzenie, miejsca i nie-
-miejsca mieszają się ze sobą i wzajemnie się przenikają. Możliwość nie-miejsca nigdy 
nie oddala się od miejsca. Powrót do miejsca jest ucieczką bywalca nie-miejsc (który 
marzy o wakacyjnym domku, zakorzenionym w sercu okolicy). Miejsca i nie-miejsca 
przeciwstawiają się sobie (albo nawzajem się przywołują) jak słowa i pojęcia, które 
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pozwalają je opisywać” (Augé, 2010: 73). W tych warunkach dolegliwe staje się pytanie, 
gdzie jesteśmy u siebie. Według Descombesa pytanie to dotyczy w mniejszym stopniu 
terytorium geograficznego niż retorycznego. Człowiek czuje się u siebie tam, gdzie 
bez większych problemów jest rozumiany i rozumie innych (Descombes, 1987: 179). 
Takie sytuacje komunikacyjne są jednak coraz rzadsze. Niezrozumienie jest bowiem 
oczywistą i konstytutywną cechą nie-miejsc. Wspólnoty ludzkie są wszak prymarnie 
wspólnotami komunikacyjnymi – to przecież komunikacja właśnie umożliwia współ-
odczuwanie i współdziałanie przekształcające terytorium w miejsce – czasoprzestrzeń 
nasyconą znaczeniami obecnymi w języku, przez język kreowanymi i za pośrednic-
twem języka przekazywanymi. Te językowe kreacje stają się niekiedy zastępnikami 
rzeczywistości społecznej i kulturowej, jej szczególnego rodzaju imitacjami – tworząc 
pożądaną alternatywę, gdy wymagają tego potrzeby natury emocjonalnej bądź ob-
sługujące jakieś interesy, ideologie. Bywa, że „ojczyzną jest język i mowa”, a poeci 
stają się politykami, nauczycielami i kapłanami. Zapośredniczenie ustanawiające więź 
między jednostkami a ich otoczeniem w przestrzeni nie-miejsca dokonuje się poprzez 
słowa, a raczej poprzez teksty […]. Niektóre miejsca istnieją wyłącznie poprzez słowa, 
które je przywołują, będąc w tym sensie nie-miejscami albo raczej miejscami wyobra-
żonymi, zwykłymi utopiami, kliszami” (Augé, 2010: 65). Poetów coraz częściej zastę-
pują przy tym media, a poezję – promocja. Świętokrzyska czarownica przechodzi 
z legend do sklepów z galanterią turystyczną, do ikonosfery reklam, bilbordów, pro-
spektów i breloczków.

Wydaje się, że tradycyjnie pojmowane regiony są właśnie takimi wykreowanymi przez 
narrację i wyobraźnię miejscami, w których widzimy i czujemy to, co zaspokaja nasze 
potrzeby poznawcze i emocjonalne. Przykładem może być krajobraz jako nieodłączny 
wyobrażeniowy i znaczeniowy składnik pojęcia regionu. Myśląc o bliskim nam regio-
nie, przywołujemy przede wszystkim charakterystyczne dlań obrazy i widoki – „mamy 
go w oczach”, „widzimy go oczami wyobraźni”, „przenosimy się” tam w marzeniach 
i fantazjach. Jeśli zaś miejsce nie było nam wcześniej znane, przedstawiamy je sobie 
w barwach stosownych do sytuacji, potrzeb czy powodów, dla których dla nas zaist-
niało. Rzadko zdajemy sobie przy tym sprawę z tego, jak daleko nasz kontakt z oto-
czeniem, z naturą jest zapośredniczony kulturowo, co sprawia, że widzimy i czujemy 
to, co pragniemy czuć i widzieć, a odrzucamy to, co „do obrazka nam nie pasuje”. 
„Jesteśmy przekonani, że krajobraz, w którym na pierwszy rzut oka nic nie razi, ma 
na nas łagodzący, kojący wpływ, stwarza poczucie wewnętrznego spokoju i harmo-
nii – pisze w jednym ze swych książkowych reportaży Martin Pollack. – Krajobraz, 
w przeciwieństwie do zurbanizowanej przestrzeni, uważamy za cudownego pocie-
szyciela i uzdrowiciela. Miejsca, w którym można się zaszyć i czerpać z niego siły. Lecz 
takie proste to nie jest. Nie zauważamy, że pozornie naturalne i, jak myślimy, ukształ-
towane przez naturę krajobrazy nie są niczym innym niż tylko ułudą, produktem 
naszej fantazji i że nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. […] Ponieważ to, jak 
pojmujemy krajobraz, jest ściśle związane z naszymi odczuciami. Oraz imaginacją. 
A szczególnie ze wspomnieniami” (Pollack, 2014: 6–7). Pan Tadeusz ze swoją inwoka-
cją kłania się tu nam nisko… Są to spostrzeżenia oczywiste, które bez oporów przyj-
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mujemy do wiadomości, ale nie mają one z reguły większego wpływu korygującego 
na naszą percepcję i odczuwanie, na konstrukcję naszego świata, która godzi wymo-
gi praktyki z potrzebami duchowymi. Jest to jeszcze bardziej niż w przypadku krajo-
brazu widoczne w sferze indywidualnych i społecznych wyobrażeń, pozostających 
pod wpływem historycznych narracji. Pamięć zbiorowa kreująca miejsca szczególnie 
waloryzowane rzadko podlega regułom racjonalności i pozostaje oporna wobec wszel-
kiego rodzaju procedur weryfikacyjnych. A właśnie jej struktura i zawartość, obok 
wizji krajobrazów, jest rdzeniem najróżniejszych wariantów pojmowania „miejsca” 
w opozycji do „przestrzeni”, „obszaru” czy „terytorium”.

Jednym z najpiękniejszych znanych mi przykładów takiego podejścia, a raczej takiej 
idealizującej wizji, którą nazwałbym romantyczną, gdyby nie jej ponadczasowy, po-
nadhistoryczny charakter, jest w literaturze „proszowski regionalizm” Ludwika Hie-
ronima Morstina. „Jeżeli powiedziałem, że ziemia proszowska jest najpiękniejszą 
z ziem polskich – wspomina Morstin międzywojnie spędzane w swym sławnym 
z gościnności i klimatu intelektualnego dworze – to nie szowinizm prowincjonalny, 
nie złudzenie, nie zarozumiałość, to szczera prawda. Jej piękna nie da się z niczym 
porównać, bo przemawia do duszy z niezrównanym wdziękiem i urokiem, jak np. 
prymitywy włoskich malarzy. To też rywalizować by z nią mogła jedynie szklana 
Umbria, słodycz pejzażu franciszkańskiego. Ale i od niego nasza ziemia piękniejsza” 
(Morstin, 1964: 10). Na to piękno składa się uroda krajobrazu i kobiet, łąki, rzeka, 
drzewa, zboża, kwiaty, ptaki… Nawet „głód ziemi i wysoka jej cena” spowodowały 
jedynie, że małe pólka malowane zbożem rozmaitym „tworzyły tło dla wschodów 
i zachodów słońca, które są tak igrzyskiem kolorów”. Piękną tę krainę zamieszkuje 
„lud dorodny i rosły”, który „ma wdzięk swojej macierzy, wdzięk i fantazję”. Przy 
uroczystych okazjach mężczyźni zakładają sukmany i łatwo formują banderie po 
kilkadziesiąt koni. Dziewoje zaś „zbudowane są jak kariatydy, o biodrach szerokich 
i piersiach wypukłych, ale są także wątłe i delikatne, o rysach cienkich, jakby rzeźbio-
nych w alabastrze o małych rękach i nogach bardzo rasowych”. Owszem, trafiają się 
twarze o rysach tatarsko-mongolskich, jako ślady niegdysiejszej „pokojowej” obecno-
ści carskich sołdatów z głębi Azji, ale „nikt nigdy nie słyszał o skargach, rekwizycjach 
lub gwałtach”. Żołnierze po prostu zalecali się do dziewcząt, a „nie każda była tak 
zawzięta w cnocie, by się nie przespać z młodym chłopcem w rosyjskim mundurze”. 
Zwłaszcza że było gdzie, bo „łachy wiślane porasta gęsta wiklina…” (Morstin, 1964: 
10–12). Problemów nie stwarzały również drogi, na których wozy i bryczki grzęzły 
powyżej osi w kałużach i błotnistych dziurach. Podróżowanie nie było konieczne; 
konieczne było życie w świętym spokoju. Na odwrót niż u Greków czy Rzymian.

Przywołałem tutaj ten przydługi fragment Morstinowskiej apologii, bo zdaje się on 
zawierać w sobie kwintesencję idei regionalizmu jako konserwatywnej utopii. Nie-
przypadkowo mamy tu odniesienia do włoskiego średniowiecza. Przez ziemię pro-
szowską przetaczają się, co prawda, wojny i powstania, ale istnieje ona poza czasem, 
historią i terytorium politycznym, a nawet geograficznym, bo rzeki i wzgórza są tu 
swoistymi, odwiecznymi, ale wymiennymi rekwizytami – jest to przecież polska Um-
bria, tyle że piękniejsza. Na rzeczywisty krajobraz nakładają się obrazy prerafaelitów 
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i to one organizują odbiór regionu jako dzieła dawnej sztuki wyrosłej w innych miej-
scach i czasach. Tym samym proszowskie widoki stają się, w równym przynajmniej 
stopniu, miksem zmysłowej percepcji i społecznie ukształtowanych wyobrażeń. Od-
bieramy bowiem to, co widzimy, tak jak nam pozwala nasze kulturowe wyposażenie, 
edukacja, intencja, wiedza, emocje, stosunek do rzeczywistości. W jeszcze większym 
stopniu uwarunkowania te decydują o kształcie i treści językowej czy malarskiej eks-
presji. To, co oglądali i o czym mówili proszowscy chłopi czy folwarczna służba, mu-
siałoby się chyba istotnie różnić od artystycznej, nostalgią zabarwionej wizji Morstina. 
Nie udało mi się jednak odnaleźć współczesnych świadectw w postaci pamiętników 
czy wspomnień proszowskich włościan.

W przytoczonym wyżej fragmentarycznie opisie minionego świata ekonomiczne, 
społeczne, estetyczne i kulturowe aspekty regionu pozostają w idealnej harmonii; 
znakomicie się wzajemnie dopasowują i dopełniają. Nie ma tu żadnych zgrzytów, 
elementów heterogenicznych, niepasujących do obrazka i psujących ogólne wrażenie 
nieruchomego i szczęśliwego trwania. Nic nie jest w stanie zakłócić spokoju – ani obce 
wojska, ani okazjonalne odejścia od schematów obyczajowych, ani złe drogi. Porządek 
natury i porządek kultury tworzą nierozdzielną całość w czasoprzestrzeni pamięci, 
która jest najpiękniejszą, najprawdziwszą i najlepszą formą istnienia rzeczywistości. 
Region – w tym wypadku ziemia proszowska – to twór eidetyczny, archetyp, „ziemia 
obiecana” i obietnica spełniona w postaci niemożliwej – wydawałoby się – idylli.

Utopijne idee-obrazy łączą się z reguły z innymi postaciami wyobraźni zbiorowej, 
zwłaszcza z mitami dotyczącymi narodu, klasy lub warstwy społecznej. Są one loko-
wane w przeszłości lub przyszłości, ale wpływają na teraźniejszość jako ideologie 
wyznaczające kierunek dążeń jednostek i grup ku optymalnym formom życia w „praw-
dziwie ludzkich” środowiskach i formach organizacji. „Od zarania dziejów społeczeń-
stwa stale tworzą globalne wyobrażenia siebie samych, czyli idee-obrazy, za pomocą 
których nadają sobie tożsamość […]. Są to wyobrażenia rzeczywistości społecznej, 
a nie jej proste odbicia. Wytworzone i ukształtowane przy użyciu tworzywa zaczerp-
niętego z zasobów symbolicznych, cechują się swoistą realnością, która związana jest 
z samym ich istnieniem, ze zmiennym wpływem, jaki wywierają na mentalność i za-
chowania zbiorowe, z różnorodnymi funkcjami, jakie pełnią w życiu społecznym” 
(Baczko, 1994: 13–14). 

Nie zmierzam tu bynajmniej do tak daleko idącej dekonstrukcji pojęcia regionu, któ-
ra kwestionowałaby istnienie desygnatu utrwalonego przecież w języku i tradycji, 
a w dodatku przydatnego w dyskursach na temat kultury, społeczeństwa, gospodar-
ki, historii… Zróżnicowania przestrzenne w ramach poszczególnych państw czy po-
nadpaństwowych organizacji nie ograniczają się przecież wyłącznie do osobliwości 
geografii, ekonomii czy administracji oraz ich skutków dla lokalnych populacji. Zwra-
cam tylko uwagę na pewien aspekt życia społecznego i zachowań jego podmiotów 
poszukujących swojej tożsamości poprzez odniesienia do miejsca i czasu, a zarazem 
definiujących w ten sposób swoje interesy poznawcze i ekonomiczne. Poszukiwania 
te odbywają się przede wszystkim w sferze wyobraźni społecznej, nasyconej emocja-



JERZY JASTRZĘBSKI16

Media – Kultura – Społeczeństwo

mi i nie zawsze racjonalnymi czy przynajmniej dowodliwymi przeświadczeniami – ale 
właśnie dzięki temu swoistemu nacechowaniu wyobrażenia mogą stać się skutecznym 
regulatorem życia społecznego. Dzięki wspólnym przekonaniom, ideom, wierzeniom, 
przywiązaniom utrwalonym w sugestywnych obrazach, podtrzymywanych w narra-
cjach i przekazach werbalnych zbiorowość dokonuje samookreśleń i uzyskuje we wła-
snych oczach pożądaną tożsamość poprzez identyfikację z jakimś rzeczywistym czy 
metaforycznie pojmowanym miejscem. Obrazy tego miejsca mogą oczywiście skrajnie 
się różnić – zależnie od stopnia zaangażowania podmiotów i tego, jak przedstawiają 
się one sobie samym. „Określić swoją zbiorową tożsamość to jednocześnie wyznaczyć 
swoje «terytorium» i jego granice, określić swoje stosunki z «innymi», stworzyć obrazy 
przyjaciół i wrogów, rywali i sojuszników, to przechowywać i kształtować wspomnie-
nia przeszłości oraz rzutować w przyszłość swoje obawy i nadzieje. Właściwe temu 
typowi zbiorowych przedstawień sposoby funkcjonowania przejawiają się zwłaszcza 
dzięki wytwarzaniu środków ich ochrony i rozpowszechniania, a także ich przekazy-
wania następnym pokoleniom” (Baczko, 1994: 40). 

Dotyczy to zarówno „dużych”, jak i „małych” ojczyzn w proporcjach zależnych od 
stopnia identyfikacji i związanego z nim poczucia lojalności. Zbiorowość ludzka zawsze 
jednak istnieje jako rzeczywistość obiektywna i subiektywna zarazem, przy czym 
kluczowym elementem tej ostatniej jest według Petera L. Bergera i Thomasa Luckman-
na (2010: 251) tożsamość „podtrzymywana, modyfikowana, a nawet formowana na 
nowo przez stosunki społeczne”. Niestabilne stosunki społeczne w „płynnych czasach” 
kreują płynne tożsamości. Są one coraz powszechniej odbierane jako dolegliwe i nio-
sące ze sobą ryzyko depersonalizacji, wyobcowania, dezorientacji, utraty więzi z ludź-
mi i otoczeniem przyrodniczym, wykorzenienia i ostatecznie – dehumanizacji. Z tych 
lęków i w klimacie zagrożeń rodzi się potrzeba utopii, rozumianej często nie jako 
odległy w czasie i przestrzeni projekt „szczęśliwej wyspy”, ale jako efekt strategii in-
dywidualnego przetrwania w „gotowym” już, ale niegdyś porzuconym i czekającym 
powrotu miejscu. Należy zatem rozluźnić więzy, pozbyć się zbędnych rzeczy i przy-
sposobić do ucieczki. No i oczywiście wyobrazić sobie jakieś schronienie oraz uwierzyć, 
że takowe istnieje bądź może zaistnieć w określonej przestrzeni i czasie. Ponowocze-
sna utopia musi być na wyciągnięcie ręki, dostępna za pośrednictwem biura nieru-
chomości, z wygodnym dojazdem i kompletem mediów. Oczywiście akcesoria i wa-
runki się zmieniają, ale istota regionalnej utopii pozostaje taka sama, bo życie spo-
łeczne jest zawsze dolegliwe i od zawsze próbowaliśmy je projektować w sposób, 
który zapewniłby nam spokój, komfort materialny, obcowanie z pięknem, bezpieczeń-
stwo i wyzwolenie z tyranii czasu oraz dokuczliwych zmian.

Idealny kraj jest mały,
Lud jego nieliczny,
Narzędzi jest tam
Pod dostatkiem,
Stokroć ponad potrzebę.
Ludzie umierają
I umierają,
Lecz nigdy nie emigrują
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[…]
Ich posiłki są smaczne,
Ubrania strojne,
Ich domy są ciche,
A zwyczaje ujmujące.
[…]
W tym kraju ludzie się starzeją
I będą umierali,
Lecz nigdy nikt
Nie zmieni jego nazwy (Tsy, 1984: 53–54).

Tak miała wyglądać wyspa szczęśliwa na oceanie „krajów sąsiednich” 2700 lat temu. 
Niewiele do dziś się zmieniło i chyba niewiele zmieni w kolejnych tysiącleciach. Prze-
mijają bowiem ludzie i rekwizyty, ale istota zjawiska pozostaje ta sama. Kraje utkane 
z marzeń są wieczne. Wyspy szczęśliwe czekają na żeglarzy. A i marzenia – wbrew 
pozorom – nie wszystkie umierają. Dlatego regiony i regionaliści mają zapewnioną 
przyszłość i rozległe perspektywy.
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dySkurS regiONALNy W muzeAch

Zagadnienie regionalności w muzeach, a w szczególności w muzeach regionalnych, 
jest traktowane jako konieczność i oczywistość – konieczność, bo w myśl przyjętych 
statutów muzea regionalne są zobowiązane do zajmowania się regionem i jego kul-
turą; oczywistość, bo zajmują się miejscem z obszaru swojego działania. W jaki sposób 
może się to odbywać, w jaki sposób regionalizm jest realizowany, jest już zupełnie 
innym tematem, który właśnie podejmę.

Optyka centrum i peryferii

W odniesieniu do regionu nadal mocno obecna jest w muzeach spuścizna po oświe-
ceniu i romantyzmie. Jest to tak zwany aspekt kulturowy regionu, co jest jednak 
uproszczeniem terminologicznym, bo nic nie mówi o ideach, które brały udział w jego 
formowaniu się. Region w sensie kulturowym jest rozumiany jako stabilna i unikalna 
całość, oparta na doświadczeniu jednostek w odniesieniu do wspólnej historii, wspól-
noty losu zakorzenionej w żywym w pamięci micie założycielskim i wspólnoty odwo-
łującej się do obyczajów, języka czy tradycji (Eichstaedt, 2012: 139).

„Narodziny” społeczeństw nowoczesnych zaowocowały poszukiwaniami własnej 
rodzimości. Tendencje te przeciwstawiały się bardzo wyraźnie wzorcom uniwersali-
stycznym i paradoksalnie objęły całą XVIII- i XIX-wieczną Europę. Oświeceniowe ro-
zumienie kultury ujmuje lokalność jako element kultury narodowej. Istotą zachodzą-
cych procesów była sprawa ludu jako składowego elementu narodu oraz rola kultury 
ludowej w tworzącej się właśnie kulturze narodowej (Burszta, 1981: 403). Lokalność 
zaczyna być postrzegana poprzez pryzmat kultury narodowej oraz poprzez pryzmat 
depozytu odmiennej przeszłości. Regionalizm wywodzący się z tego nurtu jest rozu-
miany jako ruch społeczny, który wynika z troski o najbliższe terytorium i widziany 
jest jako część składowa kraju i państwa, które zamieszkuje naród. Ten sposób my-
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ślenia o regionie jest dobrze widoczny w międzywojennej publicystyce, lecz także 
w wystawiennictwie z tego okresu. Regionalizm międzywojenny jest szeroko rozu-
mianym przedsięwzięciem, bo zarówno popularyzatorskim, politycznym, jak i arty-
stycznym i ekonomicznym, lecz – co ciekawe – nade wszystko podnoszony jest tu 
aspekt łączności grupowej z danym terytorium (Chojnowski, 2012: 16–21). Regional-
ni twórcy, historycy, artyści zawierają szczególny pakt z „wartościami” regionu. 
Szczególnie w literaturze regionalnej zaczynają upowszechniać się pewne fikcje 
przypisywane regionowi, takie jak: autentyzm, samorodność, czystość intencji, bez-
konfliktowość, arkadyjskość przyrody, a sami twórcy są przedstawiani nie tylko jako 
samorodni czy nieuczeni, lecz również szlachetni i „niezepsuci” przez cywilizację. 
Pomimo takich pozytywnych waloryzacji regionalizm buduje równie często lub nawet 
częściej pejoratywne skojarzenia, a to z uwagi na oddalenie od centrum. Regionalne, 
czyli prowincjonalne jawi się jako gorsze z punktu widzenia centrum (Chojnowski, 
2012: 20–23). Jest to znana metafora centrum i peryferii lub stylu niskiego, czyli lu-
dowego, i wysokiego, zatem artystycznego. Regionowi przypisane są wartości kultury 
ludowej, natomiast centrum emanuje kulturą artystyczną (z „dużego alfabetu”).

Mityzacja dotycząca regionu przejawia się najdobitniej w znanych figurach myślenia 
o kulturze ludowej i o ludowości. Roch Sulima (1992: 23–29), analizując problem 
wartości w literaturze ludowej, zwraca uwagę na dwie podstawowe figury myślenia 
o ludowości: aksjologię pionu i źródła, które wypływają z wyobrażeń o kulturze ludo-
wej odwołującej się do wartości „rdzeniowej”. Aksjologia pionu kładzie nacisk na 
traktowanie kultury ludowej jako „podglebia”, z którego czerpie się wartości. Jest to 
relacja między „dołem i górą” społeczeństwa. Dość przypomnieć, że wydźwignięcie 
się na odrodzenie narodowe było możliwe w wyobrażeniach romantyków jedynie za 
sprawą wartości drzemiących w ludzie. To przeświadczenie jest w ścisłym związku 
z aksjologią źródła, w myśl którego kultura ludowa jest porównywana do autentycz-
nego, samorodnego ziarna wartości (Sulima, 1982: 92–116). Z kultury ludowej można 
czerpać i z niej wyrastają te wartości, które są dla narodu podstawowe. Figury tego 
myślenia były budowane zdaniem Rocha Sulimy z tego powodu, iż o człowieku my-
ślano najczęściej w kontekście realiów kultury ludowej, za pomocą opozycji (bądź 
continuum): wieś–miasto; relacji: ludowe–narodowe (Sulima, 1982: 83). Do przytoczo-
nych dwóch figur myślenia o ludowości Czesław Robotycki i Stanisław Węglarz doda-
ją trzecią, nazwaną przez nich aksjologią rozumu, w myśl której kultura ludowa ma 
obiektywny i racjonalny charakter będący typowym dla całej kultury. Wyobrażenie 
o rozumności kultury wypływa z faktu, że zasadniczą postawą ludzkiego działania 
i myślenia jest oczywistość i zdrowy rozsądek (Robotycki, Węglarz, 1983: 5).

W kierunku aspektu kulturowego

W muzealnictwie natomiast lokalne, a więc miejscowe, egzystuje o tyle, o ile na pod-
stawie kolekcji przeżytków tworzy kulturę narodową (warto tutaj zwrócić uwagę na 
motyw kolekcjonerski trwale obecny dla tego myślenia o regionie). Analizy antropo-
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logiczne potwierdzają, że tożsamość kulturowa zakłada konieczność gromadzenia 
i wystawiania, a rozwija się w oparciu o kolekcje. Kolekcjonowanie jest także niezbęd-
nym warunkiem tworzenia się zachodniej tożsamości (Clifford, 1993: 11–12; Pomian, 
1996: 199–202). Nie powinno nas zatem dziwić, że regionaliści podkreślają elementy 
dotyczące źródeł naszej kultury, tożsamości narodowej i lokalnej oraz działalności 
społeczno-kulturalnej. W ten sposób w naszej wyobraźni to, co lokalne, jest wręcz 
nierozerwalnie splecione z tym, co narodowe i pochodzące z przeszłości. 

Istotne znaczenie dla dzisiejszego rozumienia aspektu kulturowego regionu miała 
także pochodząca z przełomu XVIII i XIX wieku idea „ducha narodu” (Volksgeist) Jo-
hanna Gottfrieda Herdera jako element kształtujący wyobrażenia o wspólnocie naro-
dowej i kulturalnej poprzez ujmowanie dziejów ludzkości w ramach ewolucji natury 
i postępu rozumu, ewolucji mającej swój początek w czasach plemiennych, stąd 
tendencje poszukiwania elementów rdzennie rodzimych, przejawiających się przede 
wszystkim w języku (gwarach), obyczajach, wierzeniach czy tradycjach. Dało to po-
czątek żywej po dziś dzień, aczkolwiek chyba trochę anachronicznej, tradycji badań 
regionalnych. Badaniom tym trudno obyć się bez mapy, bez tzw. badań atlasowych, 
co poniekąd jest znakiem firmowym tych poszukiwań, stąd chętnie rozrysowywane 
zasięgi regionów.

Aspekt kulturowy regionu powołuje się także na nowsze interpretacje, tzw. wspólnoty 
wyobrażonej (Anderson, 1997), gdzie akcentowana jest wspólnota losu zakorzeniona 
w kilku ideach: po pierwsze, idei terytorialności, po wtóre – żywych w pamięci mitach 
o przeszłości, zwłaszcza o genezie i o bohaterach założycielach, po trzecie – własnej 
historiografii, czyli podzielanych przez grupę przekonaniach na temat przeszłości 
i sposobów jej oceny oraz po czwarte – elementach składających się na kanon kultury. 
Problem w tym, iż klasyczny podział na kulturę wysoką i niską jest już nieadekwatny 
do współczesnej kultury. Wojciech Burszta wprost zwraca uwagę, iż „całkowitej rewi-
zji wymaga podejście do kwestii rozumienia kanonu kulturowego. Z badań nad tożsa-
mością kulturową wynikają wyraźne wskazania, aby kanon efendi (utrwalony i sztyw-
ny) rozszerzać o takie pozycje, które oficjalnie jeszcze doń nie pretendują. Tym samym 
należy uwzględnić rozumienie kanonu jako rzeczywistości in statu nascendi” (Burszta, 
2009: 17). Kanon kultury uległ przeobrażeniu z kanonu typu zamkniętego na kanon 
typu otwartego. W kanonie typu zamkniętego mieliśmy w uproszczeniu zamknięty 
rejestr elementów kultury i ich jasną stałą interpretację. Jest to w istocie pewien sym-
boliczny fundament. Problem w tym, że kanon uległ rozhermetyzowaniu. Po pierwsze, 
niejako od dołu działa wszechwładna siła kultury popularnej, która wymusza wejście 
do powszechnego obiegu kultury treści popularnych, które z czasem się kanonizują, 
po wtóre, niejako od góry działa siła pewnej poprawności politycznej, tzn. w obawie 
przed zarzutami o rasizm, ksenofobię i seksizm jest w społeczeństwie coraz większe 
przyzwolenie, aby treści kulturowe różnorakich mniejszości miały swoją oficjalną re-
prezentację w społeczeństwie. Ponadto kanon kultury otwiera się także na różne in-
terpretacje i nie można oczekiwać, aby jakikolwiek element kultury miał jedyną wy-
kładnię. To wszystko powoduje, iż kanon staje się coraz bardziej partykularny, ubywa 
z niego elementów kultury artystycznej, a przybywa z poziomu kultury popularnej 
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i przede wszystkim staje się płynny, jest wiele równorzędnych i stale się zmieniających 
elementów czy wręcz kanonów (Szpociński, 1997: 98–116; Burszta, 2003: 151–160). 
Nie jest to więc problem braku jednego fundamentalnego kanonu, lecz nadmiaru 
równorzędnych propozycji, które mogą owocować chaosem normatywnym, brakiem 
rozeznania, zagubieniem. Z kanonów kultury uznawanej niegdyś za wysoką w umysłach 
odbiorców pozostały resztki (zdaniem Andrzeja Szpocińskiego kanony zostały „rozpro-
szone”). Z tych elementów – twierdzi Barbara Fatyga (2009: 41) – składają się dzisiejsze 
światopoglądy i z nich wyprowadzane są sposoby istnienia w świecie. Idzie to oczywi-
ście w parze z tzw. upadkiem wielkich metanarracji, czyli brakiem teorii, która cało-
ściowo tłumaczyłaby rzeczywistość kultury, co od czasów strukturalizmu ma miejsce 
i zapoczątkowało kryzys reprezentacji w humanistyce. Kryzys ten z grubsza można 
ograniczyć do recepcji świata według różnych zdemokratyzowanych schematów, 
czyli równych i równoprawnych, z których żaden nie jest jedynie prawdziwy. Owocu-
je to relatywizowaniem kategorii prawdy (adekwatna do wielości teorii dotyczących 
fragmentów rzeczywistości jest wielość cząstkowych i równorzędnych prawd) oraz 
przekonaniem, iż nie ma tzw. przezroczystych narracji, czyli w pełni obiektywnych 
opisów rzeczywistości. Zauważono, iż nie istnieją tzw. opisy przezroczyste, czyli nie 
istnieją teksty uniwersalne, zrozumiałe dla wszystkich czytelników (Rabinow, 1999: 
88–122). Zrozumienie tekstów dokonuje się w ramach właściwego kontekstu i jest 
społecznie tworzone, co w istocie utorowało w humanistyce drogę konstruktywizmo-
wi. Powyższe uwagi podważają przekonanie o trwałości i spójności rozumienia regio-
nów. Jest to o wiele łatwiejsze do przyjęcia zwłaszcza dla tych regionów, które były 
fundowane na tzw. Ziemiach Odzyskanych i nie chodzi tylko o fakt, iż pojęcie regionu 
jest z czasem „naturalizowane” i traktowane jak część terenu, lecz także o istotę same-
go czytania tekstów kultury.

Pisanie i czytanie historii, czyli jej rozumienie i interpretacja na poziomie kultury lo-
kalnej, jest najczęściej postrzegane z perspektywy zewnętrznego obserwatora lub 
wewnętrznego uczestnika. Te klasyczne antropologiczne narzędzia w odniesieniu do 
historii (jako procesu dziejowego czy dyskursu w ramach kultury) sugerują jej odczy-
tanie z perspektywy centrum i peryferii. Znane jest tutaj rozróżnienie na zapisaną 
historię i ustną tradycję lub też naukowe opracowania i mityczne wyobrażenia. Lo-
kalność w takim ujęciu jest często przedstawiana podobnie jak peryferyjność, tj. 
w aspekcie egzotyki i odmienności, ma sens wyraźnie estetyczny i jawi się jako od-
rębna jednostka.

Zwróćmy przy okazji uwagę, iż kultury lokalne są postrzegane jako oralne, tak więc 
historii się tutaj słucha, ogląda się ją, lecz najczęściej się jej nie czyta. Dotyczy to tak-
że języka, w którym przeważa obrazowa prezentacja świata. Zatem najkrócej rzecz 
ujmując, historię można przekazać ustnie lub barwnie opowiedzieć, lub przedstawić 
w formie widowiska czy rytuału. Natomiast opis historyczny jest najczęściej czytany, 
jako ogląd z zewnątrz i na poziomie kultury lokalnej traktowany poniekąd jako kul-
turowo obcy. Mówimy tutaj o procesie pisania historii jako działalności tekstotwórczej, 
podczas której realizowane są pewne strategie autora tekstu. Gdyby czytelnik zadał 
sobie pytanie, jakie figury oglądu rzeczywistości przywołuje badacz lokalności, to 
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odnalazłby tu dwie figury. Pierwsza daje nam złudzenie, że badacz chce jednocześnie 
oglądać opisywany świat z oddali i być wewnątrz niego. To wręcz kuriozalna sytuacja, 
która podkreśla antynomię opisywanego świata, antynomię czegoś na zewnątrz i we-
wnątrz. Świat jest przełamany na ten, z którego przybywa badacz, i na ten lokalny. 
Mamy do pewnego stopnia alternatywne oglądy od zewnątrz i od wewnątrz, okiem 
obserwatora i okiem uczestnika. Druga figura stara się wytworzyć wrażenie obiekty-
wizmu, autor usuwa się za tekst i nie ujawnia się bezpośrednio, to rodzaj brzuchomów-
stwa, niejako obszar badania mówi sam za siebie (Piątkowski, 2011: 61–62). W rezul-
tacie spotykamy się z wersją oficjalną i z tubylczym punktem widzenia. Zdaje się, że 
naukowe praktyki pisarskie owocują narzuceniem praktyk czytelniczych, tzn. czyta-
nie jawi się jako praktyka ubogacania duszy i spojrzenia na rzeczywistość okiem tego, 
który wie. Zapominamy tutaj o rozróżnieniu na poziomy kultury. Czytelnik czyta opis 
historii tak, jakby historia sama się ujawniała, lecz jednocześnie najczęściej nieświa-
domie czyni to przez filtr kultury wysokiej. O ile przyjmujemy, iż teksty historyczne 
są rodzajem literatury i pewnych praktyk pisarskich, to w postawach czytelniczych 
sprzyja to samorefleksyjności.

Postrzeganie lokalności przez pryzmat wielkich wydarzeń (zatem z punktu widzenia 
kultury oficjalnej) hierarchizuje wydarzenia lokalne jako mniej istotne. Z drugiej stro-
ny pojedyncze wydarzenia ważne dla „wielkiej historii” czyni się ikonami kultury lo-
kalnej. Gdy przyjmiemy stanowisko poprawności politycznej, dopuszcza się inne ro-
dzaje opisu i oglądu przeszłości – niejako okiem tubylca, okiem mniejszości etnicznych, 
politycznych, religijnych i innych. Rzecz jednak w tym, że za tym nie idzie automa-
tyczna zmiana czytania tekstów, które relatywizują się. Nowe oglądy przeszłości 
roszczą sobie pretensję do tego, aby być czytanymi tak, jakby znajdowały się w cen-
trum, mimo że centrum zanika z powodu wielości alternatywnych i równoprawnych 
form przedstawiania przeszłości. Mamy tutaj do czynienia z partykularyzacją kanonu 
oraz z przyzwoleniem na ciągłą zmienność i dowolność wypowiedzi.

Notujemy także zmianę postrzegania historii lokalnej, która idzie w parze z przemia-
nami kultury współczesnej. Głównie za sprawą medium telewizyjnego ogląd rzeczy-
wistości zaczyna przybierać dominującą formę wizualną i dotyczy to także historii 
(a właściwie całej sfery samoopisu kultury). Dyskursywne postrzeganie rzeczywistości 
(właściwe dla tekstu pisanego) ustępuje miejsca formom niedyskursywnym, takim jak 
np. obraz, widowiska. Ta nowa oralność idzie w parze z wtórną przedpiśmiennością, 
czyli rezygnacją z odczytania świata jako dyskursywnego, jako takiego, który jawi się 
jako mniej czy bardziej spójny, uporządkowany i logiczny. W przypadku historii zda-
je się, że owocuje to popularnością rekonstrukcji historycznych wydarzeń i ma to swój 
wyraźny odpowiednik w przedstawianiu regionu.

Przywiązanie do kultury regionu może być także rozumiane jako wyraz przeciwsta-
wienia się obcej kulturze, która budzi zarówno lęk, jak i pewnego rodzaju powrót 
do idei korzeni kultury. Jest to typowe zachowanie oparte na regule swój–obcy. 
Z jednej strony klasyczna socjologia rozumie to zachowanie jako element budowy 
tożsamości grupowej w oparciu o to, co łączy członków grupy i odróżnia od sąsia-
dów, z drugiej – historycy idei wskazują, iż lęk może być źródłem kreatywności 
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człowieka i wzbogacać fizyczne, jak i symboliczne struktury naszego życia (Delumeau, 
1994; Hankiss, 1999).

Wszystkie te skrótowo przywołane idee składają się w muzeach regionalnych na 
pierwszą strategię budowania regionu i dyskursu o regionalizmie i jest to dyskurs, 
w którym pierwszoplanową rolę odgrywa kategoria pamięci i autentyzmu.

Kategoria pamięci służy interpretacjom odwołującym się i tłumaczącym tożsamość 
czy to grupową, czy indywidualną, czy też tożsamość miejsca. Ponadto w aspekcie 
regionu kategoria pamięci buduje interesujące relacje z historią i zupełnie osobne, 
lecz przeplatające się relacje z władzą. Kategoria autentyzmu, mimo że jednak jest 
konstruowana, staje się gwarancją „prawdziwości”. Autentyczność legitymizuje i na-
daje pozytywną wartość (Klekot, 2009: 97). Na marginesie warto dodać, że o ile au-
tentyczność odnajdujemy blisko siebie, to chętnie nazywamy ją ludowością (Appadu-
rai, 1999: 228–244).

Współczesne lokalne kultury tracą sugerowaną jednorodność czy odmienność i nale-
ży je postrzegać raczej jako hybrydy. Kultura i historia lokalna z jej endogennością, 
ortogenetycznością, autentycznością i tożsamością staje się z wolna kulturą translo-
kalną z właściwą jej egzogennością, heterogenetycznością, przekładem kulturowym 
i identyfikacją z tym, co poza lokalnością. Taka wizja rozwoju każe zastanowić się nad 
sposobem uczestnictwa w kulturze i odczytania jej przez model transkulturowy 
(Welsch, 1998: 195–222; por. Piątkowski, 2014: 23–24). Polifonia tekstów domaga się 
od nas jako czytelników nabywania nowych kompetencji czytelniczych. Perspektywa 
transkulturowa skłania do zmiany praktyki czytania historii lokalnej nie tylko jako 
literatury z punktu widzenia kultury wysokiej i tubylczej, ale również jako dialogu 
prowadzonego na różnych poziomach kultury, np. pomiędzy różnymi mniejszościami. 
Oznacza także przenikanie się tego, co potoczne, z tym, co naukowe, sfery kultury 
ze sferą ekonomii. To także praktyka przekładu jednych wypowiedzi na drugie. Jest 
to rodzaj translacji kulturowej, przekładu z obszaru jednej kultury na drugą, bo prze-
cież wielokulturowość jest już czymś powszechnym. Płynność współczesnego świata 
każe nam porzucić dotychczasowe binarne zestawienia na korzyść bardziej adekwat-
nych modeli sieci relacyjnych, synkretycznych i skłonnych do ciągłej redefinicji.

Wydawałoby się z uwagi na powyższe, iż koncepcje regionu kulturowego uległy erozji 
i być może nie powinny być w muzealnictwie nośne. Pomimo jednak szeregu wątpli-
wości co do ideologii regionu (Kuligowski, 2016: 3–18) jest ona na gruncie muzealnym 
raczej żywa. Robert Traba, analizując sposoby wypowiedzi muzealnej, wyodrębnia 
trzy grupy muzeów. Odpowiadają one trzem rodzajom narracji historycznej, które, 
za belgijską badaczką Chantal Mouffe, nazywa: kosmopolityczną, agonistyczną i an-
tagonistyczną. Muzea kosmopolityczne podkreślają europeizację i uniwersalizację 
narracji, a losy jednostek, społeczności i narodów ujmują w perspektywie wielokultu-
rowości, zatem w obrębie takich narracji brak jest miejsca na etnocentryczną regio-
nalność, niewielkie muzea regionalne nie wypowiadają się raczej w skali europejskiej 
i ta perspektywa jest w nich raczej nieobecna. Jest to mimo wszystko paradoksalne, 
zważywszy na podkreślanie roli regionów w Unii Europejskiej. Muzea agonistyczne 
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cechują się demokratyczną wypowiedzią, społeczeństwem otwartym i kulturą dialo-
gu. Tego typu muzeum jest negocjatorem i mediatorem różnych interpretacji, zwłasz-
cza dotyczących przeszłości, ale także i rozumienia regionu. O ile w wystawiennictwie 
takie narracje są rzadkością, to w sferze edukacji muzealnej już może być inaczej. 
Antagonistyczność natomiast koncentruje się na jednym dominującym przekazie, 
wykluczając dialogiczność, niejako narzucając wybrany czy preferowany obraz (Traba, 
2015: 47–56). Narracje antagonistyczne i adekwatnie tego typu dyskurs o regionie są, 
zdaje się, w muzeach regionalnych dominujące, co tłumaczy stosunkowo trwałą 
obecność regionu w sensie kulturowym w obrębie wypowiedzi muzealnej. Dodam, iż 
daleki jestem od krytyki dokonanych wyborów narracji, zwłaszcza że w muzeach nie 
jest to jedyny sposób wypowiadania się o regionie.

ekonomia, geografia wyobrażona i tożsamość

Region jest coraz częściej w muzeach regionalnych rozumiany w aspekcie urzędowych 
dokumentów, zwłaszcza dotyczących strategii rozwoju kultury w regionie. W ramach 
tzw. starej regionalistyki region był widziany jako quasi-państwo. W ramach tzw. 
nowej regionalistyki jest on postrzegany jako quasi-korporacja. W tym ujęciu mniejsze 
znaczenie mają relacje władzy, a większe – relacje zarządzania (Kukliński, 2007: 17), 
dlatego ekonomia i administracja zastępują kulturę. Muzea są wykorzystywane do 
budowy marki regionu. W tym aspekcie region staje się towarem. Przymus wytworu 
marki regionu jest głównym elementem, na którym skupione zostają wysiłki po to, 
aby wokół jakiegoś wydarzenia (określanego jako produkt, np. produkt turystyczny 
regionu, produkt kulturalny regionu itp.) budować szereg innych, które będą napędzać 
koniunkturę i konstruować pożądany wizerunek regionu.

Ofensywa menedżerska w dziedzinie kultury wiąże się w naszym kraju z przemiana-
mi rynkowymi lat 90. W rzeczywistości idee towarzyszące powstawaniu współcze-
snego zarządzania kulturą w Polsce były częścią wielkiego europejskiego projektu 
reformy kultury ostatnich dwóch dekad XX wieku. Prywatyzacja stała się obiektem 
dyskusji w latach 80. w Wielkiej Brytanii, w czasach tzw. thatcheryzmu. Od tego mo-
mentu w prawie wszystkich krajach Europy zaczęto analizować kwestie prywatyzacji 
w kontekście polityki społecznej i ekonomicznej. Motywem prywatyzacji w krajach 
Europy Zachodniej były kłopoty związane z dużym obciążeniem budżetowym państw. 
Uderzające jest to, iż retoryka dotycząca zarządzania w kulturze kładzie nacisk na 
aspekty ekonomiczne, marginalizując misję społeczną, a już w ogóle pomijając wartość 
kultury jako wartość autoteliczną. Za Peterem Bendixenem z Uniwersytetu Ekonomii 
i Polityki w Hamburgu wymieniane są dwa paradygmaty zarządzania kulturą: platoń-
ski i arystotelesowski. Zdaniem badacza przewaga elementu ekonomicznego w kon-
cepcji zarządzania kulturą nasuwa skojarzenia z filozofią Platona. Zgoła inaczej nato-
miast przedstawia się zarządzanie kulturą w ujęciu arystotelesowskim, tutaj może 
ono jedynie spełniać funkcję wspierającą. Służebny charakter zarządzania kulturą 
znajduje się poza właściwym artystycznym procesem kreacji. W realiach polskich 
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przeważa ujęcie tzw. paradygmatu platońskiego forsowane w raporcie Jerzego Hau-
sera, opartym na instrumentalnym profesjonalizmie (Łysiński, 2012: 106–107). W tym 
ujęciu muzea regionalne silnie współpracują z samorządem terytorialnym, uczestni-
cząc w odmiennym dyskursie o regionie, mającym swoje odzwierciedlenie we wspo-
mnianych dokumentach strategicznych. Bywa to jednak niekiedy pozorna współpra-
ca, bo już pobieżna analiza wykaże spore podobieństwo strategii rozwoju kultury 
w różnych regionach. Standaryzacja, która ma miejsce na tym poziomie, jest – jak się 
wydaje – rezultatem działań Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz danych zbie-
ranych przez GUS, dotyczących pomiaru efektywności działalności kulturalnej, z jego 
głównymi wskaźnikami, takimi jak: frekwencja, liczba wystaw, działalność edukacyj-
na, pozyskane eksponaty (zakupy, dary), zdygitalizowane zbiory, co wymusza stan-
daryzację i pisanie obrazu regionu pod określony dyktat. Rzecz w tym, iż tracony jest 
własny język, w którym dokonuje się konceptualizacja regionu, bowiem opis regionu 
dokonuje się w realiach optyki centrum (Eichstaedt, 2014: 127).

Muzea regionalne uczestniczą także w marketingu terytorialnym, kreując wizerunek 
miejsca. Marketing terytorialny jest rozumiany jako zbiór (por. kolekcja) niespotykanych 
nigdzie indziej wartości, miejsca nasyconego czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym, 
czymś, co wyróżnia to miejsce, przykuwa uwagę, przyciąga turystów i przez to czyni je 
promocyjnie skutecznym (por. Wycisk, 2012: 81–82). Przeszłość w takim miejscu jest 
wystawiona na sprzedaż i ma służyć celom komercyjnym. Lokalność zaś jest często 
przedstawiana podobnie jak peryferyjność, w aspekcie egzotyki i odmienności i ma sens 
wyraźnie estetyczny, dlatego warto, aby w tych miejscach były np. serwowane regio-
nalne potrawy lub odbywały się spotkania twórców ludowych, to bowiem uprzyjemni 
czas turyście. W takiej przestrzeni autentyzm muzeum staje się czymś konstruowanym 
i tworzonym na potrzeby turysty, podobnie jak lokalność. Bycie uczestnikiem współ-
czesnej kultury może jawić się jako dążenie do bycia razem i przeżycia tego jako wyda-
rzenia (Eco, 1996: 211–212). Zachowanie takie wyrasta z chęci zaspokojenia tęsknoty 
za czymś, co w swej formie jest wyrazem zbiorowego świętowania, oferować to może 
np. muzeum w trakcie festynu. Nawiązanie do przeszłości zapewnia zaspokojenie gło-
du odmienności. Wydaje się więc, że pod płaszczykiem kultu przeszłości dokonuje się 
w istocie kult teraźniejszości, a miejsca, które są naszymi depozytami kultury narodowej 
i lokalnej, stają się miejscami, gdzie zawitała kultura popularna z jej radosnym obcowa-
niem z historycznością (Eichstaedt, 2003: 198). Mieszanie się różnych wzorów czy 
strategii budowania regionu może powodować pewną utratę czytelności i zwartości 
dyskursu o regionie. Ponadto na mniej czy bardziej przypadkowe przemieszczanie się 
różnych porządków nakładają się różne obrazy regionu. W efekcie region, jako zbiór 
idei czy historii, może zostać przysłonięty i nie zostanie nam nic poza tekstami. Zatem 
można powiedzieć, że regionalność zastępuje region, swoisty duch lokalności wysta-
wiony do celów konsumpcyjnych (por. Jamieson, 1988: 74). Następstwem przesłonięcia 
regionu przez regionalność może być także fragmentaryczność, wzbogacanie o kolejne 
obrazy, szczególna ornamentyka i teatralizacja, która ociera się o neobarokowość, 
charakterystyczną w ogóle dla kultury współczesnej (por. Crapanzano, 1999: 160–179). 
Zredagowany przekaz o regionie adresowany raczej do grup niż jednostek z propozycją 
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przeżycia wspólnego, a nie osobistego to cechy charakterystyczne dla kultury oralnej 
i idącej z nią w parze wtórnej przedpiśmienności typowej dla odbiorców mediów elek-
tronicznych (por. Silverstone, 1990: 39). W tym nowym dyskursie o regionie charakte-
rystyczna jest także planowana spontaniczność przeżyć grupowych i zwrócenie się 
w kierunku przyszłości. Regionalny dyskurs, a zwłaszcza regionalna tożsamość okazu-
ją się wtórnymi racjonalizacjami i kontynuacją pewnych kliszy o „kulturowych korze-
niach”. Waldemar Kuligowski zauważa, iż obecnie sytuacja wygląda tak, że to właśnie 
region jest postrzegany jako gwarant trwania pewnych praktyk i norm, które bez tego 
czynnika rozpłynęłyby się w amalgamacie bez-regionalności. Nie tyle zatem mieszkań-
cy tworzą region, ile region tworzy swoich mieszkańców (Kuligowski, 2016: 16). Jest to 
radykalna zmiana dotycząca regionu i regionalności, która skłania nas do postrzegania 
tego zagadnienia w kategoriach geografii wyobrażonej. W walce o tożsamość jednostki, 
która jawi się jako niestała, jako konstruowana i zmieniana w zależności od okoliczno-
ści, strategicznego wręcz znaczenia nabierają geografia i reprezentacje przestrzenne.
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WSzyStkie drOgi prOWAdzą 
dO mArrAkeSzu. zApiSki ANtrOpOLOgiczNe

Wstęp

Marrakesz jest od wieków celem podróży. Przez stulecia przyciągał ludzi niczym 
magnes – handlarzy niewolników, kupców, podróżników, kuglarzy, kolonizatorów, 
hippisów, artystów oraz rzesze wszelkiej maści turystów. Było to więc miasto spotkań 
kultur i cywilizacji, przedmurze pustyni, wrota do czarnej Afryki. Marrakesz wiele 
widział i z pewnością wiele zniesie, nawet inwazję turystycznej hordy, irytującą modę 
na orient, gentryfikację czy polityczne zawirowania. 

W trakcie przeglądania ofert turystycznych Maroka Marrakesz, a konkretnie jego 
medyna (stare miasto), wydaje się jednym z bardziej reprezentacyjnych punktów na 
mapie turystycznej tego kraju. Miasto przez stulecia swojego istnienia przechodziło 
rozmaite transformacje. Najważniejsza, z turystycznego punktu widzenia, rozpoczęła 
się w czasach protektoratu francuskiego (1912–1956).

Zanim jednak nastał czas francuskich porządków i związanych z tym nowych urba-
nistycznych rozwiązań, główny plac Marrakeszu – Dżamma al-Fina (Jemaa el Fna) – nie 
miał wyraźnej architektonicznej oprawy. Był po prostu rozległą parcelą w sercu mar-
rakeszańskiej medyny. To Hubert Lyautey, francuski wojskowy i główny architekt 
kolonialnego ładu w Maroku, zdecydował, by wymierzyć jego granice i przeorganizo-
wać plac. Postanowił tak zaaranżować przestrzeń, by zachować (według swego zamy-
słu) konkretne miejsca uznane za godne ochrony. Każdy budynek, plac czy dystrykt 
zyskał swoje określone miejsce – zgodne z koncepcją urbanistycznej harmonii oraz 
wizją doby orientalizmu (Minca, 2006: 168).

Tak też w późniejszych latach protektoratu Marrakesz i jego główny plac poddano 
zasadniczym transformacjom. Północna i wschodnia część została otoczona kafejka-
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mi, restauracjami i sklepikami rzemieślniczymi, które pozostały w niezmienionych 
miejscach. Południową część placu otwarto w kierunku meczetu Kutubijja (Koutoubia) 
i nowszej części miasta – dzielnicy willowej (ville nouvelle). W ten sposób plac stał się 
niejako węzłem komunikacyjnym Marrakeszu – miejscem spotkań tradycyjnego 
świata z nowoczesnym. Stare gliniane mury marrakeszańskiej medyny zostały więc 
po części zastąpione przez wysokie budynki kawiarni i sklepów, które mogły zaofe-
rować turystom widok na zatłoczony i jakże egzotyczny plac (Minca, 2006: 168–169).

Według Janet Abu-Lughod, amerykańskiej socjolog, Marrakesz został zorganizowany 
według koncepcji podwójnego miasta (dual city). Oparta ona była na trzech kluczowych 
założeniach. Chodziło o zachowanie i ochronę tradycyjnie marokańskich obszarów, 
stworzenie symbolicznego buforu dookoła tubylczych przestrzeni oraz utworzenie 
nowoczesnych terenów, w których będą mogli zamieszkać europejscy rezydenci 
(Abu-Lughod, 1980: 175). Idea ta wspierała się na filozofii budowania zeuropeizowa-
nych miast (kolejno również dzielnic), które miały znajdować się wystarczająco blisko 
tych tradycyjnych, ale na tyle daleko, by ich nie wchłaniać (Rabinow, 1989: 294).

Podwójne miasto nabrało dzięki temu niezrozumiałych znaczeń. Część europejska 
mogła przyglądać się z szacunkiem tradycyjnemu dystryktowi, jednak wciąż z pewnej 
odległości. Dało to nową perspektywę patrzenia na „obcego”, przywołaną – rzecz ja-
sna – przez francuskich urbanistów. Europejczycy mieli zatem trzymać się z dala od 
medyny, której założeniem było pozostanie czymś na kształt muzeum (Morton, 2000: 
147). W tym kontekście plac Dżamma al-Fina stał się inskrypcją lokalnej kultury. 
Wszystko, co zostało odbudowane bądź przebudowane w obrębie placu, było poczy-
nione w duchu zachowania orientalnej kultury albo też w pewnym klimacie obsesji 
na jej punkcie. W ten sposób jedna część starego miasta stała się wystawą, a druga 
muzeum (Mitchell, 1988: 163).

Labirynt i Wielki Plac

Wynajmuję riad1 w starej części Marrakeszu – w jego medynie. Nie jestem w stanie odna-
leźć miejsca ani za pomocą google maps, ani za pomocą GPS. Jedyna lokalizacja, którą 
potrafię ustalić, to wejście od północnej bramy starego miasta. Tam też docieram w go-
rące popołudnie. Pali jeszcze słońce, jak przystało na wrzesień w Marrakeszu. Od razu 
podchodzą do mnie młodzi chłopcy, tutejsi samozwańczy przewodnicy, pytają, w czym 
mogą pomóc. Po czasie spędzonym w feskiej medynie wiem, że wszelkie przysługi kosz-
tują. Mam także świadomość, że bez pomocy miejscowych będę błądziła godzinami. 
W końcu płacę, dzięki temu docieram szybko na miejsce – do wrót kutych drzwi, za któ-
rymi znajduje się piękny riad prowadzony przez Francuzkę – pogodną kobietę w średnim 
wieku. Codziennie dogląda swojego interesu, który jest administrowany przez młodych 

1 Riad to tradycyjny marokański dom, w którego centrum znajduje się plac bądź ogród – niekiedy z fon-
tanną. Tradycyjnie riady były zamieszkiwane przez zamożniejszych obywateli. Dziś, wraz z rozwojem tu-
rystyki, ich architektura przeszła przeobrażenia, jednak ogólny plan pozostał niezmienny – centralne patio, 
na które wychodzą okna pokoi usytuowanych dookoła. Zwykle na dachu riadu znajduje się taras.
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Marokańczyków. Kolejne wymarsze z riadu w głąb medyny będą już nawigowane przez 
mapę, która po zachodzie słońca przestanie być w jakikolwiek sposób użyteczna – przy-
najmniej pierwszej nocy. Topografia labiryntu, którą człowiek układa sobie w głowie, 
potrzebuje dziennego światła, czasu na zapisanie się pod powiekami i punktów orienta-
cyjnych, które nocą znikają jak zaczarowane. Wszystkie uliczki stają się podobne, więc 
trafiam w ciemne zaułki, których bramy są zamykane na noc, trzeba szukać innych przejść. 
Tak wchodzę w obszar handlowy – na chodniku leżą śmieci, pudełka, pozostałości owoców 
i warzyw – odpady targowego dnia, których nie zdążyła zabrać ośla furmanka. Następnie 
skręcam w wąską uliczkę, gdzie przed wejściem do domostwa gromadzą się ludzie. Od-
bywa się tam berberskie wesele, akurat trwa coś w rodzaju oczepin. W alejce szerokiej na 
metr stoją ciasno stłoczone kobiety i dzieci. Wszyscy klaszczą i śpiewają przed otwartymi 
drzwiami. Ku uciesze zgromadzonych przystaję i klaszczę chwilę. Nie widać panny młodej 
ani przed domem, ani na schodach. Być może potrzebuje więcej zachęty, by opuścić 
matczyne gniazdo. Ruszam dalej, noc już późna, a droga do domu jest niewiadomą. Tra-
dycyjnie docieram do riadu po kolejnej godzinie – z nastoletnim przewodnikiem, za opła-
tą. Następnego dnia zachodzę w głowę, jakim cudem okrążyłam kilka razy ulicę, na której 
znajdował się mój riad. Chodziłam w kółko otumaniona zmęczeniem, odgłosami nocy 
i ostatnimi zapachami wygaszanych kuchennych palenisk. 

Medyna to labirynt, stare miasto w mieście. Wszak Marrakesz powstał w XII wieku, czego 
ślady widać choćby w zabudowie murów miejskich wzniesionych z czerwonego piaskow-
ca i gliny – stąd przydomek Marrakeszu: czerwone miasto. Stara medyna jest soczewką, 
która skupia marrakeszański klimat, tutejszy genius loci. Tak przynajmniej jest, gdy obie-
rzemy perspektywę turysty. John Urry, teoretyk współczesnego turyzmu, nazywa to spoj-
rzeniem turysty (tourist gaze). Jest ono oparte na kontekście kulturowym podróżnika 
i rozmaitych przesądach, zbiorach stereotypów, którymi ów posługuje się. Szuka on zatem 
atrakcji, charakterystycznych obrazów, estetycznych wrażeń, które pragnie zatrzymać 
czy reprodukować chociażby za pomocą fotografii (por. Urry, 2007). Znamienne jest, 
iż większość przewodników turystycznych, blogów podróżniczych, trajektorii zwiedzania 
zabytków Marrakeszu prowadzi do jego medyny. Ściślej mówiąc, do jego centralnego 
placu Dżamma al-Fina, nazywanego skrótowo przez turystów Big square. Jedno z tłuma-
czeń nazwy tego miejsca odsyła do prostej transkrypcji – „plac przy meczecie”, gdyż 
w istocie pod budynkiem Kutubijja (meczet księgarzy) gromadzili się wszyscy lokalni ga-
wędziarze. Brytyjski pisarz i podróżnik Barnaby Rogerson uważa, że ciekawym tłumacze-
niem nazwy placu z arabskiego jest zgromadzenie umarłych, które nawiązuje do zacza-
rowanego starego cmentarza. Owe różne wersje legendy związanej z Dżamma al-Fina 
są dla autora potwierdzeniem silnie narracyjnego dziedzictwa placu, wokół którego 
od stuleci jest snuta opowieść przez lokalnych gawędziarzy (Rogerson, 2011: XII).

Sensualne echo orientalizmu

Wielki Plac jest więc kwintesencją tego, co powinno zafascynować turystę w Marra-
keszu. To miejsce było przedmiotem fantazji i celem odwiedzin wielu sławnych ludzi. 
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To w cieniu suków Dżamma al-Fina przechadzał się światowej sławy projektant mody 
Yves Saint Laurent (pomimo że od urodzenia związany z Algierią), stał się tutejszym 
patronem ogrodów, wysmakowanego europejskiego szyku oraz mody na orient. Tutaj 
również w 1995 roku odegrał swój sławny koncert zespół Led Zeppelin. O placu wspo-
mina także Paul Bowles – amerykański pisarz i kompozytor osiadły w Maroku. W la-
tach 1959–1961 nagrał on i opisał odgłosy Dżamma al-Fina, których koloryt później 
został przywołany w trakcie płomiennej przemowy hiszpańskiego pisarza Juana 
Goytisolo dla Unesco. Bowles, wydając swoją Muzykę Maroka, zawarł w niej kwinte-
sencję tego, co można było usłyszeć na placu. Były to przenikające się muzyczne 
tradycje – arabska, berberska, andaluzyjska i żydowska. Muzyka, którą zarejestrował, 
w niektórych odsłonach zdawała się mieć charakter rytualny, cykliczny i powtarzalny, 
odmienny od harmonijnego – typowego dla zachodniej kultury. W innych nagraniach 
słychać dudnienie na bębnach przy wtórowaniu rytmicznych oklasków, w tle brzęczą 
używane naczynia na herbatę. Są też tradycyjne śpiewy mężczyzn i kobiet, które przy 
akompaniamencie instrumentów przypominają lament, innym razem zbliżają się do 
ekstatycznej ekspresji.

Dziś odgłosy placu są nadal obezwładniające, jego unikalna melodia – dźwięki bębnów 
płynące z różnych kierunków, które nakładają się na siebie, brzmienie wydawane 
przez instrumenty zaklinaczy węży czy śpiewy muzyków – wprowadzają transowy 
klimat. Takie wrażenie szczególnie potęguje noc, która jest tu najlepszą porą do spek-
taklu. Z dymiących kuchni unoszą się zapachy potraw: od ślimaków gotowanych 
w ziołowym rosole, poprzez drób, ryby, aż po baraninę, której specjalną odsłoną jest 
móżdżek. Przy straganach z jedzeniem rozpościera się zapach miętowej herbaty, jej 
sensualną przestrzeń kilka metrów dalej zagarnia palone kadzidło. Mirra przy akom-
paniamencie nocy i bębnów pieśniarzy gnava pachnie wybornie. Na pobliskich sukach 
z galanterią czuć świeżo wyprawioną skórę. Te wszystkie wrażenia wzmaga widok 
ulicznych artystów, pisk tresowanych małp i pokrzykiwania lokalnych gawędziarzy, 
którzy gromadzą wokół siebie słuchaczy. Jest w tym wszystkim zarówno handlowy 
zgiełk, jak i magnetyczny urok. Słychać przeplatające się języki mijających się ludzi. 
To w końcu przestrzeń interakcji, gdzie turysta jest zapraszany do spektaklu – do 
potrzymania małpy, poruszania się w rytm muzyki, skosztowania baraniego mózgu 
czy bycia częścią opowieści lokalnego narratora.

Jest więc w owym chaosie niewytłumaczalny czar, na który zwrócił uwagę Goytisolo. 
Uznał on wszak, że dziedzictwo kultury oralnej związane nierozerwalnie z unikalnym 
miejscem winno zostać objęte szczególną pieczą. Ów apel, wpisujący się w projekty 
dotyczące zachowania tradycyjnej kultury, został pozytywnie zaopiniowany przez 
Unesco (Goytisolo, 2000). Dżamma al-Fina stał się placem będącym Arcydziełem Ust-
nego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości.

Tak właśnie wygląda orientalny Marrakesz. Moja pierwsza wizyta, dwa lata wcześniej, 
była krótka i muszę przyznać, że zostałam kompletnie uwiedziona przez egzotykę – 
stałam się książkowym przykładem ofiary mody na orientalny Marrakesz. Ten sposób 
postrzegania świata jest głęboko zakorzeniony w orientalizmie, który tak żarliwie 
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został skrytykowany przez wielu postkolonialnych myślicieli – z Edwardem Saidem 
na czele. To pewna wizja rzeczywistości, którą posłużył się kolonialny porządek, by 
akcentować to, co skrajne dla kultury europejskiej. Orientalizm według Saida nabrał 
zabarwienia ideologicznego – jak przystało na zachodni dyskurs hegemonicznej kul-
tury, dla której orient był niejako kluczem do opanowania nieznanego Wschodu. Stał 
się „kolonialną manipulacją”2. Zachód w tym świetle stanął po stronie rozumu i po-
stępu, a Wschód hołdował zacofaniu i barbarzyństwu. Owa perspektywa była również 
oparta na idealizacji świata orientu – zachwycie egzotyką, sensualnością, unikalnym 
kolorytem (por. Said, 2005). Dokładnie to znajdujemy we współczesnych przewodni-
kach turystycznych czy podróżniczych opisach, które wizualizują Marrakesz jako 
rodzaj szczególnego doświadczenia – prawdziwego orientu, cudownego i egzotycz-
nego (por. Cywiński, 2013). Pamiętać wszak należy, że orientalizm posłużył za kate-
gorię nie tylko opisującą świat, ale również tworzącą go. Przykładem mogą być cho-
ciażby informacje z przewodników, jak należy dobijać targu na marokańskich sukach. 
Panuje powszechna opinia, iż trzeba zbić cenę o połowę. Tymczasem handlarze, 
mając świadomość owych przewodnikowych rewelacji, windują kilkukrotnie kwoty 
za towar. Stereotypizująca opinia dotyczy nie tylko marokańskich kupców, ale całej 
społeczno-kulturowej tkanki Maroka. Antropolog Anna Horolets (2011) uważa, iż 
„turystyka jest formą orientalizmu – udziwniania odwiedzanych światów. Podkreśla-
jąc ich inność, umacniamy się w poczuciu przewagi nad nimi. Jesteśmy w stanie de-
finiować całe społeczeństwa poprzez ich poszczególne cechy, które wydają nam się 
najbardziej egzotyczne”. 

Dwa lata od pierwszej wizyty dałam sobie więcej czasu, żeby pomieszkać w medynie, 
poobserwować toczące się w niej życie oraz pokontemplować zgiełk placu. Mój za-
chwyt nad tym miejscem nie zmalał, ale stał się równoległy z krytyczną refleksją nad 
masową turystyką, której oblicza zdają się być echem obaw, wyrażanych wiele lat 
wcześniej przez wspomnianego Edwarda Saida. Współczesne rozważania nad medy-
ną i jej głównym placem stawiają pytania dotyczące wizji zachowania owego dzie-
dzictwa – zarówno w perspektywie turystów, jak i lokalnych mieszkańców czy też 
ludności napływowej. Okazuje się, że turystyczna perspektywa – jakby specjalnie 
upudrowana orientalnym zapachem na okazje zwiedzania – niekoniecznie pokrywa 
się z perspektywą ludzi mieszkających tu od pokoleń, mających tradycję marokańską 
w sercu, jak chociażby pisarz Abdelhak Serhane.

Presja turyzmu

Wspomniane wyróżnienie Unesco oraz idący za tym prestiż, popularność i swoista 
presja turyzmu nie pozostały bez wpływu na społeczno-kulturowy klimat placu oraz 

2 „W kategoriach myślowych orientalizmu Zachód stał się racjonalny, postępowy, humanitarny, lepszy, 
Orient zaś zboczony, lubieżny, okrutny, zacofany, gorszy, wieczny i jednostajny, niezdolny do samookre-
ślenia się. Orientu należy się bać lub nad nim zapanować, gdyż niesie zagrożenia dla Europy wynikające 
z tak dzikiej waleczności orientalczyków, jak i ich seksualizmu” (Szwat-Gyłybowa, 1993: 71). 
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życie zarówno mieszkańców medyny, jak i całego Marrakeszu. Badacz geografii turyzmu 
Claudio Minca uważa, iż wielość znaczeń, którymi dziś obdarzony jest plac, czyni zeń 
postkolonialne miejsce. Stał się on w perspektywie turystów najbardziej marokańskim 
z miejsc. Tutaj więc krzyżują się różne konteksty – turystyczny oraz lokalny, który rein-
terpretuje projekt dziedzictwa i tożsamości kulturowej (Minca, 2006: 157).

Rozwijająca się w Maroku turystyka kulturowa jest oparta na założeniach planu rzą-
dowego, który przewiduje rosnącą liczbę odwiedzających łącznie od 2001 roku. Według 
projektu Maroko miało śmiało konkurować z krajami śródziemnomorskimi. Jako 
wyróżnik przyjęto gościnność, orientalną egzotykę wraz z kolonialną estetyką, która 
miała przyciągnąć bardziej wyrafinowanego turystę (Obrador-Pons, Travlou, Crang, 
2009: 23). Ów koncept przyniósł założone efekty. Nie dało się również uniknąć pułap-
ki banału, która stała się efektem masowo rozwijającej się turystyki. Z jednej strony 
ekonomiczny napęd, mobilizacja miejscowej ludności, z drugiej – produkcja banalnych 
reprezentacji, nieprawdziwych, nierzadko wulgarnych, które finalnie nadały miejscom 
inne znaczenia, zmieniły ich obraz w produkt masowej turystyki.

Takie wrażenie można odnieść, gdy oglądamy mężczyzn trzymających na łańcuchach 
makaki3 wystrojone w dziecięce ubranka. Zmęczone małpy służą turystycznej rozryw-
ce, pozują do zdjęć, podobnie jak kobry – maskotki zaklinaczy węży. Gady wyglądają, 
jakby uszło z nich życie. Właściciele nie obchodzą się z nimi delikatnie. Zarzucają je 
turystom na szyję, za co każą sobie słono płacić, najlepiej w euro. Tresowane makaki 
mają nawiązywać do wielowiekowej tradycji Afryki Północnej i Gibraltaru, gdzie zwie-
rzęta udomowiono i za sprawą Maurów przewieziono na Półwysep Iberyjski, skąd 
pochodzi większość wczesnych wyobrażeń Europejczyków na temat „małp” (van Uhm, 
2016: 37–38). Te, które spotykamy każdego dnia na placu, wykonują niewdzięczną 
i ciężką pracę. Małpa, którą głaszcze codziennie setka turystów, wygląda, jakby nie 
było to dla niej zabawą. Kurczowo trzyma się swojego opiekuna, który wyciąga do 
turystów małpią łapkę, zachęcając, by pogłaskali miękkie futerko. Wiadomo, że Dżam-
ma al-Fina jest ważnym punktem, gdzie można nielegalnie nabyć makaka. Źródła 
podają, iż każdego roku udaje się tam sprzedać ponad trzydzieści małp, które uśpio-
ne szmuglowane są do Europy (van Uhm, 2016: 42). To turystyka jest motorem napę-
dzającym ów nielegalny proceder.

Dwa lata temu spotkałam na placu mężczyznę z oswojoną pustułką, która miała 
uszkodzone skrzydło. Zarabiała, pozując do zdjęć. Trudno stwierdzić, czy było to jej 
wybawienie od śmierci głodowej czy przekleństwo. Tego roku nie widziałam nikogo, 
kto by prezentował sokolnicze tradycje, jakże popularne w kulturze arabskiej.

3 Makaki berberyjskie są na liście gatunków zagrożonych wyginięciem. W Maroku i Algierii posiadanie ich 
czy handlowanie nimi jest zakazane. Wyjątek stanowią te, które są używane do celów kulturalnych, np. na 
placu Dżamma al-Fina – ich właściciele muszą posiadać certyfikaty. Nie likwiduje to jednak problemu 
sprzedaży małp na czarnym rynku (van Uhm, 2016: 36).
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medyna dwóch prędkości

Sama medyna żyje własnym życiem. Prócz oczywistych turystycznych punktów, jak 
muzea, meczety, medresa, kafejki i restauracje, są tu zamieszkałe domostwa, nietu-
rystyczne zaułki, które wyglądają na biedniejsze i bardziej zaniedbane. Mnożą się 
małe sklepiki spożywcze, piekarnie, warsztaty rzemieślnicze, garbarnie, zakamarki, 
gdzie handluje się warzywami czy mięsem, sprzedaje starocie czy chińską tandetę. 
Ludzie tu żyją od pokoleń. Wszak przestrzeń marrakeszańskiej medyny dzielą ze sobą 
nie tylko turyści czy osiadli Europejczycy, ale przede wszystkim autochtoni. Właściciel 
sklepiku – graciarni o powierzchni przedziału kolejowego – opowiada mi, iż lokal jest 
w rodzinie od 150 lat. On jest dziewiątym pokoleniem, które prowadzi tu swój interes. 
Sklepikarz dla uwiarygodnienia swojej historii pokazuje mi odbitkę starego zdjęcia, 
na którym widać jego lokal z początku stulecia. Odbitka ukazuje sklep (wówczas 
z pieczywem) wraz z fragmentem wąskiej ulicy. Ludzie zgromadzeni w kadrze mają 
tradycyjne stroje, zaś sam trotuar jest wybrukowany kamieniem. Zdjęcie z pewnością 
dokumentuje zamierzchłe czasy. Sklep jest więc kulturowym palimpsestem. Nagro-
madzenie przedmiotów daje wrażenie wielu interpretacyjnych warstw, które tworzą 
tutejszą historię miejsca – od berberskich ozdób, tuareskich utensyliów, poprzez 
metalowe kłódki, stare płyty, zabawki, biżuterię, fotografie i wszystko pod słońcem, 
jak to w sklepach ze starociami. To wszystko sprawia wrażenie, jakbyśmy oglądali co 
najmniej stuletni osad w postaci rzeczy podwieszonych od podłogi aż po sam sufit. 
Jest i opowieść, która pojawia się, gdy zaczynam oglądać zdjęcia z lat 30. (mają one 
datę wykonania odbitek w zakładzie fotograficznym w Casablance). Sprzedawca nie 
nazywa swojego towaru antykami. Sklep z nimi znajduje się kilka bram dalej, w ele-
ganckim budynku, gdzie zaglądają bogaci turyści płacący tysiące euro za stare rzeź-
bione drzwi, które dotrą do nabywcy drogą powietrzną. Zatem marrakeszański 
sklepikarz, który sztukę handlu naturalnie nabył w dziewiątym pokoleniu, dokonałby 
prezentacji towaru, jak to jest w zwyczaju u marokańskich handlarzy. Ponieważ asor-
tymentu jest mnóstwo i jest on bardzo zróżnicowany, mężczyzna obserwuje mnie 
i czeka, aż skupię na czymś uwagę. Pada na wspomniane czarno-białe odbitki zdjęć. 
Sklepikarz zaczyna opowiadać, iż to stary Marrakesz z lat 20. i 30. Mówi o tym z dumą 
i uwagą, upewniając się, czy wszystko rozumiem i dostrzegam wielką różnicę między 
tamtejszymi kadrami i dzisiejszym Marrakeszem. Oglądam zatrzymane w kadrze 
sceny z życia mieszkańców medyny czy też ważne wydarzenia z historii miasta, jak 
wizyta króla czy formowanie się armii. Mężczyźni na zdjęciu nie posiadają jeszcze 
militarnych uniformów, ubrani są w turbany i tradycyjne stroje. Jest pewna nostalgia 
zatrzymana w ujęciu starych murów miejskich rzucających cień na alejkę, w której 
tle nie widać tłumu turystów. Jest za to ostre słońce i postać jadąca na ośle. Każde 
zdjęcie opowiada historię, która przemawia ustami sklepikarza. Wybieram trzy, na 
których widać perspektywę murów miejskich, zarys palm daktylowych, handlarzy 
i berberskie kobiety w tradycyjnych strojach przyozdobionych biżuterią. Przyszła 
kolej na ceremoniał targowania się, pierwsza cena jest nie do zaakceptowania, wiemy 
oboje, iż kultura nakazuje negocjacje. Trwają one długo, sprzedawca jest nieustępliwy 
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i jednocześnie nie chce wypuścić klienta. Przepłacam za zdjęcia – dając się wciągnąć 
w grę handlową. Na koniec podajemy sobie rękę na znak dobitego targu i robimy 
pamiątkowe zdjęcie. 

Wnioski dotyczące kulturowej tkanki marrakeszańskiej medyny są nie do końca 
optymistyczne. Badacze wpływu masowej turystyki widzą ową przestrzeń jako zgen-
tryfikowaną i niejako skolonizowaną przez turystów. W istocie, za kutymi bramami, 
kolorowymi drzwiami i w krętych uliczkach większość obszaru stanowią riady, które 
wynajmuje się turystom. Są one urządzone zgodnie z oczekiwaniem turystów – utrzy-
mane w europejskim wyobrażeniu marokańskiego stylu. Badaczka Kurzac-Souali 
uważa, iż bogato urządzone riady – z dbałością o detal i smak, stoją w opozycji do 
biedniejszych sąsiedztw (Kurzac-Souali, 2007, za: Minca, Borghi, 2009: 44). W istocie, 
kręte uliczki nie zdradzają, co kryje się za drzwiami ich domostw. Możemy jedynie 
domyślać się po zdobieniach nowych wypolerowanych drzwi. Podczas spacerów 
widziałam kilka otwartych wrót, które pozwoliły rzucić okiem na widoczne wnętrza. 
Różnica między wynajmowanymi riadami i domostwami była miejscami dojmująca 
i smutna. Dysproporcje uwidaczniały się, począwszy od podłóg przypominających 
klepisko, ciemnych wnętrz bez okien, po ekskluzywne mozaiki na posadzce i cedrowe 
meble. Wzrost liczby lokali do wynajęcia (często własności zagranicznych inwestorów) 
oraz asymetria między biedną ulicą a luksusowym wnętrzem dla turystów uważane 
są za pokłosie gentryfikacji, do której turysta przykłada rękę (Minca, Borghi, 2009: 
44–46). Ten wszak oczekuje wygody i doświadczenia orientu w formie artystycznych 
reprezentacji. Tymczasem w turystycznym riadzie nawet podawane śniadanie zwane 
„typowo marokańskim” budzi wątpliwość – croissant z dżemem z Leroya i sok poma-
rańczowy z kartonu nie przypominają Maroka, w którym dojrzewają najsłodsze po-
marańcze.

Nie mam też wątpliwości, co oferują ładnie urządzone i klimatyzowane restauracje 
oraz artystyczne knajpki. W zaułkach medyny, które leżą daleko od głównego placu, 
gdzie widać coraz mniej straganów z galanterią i biżuterią, gdzie dymią osmolone 
garkuchnie, można spotkać coraz mniej turystów. Nienachalni stają się również ku-
charze. Mam wrażenie, że mają swoją stałą klientelę i nie muszą walczyć o turystów. 
Tutaj jedzą głównie autochtoni, zatem ceny są ułamkiem tego, co oferuje np. modny 
bar Nomad czy lokale z wielkiego placu. Tutaj również smaki są inne. Jagnięcina zape-
klowana w glinianych dzbanach powoli dochodzi na ogniu, czuć zapach grillowanych 
ryb. Wystrój tych maleńkich barów nie zachęca wysublimowanych Europejczyków. 
Łatwo wyobrazić sobie niesmak i przerażenie na zaróżowionych twarzach, które widzą 
oskórowane baranie głowy czy rybie wnętrzności rzucone kotom na chodnik. Na ba-
rowych podłogach leżą trociny – to na wypadek, by nikt nie poślizgnął się na posadz-
ce ubrudzonej tłuszczem. Między stolikami kręci się kot czekający na kąski. Wąski blat 
przy ścianie jest sprzątany niespiesznie za pomocą papieru, który rozciera pozostało-
ści po poprzednim gościu. Jestem obsługiwana w języku arabskim, którego nie znam, 
więc dogadujemy się na migi. Dostaję gorący tadżin, najlepszy pod słońcem, z kiszoną 
cytryną, oliwkami, sardynkami i warzywami. Jestem w niebie! Być może to jest ta 
medyna drugiej prędkości (por. Kurzac-Souali, 2007, za: Minca, Borghi, 2009: 45), po-
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zbawiona presji artystycznego orientu, performansu i przymilania się turyście. Owa 
druga prędkość, namiastka autentyzmu, może być również pułapką zastawioną na 
podobnych do mnie – niekorzystających z ofert biur turystycznych, włóczących się 
z plecakiem – ostatecznie po utartej trajektorii szerokiego kontekstu turystycznego, 
jedynie dającego ułudę wolnego wyboru obieranego przez podróżnika, a nie turystę.

Rozwój masowego turyzmu i związane z nim strategie marketingowe spotkały się 
z szeroką krytyką. Jeden z marokańskich pisarzy, wspomniany Abdelhak Serhane, 
porównał Marrakesz do prostytutki, która odgrywa przed klientami tanią egzotykę. 
Wszystko otacza sztuczność i kłamstwo, więc jej nieświeże oblicze skrywa się pod 
grubą warstwą wulgarnego makijażu. Owo królewskie miasto zostało zredukowane 
do wulgarnej pocztówki (Serhane, 1999: 68–69, za: Minca, Borghi, 2009: 41).

W istocie oczekiwania związane ze strategią poznawania „prawdziwego Marrakeszu”, 
kosztowania smaków orientu, o których tyle można przeczytać w przewodnikach 
turystycznych, powołały do życia produkt turystyczny, który zdaje się mirażem praw-
dziwego czerwonego miasta. Turyści są oprowadzani po medynie przez lokalnych 
przewodników. Wędrują po stałych punktach atrakcji: od meczetu Kutubijja, poprzez 
pałac królewski, Dżamma al-Fina, stragany, muzea, kończąc na wizycie w berberskiej 
aptece, za którą przewodnik dostaje prowizję proporcjonalną do liczby sprzedanych 
po zawyżonych cenach olejków arganowych czy kryształów mentolu. Grupy turystycz-
ne jedzą w zorganizowanych i przeznaczonych ku temu miejscach, trafiają na główny 
plac, gdzie codziennie odbywa się spektakl – w ujęciu krytyków masowej turystyki – 
nieautentyczny i niespontaniczny, w perspektywie dziedzictwa Unesco odwołujący 
się do tradycji i lokalnego dziedzictwa kultury arabskiej, berberskiej i afrykańskiej. 
Ostatecznie należy też uznać, iż czynnik ekonomiczny odgrywa kluczową rolę w za-
chowaniu tradycji, nawet jeśli odtwarzanej nie z potrzeby serca. Dzięki ruchowi tury-
stycznemu działają lokalne warsztaty rzemieślnicze, riady czy garkuchnie.

Claudio Minca zauważa, że trzeba również pamiętać, iż ci tubylcy, którzy posiadają 
bezcenną wiedzę na temat minionych stuleci, tradycji czy lokalnych obyczajów, czę-
sto nie są w stanie właściwie przechowywać wiedzę dotyczącą przodków. Dzieje się 
tak z wielu przyczyn – ekonomicznych, kulturowych, politycznych. Ktoś musi zatem 
nauczyć ich, jak to robić. Tutaj istotna staje się misja Unesco, którego koncepcje wpi-
sują się w turystyczne wyobrażenia. Jest to więc swego rodzaju wywłaszczenie, prak-
tykowane w ramach „wyższego interesu”, które jednocześnie kształtuje teraźniejszość 
wszystkich ludzi biorących udział w owym przedsięwzięciu. Dżamma al-Fina staje się 
zatem przykładem ochrony niematerialnego dziedzictwa Maroka przed… Marokań-
czykami (Minca, 2006: 165).

zakończenie

Rozwój masowej turystyki i perspektywa zachowania dziedzictwa regionu to trudny 
temat, w którym ciężko o konsens zadowalający wszystkie zainteresowane strony. 
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Marrakesz, czerwone miasto, które od średniowiecza było miejscem spotkań wielu 
kultur, wraz z masowym rozwojem turystyki zintensyfikowało owe kontakty, nadając 
im osobliwy charakter specyficznej interakcji. W perspektywie turystyki globalnej nie 
jest to jednak negatywny przykład całkowitego wywłaszczenia tubylców z ich rodzimej 
kultury. Owe miraże autentyzmu uświadamiają coś ważnego – kultura ulega prze-
mianom, czy tego chcemy czy nie reaguje na zmiany społeczne, polityczne i obycza-
jowe. Zmienia się zarówno tkanka społeczna marrakeszańskiej medyny, jak i jej pejzaż 
kulturowy. Warto w zakończeniu przywołać wyniki badań Rachidy Saigh Bousta 
dotyczące gentryfikacji marrakeszańskiej medyny. Większość jej mieszkańców (57%) 
uznało ją za zjawisko pozytywne dla przestrzeni miejskiej, które poprawiło poziom 
bezpieczeństwa, zapewniło większy spokój życia w sąsiedztwie i przyczyniło się do 
zachowania architektonicznego dziedzictwa medyny (Saigh Bousta 2004, za: Minca, 
Borghi 2009: 47). Rzecz jasna, badania wymagają kompleksowej refleksji w odniesie-
niu do całego kontekstu kulturowego turystyki w Marrakeszu. Pokazują one jednak 
prawidłowość i dynamikę zmieniającego się świata, który wyłonił zespół znaczeń 
składający się na fenomen współczesnej turystyki. Interpretowanie ich nie może być 
oparte jedynie na krytyce masowej turystyki czy kolonialnych wyobrażeń orientu, ale 
na szukaniu głębszych sensów, które są ukryte w doświadczeniach zarówno turystów, 
jak i autochtonów. W tym miejscu pojawia się przestrzeń do badań antropologicznych, 
które mogą podjąć wielotorową analizę zagadnienia. Istotne staje się udzielenie głosu 
wszystkim obywatelom medyny, jak i ludności napływowej. Ważne jest również, by 
przyjrzeć się topografii starego miasta nie tylko pod kątem analiz przestrzennych, ale 
również sensualnych tropów, które kreślą zarówno turystyczne trajektorie, jak i lokal-
ne ścieżki. 

Krytyczna analiza masowej turystyki nie jest wystarczająca, by prowadzić debatę 
ogniskującą się wokół nowych problemów i interpretacyjnych wyzwań. Jednym z nich 
jest chociażby pielęgnowanie kultury tradycyjnej w perspektywie kulturowego dzie-
dzictwa Maroka, dla którego przemysł turystyczny nie powinien być priorytetem, 
przyczyniającym się do powstawania nieautentycznych reprezentacji. Turystyka 
marrakeszańska winna być zatem wypadkową wypracowanych strategii dialogu 
z obywatelami miasta. Warto analizować wielogłos medyny, która przemawia ustami 
rzemieślników, artystów, intelektualistów, gawędziarzy, kucharzy, turystów i wielu 
innych, którzy tworzą niepowtarzalny klimat miejsca.
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Fot. 1. Mury marrakeszańskiej medyny z lat 20. XX wieku, autor nieznany; zdjęcie zakupione w Marrakeszu w 2017 r.
Źródło: archiwum własne.

Fot. 2. Mury miejskie marrakeszańskiej medyny, brama wschodnia, Marrakesz 2017 r.
Źródło: archiwum własne.
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Fot. 3. Plac Dżamma al-Fina w południowym słońcu, Marrakesz 2017 r.
Źródło: archiwum własne.

Fot. 4. Medyna drugiej prędkości, Marrakesz 2015 r.
Źródło: archiwum własne.
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cO u WAS SłychAć? 
O regiONALNych AudiOSFerAch

Nieskończone, ciągłe zgrzyty, hałas, tętent kroków. Roją się ludzie jak mrówki, brzęczą jak bąki 
gderliwe. Szum, zgiełk w korytarzach Starego Domu, a ja muszę słuchać tego wszystkiego. 
Oczy zamknąć można… przez uszy przenika wszystko. Chwytają każdy jęk, każdą skargę, każ-
dą kłótnię. Najbłahsza sprawa dostaje się do mózgu i rozgrywa się tam, rozkłada swe akta… […] 
Gdy zaś mieszkańcy Starego Domu chcą tańczyć, to chociaż masz w duszy pogrzeb dnia tego, 
musisz wycinać hołubce. Uszy to straszny wynalazek… straszny! (Mirandola, 1919: 1)

Bohater jednej z nowel Franciszka Mirandoli uskarżający się na przepełnioną dźwię-
kami przestrzeń, w której przyszło mu mieszkać, złorzeczy na zmysł słuchu jako ten, 
którym zdecydowanie trudniej sterować. Odcięcie się od wrażeń wizualnych wydaje 
się o wiele prostsze niż ograniczenie bodźców audialnych, a natłok różnego rodzaju 
dźwięków może spowodować przesyt, zmęczenie i poczucie opresji. Człowiek współ-
czesny zostaje postawiony w podobnej sytuacji jak bohater Starego domu: trenowany 
w praktykach związanych z nowymi mediami, wspartych przede wszystkim na wizu-
alności, często patrzy, ale nie widzi, bo nauczył się już radzić sobie z nadmiarem 
otaczających go obrazów, jednak uszy nadal pozostają „strasznym wynalazkiem”. 
Audiosfera, będąca nieodzownym elementem naszego funkcjonowania w świecie, 
doświadczana w każdym miejscu i czasie, długo spychana była na margines w reflek-
sjach badaczy kultury, zdominowanych przez obraz w każdej jego postaci. Powrót do 
namysłu nad rolą, funkcją i konsekwencjami współegzystowania z dźwiękiem 
we współczesnym świecie stał się niemal koniecznością, bo szybko postępujące zmia-
ny cywilizacyjne i technologiczne, pogłębiające kakofonię codzienności, nie mogą być 
już niesłyszalne. Komfort naszego bycia tu i teraz nie opiera się już tylko na kształto-
waniu otaczającej nas ikonosfery, a coraz częściej każe zastanowić się także nad tym, 
jak brzmi nasze otoczenie. Wzrastająca świadomość dotycząca dźwięku wywołała 
podjęcie działań, które w sposób celowy i zaplanowany organizują również przestrzeń 
audialną, w której uszy nie muszą już dłużej być przekleństwem. Ciekawymi zjawi-
skami w tym kontekście stają się inicjatywy podejmowane w wielu miejscach w skali 
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kraju i świata, które mają na celu opowiadanie o konkretnych miejscach i przestrze-
niach, a równocześnie promowanie ich przez zwrócenie uwagi na ich szczególne 
walory dźwiękowe. 

Jerzy Jastrzębski (2004: 80–81) pisze:

Zmiana sposobu funkcjonowania ludzi w przestrzeni geograficznej i kulturowej […] pociąga 
za sobą różnorakie konsekwencje antropologiczne w sferze świadomości oraz społecznego 
i ekonomicznego bytu. Analizując zatem naszą obecną kondycję cywilizacyjną i usytuowanie 
w niej człowieka jako jednostki i gatunku, nie można zlekceważyć jego umiejscowień prze-
strzennych, a także związanych z nimi sposobów myślenia i odczuwania oraz odpowiadają-
cych im repertuarów zachowań. Obszar współczesnej refleksji nad tym zespołem zagadnień 
rozpościera się pomiędzy biegunami globalizmu – z jednej, a lokalizmu – z drugiej strony; 
między myśleniem w kategoriach planetarnych i rozważaniem spraw ludzkich w kontekście 
różnie pojmowanego regionu. Jedni zatem mówią o „globalnej wiosce” czy „Ziemi – ojczyźnie 
ludzi”, inni akcentują konkretne, lokalne przywiązania do „małych ojczyzn” i błogosławione 
zróżnicowania w świecie, który wydaje się coraz bardziej jednolity, a przez to nudny i obcy.

Wskazywanie na różnorodność dźwiękową konkretnych przestrzeni opierać się będzie 
na założeniu, że mimo iż świat pozornie skurczył się i ujednolicił, zatem wydawać by 
się mogło, że każda wieś, miasteczko czy metropolia brzmieć będą podobnie, to nadal 
pozostaje niezwykle dużo miejsc, charakteryzujących się odmienną audiosferą, która 
to stanowić będzie o ich wyjątkowości. O różnorodności i swoistości lokalnej świadczyć 
będą nie tylko elementy wizualne, ale na nowo odkryte lub uświadomione elementy 
audialne. 

1. melodia pierwsza: gdańsk

28 czerwca 2014 roku Gdańsk wybrzmiał swoją własną symfonią. Projekt Symfonia 
Gdańska – dźwięki miasta powstał przy udziale wielu miejscowych instytucji, firm 
oraz parafii1, a jego celem było stworzenie kompozycji muzycznej składającej się 
z charakterystycznych dźwięków miasta – niepowtarzalnych dla tego miejsca oraz 
rozpoznawalnych, choć często nieuświadomionych. Melodia ta wybrzmiewała w cza-
sie i przestrzeni – przeszło godzinnemu spacerowi przez miasto towarzyszyły kolejno 
emitowane dźwięki: materiał dźwiękowy nagrany na wieży kontrolnej Kapitanatu 
Portu Gdańsk, przybliżający sposób komunikacji ze statkami wpływającymi i wypły-
wającymi z portu, następnie nuty syren policyjnych, wozów strażackich, klaksony 
autobusów, dzwonki tramwajów i odgłosy scalających Trójmiasto pociągów Szybkiej 
Kolei Miejskiej. W drugiej części Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej po-
prowadziła publiczność przez Stare i Główne Miasto do Zielonej Bramy, a w trakcie 
kolejno wybrzmiewały dzwony wszystkich mijanych kościołów oraz dwa carillony 

1 Twórcy projektu szczegółowo je wyliczają: Centrum Techniki Okrętowej S.A., Instytut Kultury Miejskiej, 
Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Miejska Straży Pożarnej, Kapitanat Portu Gdańsk, Bazylika Ma-
riacka, kościoły: św. Brygidy, św. Józefa, św. Jakuba, św. Katarzyny, św. Piotra i Pawła, św. Trójcy, św. Jana, 
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Narodowe Muzeum Morskie, Orkie-
stra Morskiego Oddziału Straży Granicznej, PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., Zakład Komunikacji Miejskiej, 
Zarząd Transportu Miejskiego, Żegluga Gdańska Sp. z o.o. (cyt. za: Symfonia Gdańska – dźwięki miasta).
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koncertowe znajdujące się na gdańskim Śródmieściu: w kościele św. Katarzyny oraz 
w Ratuszu Głównym. Symfonię zamknęły syreny statków Białej Floty oraz SS Sołdka 
(pierwszego statku zbudowanego w Polsce po drugiej wojnie światowej), znajdujące 
się na Mołtawie. Jak piszą organizatorzy:

Realizując Symfonię, chcemy podkreślić, że dobrem kultury jest również tkanka miasta, w któ-
rej na co dzień funkcjonujemy, dlatego trzeba ją szanować i chronić. Projekt wprowadza także 
sztukę do przestrzeni publicznej.
Projekt zwraca uwagę na potencjał kulturotwórczy tkwiący w strukturach miejskich Gdańska. 
Instytucje publiczne łączą w nim działania na rzecz budowy marki „Gdańsk” (Symfonia Gdań-
ska – dźwięki miasta).

2. melodia druga: Wrocław

„Jak wygląda miasto, gdy nie można go zobaczyć?” – pytają inicjatorzy projektu Nie-
widzialna mapa Wrocławia. Pierwszy przewodnik po Wrocławiu stworzony przez 
osoby niewidzące. W latach 2005–2006 Ośrodek Postaw Twórczych wraz z 16 osoba-
mi niewidomymi bądź ociemniałymi w wieku od 21 do 72 lat postanowił zrealizować 
pomysł Macieja Bączyka i stworzyć pierwszą mapę, która charakteryzować będzie 
przestrzeń Wrocławia za pomocą dźwięków właśnie. Tak powstał katalog trzydziestu 
jeden miejsc, które mają szczególne znaczenie audialne, np. tor wyścigów konnych 
na Partynicach czy wrocławskie zoo. Jak wyjaśniają twórcy:

Projekt Niewidzialna mapa niekoniecznie mówi o równych szansach dla osób niewidzących. 
Mówi natomiast wiele o tym, jak zdeterminowani percepcyjnie i mentalnie jesteśmy przez 
zmysł wzroku. Czy wszyscy jesteśmy członkami społeczeństwa spektaklu? Przewodnik opra-
cowany dzięki spotkaniom i rozmowom z niewidomymi daje osobom uzależnionym od wi-
zualnego przekazu możliwość przeżycia emocjonującej przygody intelektualnej w zupełnie 
obcym, choć własnym mieście.

Efektem pracy jest publikacja składająca się z opisu i fotografii przywołanych części 
Wrocławia, poszerzona o dokumentację rozmów z jej twórcami, a także zawierająca 
płytę CD z nagraniami dźwięków. Projekt został dofinansowany przez Gminę Wrocław 
i zrealizowany w ramach mecenatu Samorządu Miasta Wrocławia (https://opt-art.net/
pozycje-wydawnicze/niewidzialna-mapa-wroclawia/).

3. melodia trzecia: Lublin

W wyniku realizowanego przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1 kwietnia 
do 30 listopada 2010 roku projektu internetowego Opowieści o Dzielnicach Lublina 
powstał serwis internetowy prezentujący w szerokiej perspektywie historię i teraź-
niejszość dzielnic Lublina. Oprócz niezwykle obszernego materiału fotograficznego 
oraz filmowego poświęconego poszczególnym częściom miasta, czy audiopowieści 
dotyczących Lublina zrealizowanych przez mieszkańców i cudzoziemców, serwis 
zawiera także mapę dźwiękową miasta, na której zaznaczono i umieszczono dźwięki, 
które zdaniem twórców w najbardziej rzeczywisty sposób oddają atmosferę dźwięko-

https://opt-art.net/pozycje-wydawnicze/niewidzialna-mapa-wroclawia/
https://opt-art.net/pozycje-wydawnicze/niewidzialna-mapa-wroclawia/
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wą Lublina. Pojawiają się tu między innymi dźwięki miejsc często odwiedzanych 
i popularnych wśród mieszkańców, np. Zalewu Zemborzyckiego czy Placu Litewskie-
go, zatem związanych ze współczesnością. Ciekawym zabiegiem jest również postrze-
ganie audiosfery szczególnych miejsc w perspektywie historycznej. Twórcy zestawia-
ją bowiem aktualną przestrzeń dźwiękową np. dawnej dzielnicy żydowskiej z rekon-
strukcją dźwięku, jaki kiedyś w tym miejscu mógł być słyszany. Tętent końskich kopyt 
miesza się tu z nawoływaniem żydowskiego handlarza, zachwalającego swoje pro-
dukty mieszanką języka polskiego i jidysz, śpiewaniem żydowskich pieśni, zakłócanych 
przez szczekanie psów i oddalony gwar uliczny. Zarejestrowano też odgłosy wytwa-
rzane w miejscach, które narażone są na zniknięcie – są to dźwięki warsztatów 
rzemieślniczych, np. dźwięk zakładu krawieckiego na ul. Kowalskiej. 

W opisie projektu czytamy:

Mapa dźwiękowa jest jedną z niematerialnych wartości krajobrazu kulturowego. Dźwięki two-
rzą krajobraz dźwiękowy, który jest jednym z elementów środowiska geograficznego. Dźwięki 
miasta odzwierciedlają zjawiska społeczne i kulturowe, są ściśle związane ze środowiskiem 
przyrodniczym, mogą być także przejawem zmian historycznych.
Powstające na skutek nakładania się na siebie dźwięków krajobrazy dźwiękowe są nośnika-
mi treści, skojarzeń i symboliki. W każdym krajobrazie występują dźwięki z jakiegoś względu 
wyjątkowe lub posiadające szczególną wartość dla lokalnej społeczności, przez co stają się 
częścią „ducha miejsca” (Mapa dźwiękowa Lublina).

Przykładów podobnych inicjatyw podejmujących zagadnienie audiosfery miasta 
można by przywoływać znacznie więcej, choćby Urządzenie do słuchania Wisły 
Norberta Delmana („Tuba akustycznie wzmacniająca szumy i dźwięki rzeki. Ma 
wzbudzać potrzebę słuchania natury i przypominać o niej, jej odgłosach, szmerach 
i szeptach, w miejscu, gdzie bywają one zagłuszane przez zgiełk miasta” – Park rzeź-
by nad Wisłą) czy Biuro Dźwięku Katowice („Uczestnicy opracowują materiał dźwię-
kowy w oparciu o analizę przestrzeni miejskiej, spróbują odnaleźć nowe brzmienie 
muzyki klubowej – oryginalny produkt z Katowic” – Biuro Dźwięku Katowice). Nie 
idzie tu jednak o stworzenie pełnego katalogu podobnych przedsięwzięć, ale o zwró-
cenie uwagi na ich element wspólny: budowanie przywiązania do miejsca w oparciu 
o jego pejzaż dźwiękowy.

Pejzaż dźwiękowy jest terminem, którego autorstwo przypisuje się kanadyjskiemu 
kompozytorowi i teoretykowi Raymondowi Murrayowi Schaferowi. Użył on go w pra-
cy Ear Cleaning w 1967 roku, a później wyznał:

Potrzebowałem słowa opisującego ów wir przyjemności i bólu, który odczuwałem w uszach 
od momentu przebudzenia się aż po noc, jeszcze długo po zamknięciu oczu. Przyszło mi na 
myśl wyrażenie pejzaż dźwiękowy (soundscape). Wydaje mi się, że sam je wymyśliłem, wywo-
dząc je ze słowa pejzaż (landscape), choć być może pożyczyłem je skądś – nie to jest ważne. 
Używałem go w odniesieniu do wszystkich i do określonych środowisk dźwiękowych (Schafer, 
1993: 104).

Chociaż według niektórych badaczy termin ten pojawiał się już wcześniej – choćby 
w książce A New Soundscape Alvina Luciera wydanej w 1965 roku (Kapelański, 2005: 
107–119), to znaczenie, jakie dzisiaj mu przypisujemy, bliższe jest definicji Schafera. 
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To on także stał się prekursorem badań nad tak rozumianymi pejzażami dźwiękowy-
mi, kiedy w latach 70. rozpoczął World Soundscape Project na Uniwersytecie Simona 
Frasera. Nagrania terenowe przeprowadzone w wybranych wsiach i miastach anali-
zował w oparciu o własną teorię zakładającą, że cały świat dźwięków jest makroko-
smiczną kompozycją muzyczną. W jego pracach wyraźnie pobrzmiewają inspiracje 
idei pitagorejskich, ale Schafer nie zatrzymuje się na teoretyzowaniu. Formułuje 
i wciela w życie pozytywny program planowania akustycznego, zakładającego świa-
dome kształtowanie audiosfery, w której żyjemy, gdyż, jak pisze:

[…] bez przerwy rozbrzmiewa wokół nas fascynująca makrokosmiczna symfonia. Jest to sym-
fonia krajobrazu dźwiękowego świata. Jesteśmy jednocześnie jej słuchaczami, wykonawcami 
i kompozytorami. Projektowanie akustyczne nie dotyczy wyłącznie inżynierów akustycznych. 
Jest zadaniem wymagającym pracy wielu ludzi, bowiem „koncert świata” ciągle trwa, a miej-
sca na audytorium są darmowe (Kapelański, 2008: 10).

Wspomniane projekty są, świadomą bądź nie, kontynuacją założeń takiej ekologii 
akustycznej, której podstawy dał właśnie Schafer. Fakt zmieniającego się przez rozwój 
cywilizacji i zdobycze technologiczne środowiska dźwiękowego człowieka był dla 
wielu jemu współczesnych oczywisty, jednak punkt ciężkości w swoich badaniach 
położył na pozytywny program zakładający świadomą percepcję wrażeń dźwiękowych 
i porządkowanie ich liczby i natężenia, bo, jak sam zauważał: „Zanieczyszczenie ha-
łasem pozostaje w związku z nieuważnym ludzkim słuchaniem i lekceważeniem 
skażeń akustycznych” (Schafer, 2010: 53).

Dominujący współcześnie soundscape nazywa Schafer „lo-fi”, a charakteryzuje go 
ogromna ilość dźwięków, wśród których pojedyncze sygnały akustyczne są niesłyszalne, 
ponieważ tłumi je szerokopasmowy szum wytwarzany przez ludzkie głosy, dźwięki 
pojazdów, odgłosy przyrody itp. „Na skrzyżowaniu w centrum miasta nie ma już odle-
głości – pozostaje tylko obecność” (Schafer, 2010: 53). W przeciwieństwie do takiego 
pejzażu funkcjonuje soundscape „hi-fi” czyli wypełniony odgłosami o niskim poziomie 
zakłóceń, dobrze rozróżnialnymi i wyrazistymi, a ich źródła bez problemu potrafimy 
nazwać. Bliższy jest on przestrzeniom wiejskim niż miejskim. O podobnych doświad-
czeniach pisał kiedyś Andrzej Stasiuk (2006: 15) w jednym ze swoich opowiadań:

W tamtych czasach było znacznie mniej dźwięków. Kilka razy dziennie w oddali przejeżdżał 
autobus. Można było dostrzec jego sylwetkę na odległej szosie biegnącej w szpalerze drzew. […] 
Gdzieś szczekał pies. Wszystkie odgłosy były wyraziste i wyraźnie od siebie oddzielone. Jakby 
rzeczywistość od czasu do czasu wstrzymywała oddech i opuszczała powieki. Słychać było, 
jak w oddalonym o kilkaset metrów gospodarstwie obraca się kołowrót studni, odwija łańcuch 
i wiadro opada w głąb cembrowiny. Czasami dźwięki niosły się z bardzo daleka. Gdzieś spoza 
horyzontu, z głębi nieba, nie wiadomo skąd. Raptem w ciszy zastygłego, upalnego popołudnia 
zjawiał się strzęp czyjejś rozmowy. Rozedrgane powietrze niczym płyta rezonansowa albo 
struna przenosiło odległe ludzkie głosy, stukot narzędzi […]. Skowronek śpiewał swoją mo-
notonną, hipnotyczną piosenkę. Upał, jasność i jednostajny dźwięk absolutnej ciszy […]. Ten 
pejzaż, świat i błękitna falująca linia horyzontu miały na mnie czekać. Doświadczałem czegoś 
w rodzaju wieczności. Po prostu dostąpiłem łaski.

Wieś lat 70., o której pisze Stasiuk, jawi się zatem jako szczególne locus amoenus, 
niedotknięte jeszcze hałasami nowoczesnego życia, choć przepełnione dźwiękami. 
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Poczucia harmonii, równowagi i bezpieczeństwa nie gwarantuje tu przecież cisza, ale 
rozpoznawalność i celowość odgłosów. Sam Stasiuk w pewnym momencie swojego 
życia postanowił porzucić metropolię i w poszukiwaniu samotności i spokoju zdecy-
dował się zamieszkać w Beskidzie Niskim w wiosce Czarne, gdzie jego przyjaciel miał 
łemkowską chatę z 1937 roku. Podobne decyzje porzucania życia w mieście na rzecz 
bliższych lub dalszych „oaz spokoju” kształtują się często na podstawie wyobrażenia 
o sielskiej przestrzeni oddalonych, izolowanych, nietkniętych przez cywilizację miejsc. 
W ten sposób buduje się także mit regionalizmu, oparty na przekonaniu, że miejsce 
takie zagwarantuje większe poczucie przynależności do niego i zapewni zrozumienie 
dla autonomii jednostki. Według niektórych dzieje się tak, gdyż

[…] potrzebujemy remedium na globalną dehumanizację, odczuwamy dotkliwie brak zako-
rzenienia i związany z nim zanik poczucia tożsamości określanej m.in. za pomocą odniesień 
terytorialnych (Jastrzębski, 2004: 83).

Z podobnych potrzeb i tęsknot świetnie zdają sobie sprawę specjaliści branży rekla-
mowej i turystycznej. Wystarczy przejrzeć kilka ofert choćby z terenu Bieszczadów, 
które wciąż uchodzą za enklawę ciszy i równowagi. Krywa Chata w sercu Bieszczadów 
zachwala swe szczególne walory: „Dla szukających spokoju i tych, którzy chcą zasza-
leć. Dla Was nasi Goście stworzyliśmy miejsce inne od wszystkich, gdzie rano witają 
Was bieszczadzkie połoniny, a wieczorem kładą do snu dźwięki leśnej głuszy…”. 
Jednak żeby ten mityczny krajobraz za bardzo nie odstraszył potencjalnych klientów, 
zapewnia się ich również, że do dyspozycji gości pozostają: „parking na cztery samo-
chody, 43a «własnych połonin», dwa tarasy (na piętrze i na parterze), sypialnia na 
parterze z łazienką, przestronny salon z kominkiem i TV-sat, DVD, w pełni wyposażo-
na kuchnia (lodówka, płyta grzewcza z piekarnikiem, ekspres do kawy, naczynia, 
sztućce itp.), na piętrze zaś trzy sypialnie z łazienką, domowa biblioteka i wypożyczal-
nia rowerów” (Krywa Chata w sercu Bieszczadów). Tęsknimy za światem cichszym, 
będącym jednak sentymentalną utopią, ufundowaną na romantycznym paradygmacie, 
bo rzeczywistość dawnych wsi, miast i miasteczek nie była wyzbyta z hałasu, ale miał 
on zupełnie inną funkcję – każdy dźwięk coś znaczył.

Z kronik, dokumentów i szczegółowych analiz naukowych wiemy, że ludzie w prze-
szłości interpretowali świat wizualny inaczej, rzadko kiedy zwracało się jednak uwa-
gę na doświadczenia percepcji słuchowej. Skoro jednak obraz w wielu przypadkach 
odbierany był odmiennie, podobnie mogło być przecież z dźwiękiem. Z pewnością 
huk grzmotów towarzyszący burzy musiał znaczyć zdecydowanie co innego, skoro 
człowiek nie wiedział, jaka była przyczyna ich powstawania. Z kolei dobrze znany 
i oswojony tętent kopyt nie przywoływał nostalgicznych skojarzeń, jakie mogą uru-
chamiać się u współczesnego odbiorcy. To, co ze świata audialnego odbieramy świa-
domie i jak to interpretujemy, jest historycznie i kulturowo zdeterminowane. David 
Garrioch (2003: 6) sugeruje, że

[…] dla mieszkańców europejskich miast i miasteczek w XVII, XVIII i XIX wieku środowisko słu-
chowe stanowiło system semiotyczny. Dźwięk był niezbędnym elementem w systemie miej-
skiej informacji bez radia, TV albo gazet. Był czymś więcej niż tylko odpowiednikiem owych 
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mediów: tak formowała się część ludzkiego sposobu nawigowania w czasie i przestrzeni 
w społecznym świecie miasta.

Miasta te przepełniały: tętent końskich kopyt na bruku, dudnienie drewnianych po-
wleczonych żelazem kół, miauczenie kotów, szczekanie psów, kłótnie sąsiedzkie, 
rozmowy toczone w oknach przeciwległych domów, zachęty sprzedawców, obwiesz-
czenia krzykaczy miejskich (np. dotyczące nowych praw, wyroków skazujących czy 
informujące o zbliżających się pogrzebach), piosenki i akompaniament płynące 
z szynków i tawern, muzyka religijna, odgłosy warsztatów tkackich, kowalskich, sto-
larskich itd. Najgłośniejszym dźwiękiem towarzyszącym ówczesnemu życiu miejskie-
mu było bicie dzwonów – bardzo różnorodnych i wcale licznych.

XVII-wieczne Beauvais miało 135 wielkich dzwonów i kilka tuzinów mniejszych, pod-
czas gdy małe miasteczko Lodi w północnych Włoszech na początku XVIII wieku miało nie 
mniej niż 128 dzwonów. Kościół św. Iwana w Moskwie podobno miał 33, a wzdłuż północno- 
-zachodniej Europy wiele kościołów miało kuranty z 30, 40 i więcej dzwonów wygrywających 
melodie w regularnych interwałach (Garrioch, 2003: 6).

Dzwony pojawiały się także w budynkach ratuszowych ówczesnej Europy czy waż-
nych instytucjach (np. budynkach giełdy papierów wartościowych). Ze względu na 
swoje zróżnicowanie tonalne i wielkość wygrywały inne dźwięki, które mogły być 
dzięki temu rozróżniane przez mieszkańców. Jak wyliczają badacze (Garrioch, 2003; 
zob. też Jacob, 1996; Balwierczak, 1992; Fijałek, 2002), dzwony nie tylko wzywały 
ludzi na mszę, nieszpory, błogosławieństwo, ale używano ich także podczas ślubów 
bądź pogrzebów, obwieszczając czyjąś śmierć (np. w Anglii dwa pociągnięcia infor-
mowały o śmierci kobiety, a trzy – mężczyzny), wyznaczały upływ czasu, zaznacza-
jąc określone pory dnia, wzywały do pracy („Genewscy rzemieślnicy nie rozpoczyna-
li pracy młotami, dopóki nie usłyszeli dzwonów z kościoła św. Piotra” – Garrioch, 
2003: 11), zapowiadały godzinę policyjną itd. Bogactwo kombinacji w sposobach 
dzwonienia wyznaczało pewien kod, a miejscowi, orientujący się w tym systemie 
potrafili dzięki temu podać porę dnia, okres liturgiczny albo uruchomić odpowiada-
jący konkretnej „melodii” scenariusz działań (wezwanie do pracy, na modlitwę, plac 
targowy itp.). 

Dźwięki wyznaczały punkty referencyjne, precyzowały pochodzenie i klasę społeczną 
(podczas gdy stukot drewniaków charakteryzował chłopa, szelest jedwabiu – 
szlachciankę), a także wpisywały się w struktury władzy (dzwony bijące najgłośniej 
i najdłużej np. przy odejściu ważnych osobistości, ale także konieczność zapanowania 
względnej ciszy, gdy przemawiał król, oficjel itd.). Wydaje się zatem, że miasta sprzed 
rewolucji przemysłowej wcale nie były cichsze, ale z pewnością czytelniejsze audialnie, 
również ze względu na gotowość odbioru świata dźwięków. 

Dzisiejszy człowiek, będący, jak się wydaje, w stanie permanentnego ogłuszania się, uważa 
je za mechanizm nieistotny. Na Zachodzie ucho ustąpiło miejsca oku jako najważniejszemu 
odbiorcy informacji o środowisku (Schafer, 2010: 54).

Noc zapadła, miasto pokryło się łunami, szumy się podniosły, łoskoty stały się wyraźniejsze, 
turkoty się wzmogły, krzyki spotężniały – aż w końcu wszystkie dźwięki zlały się w przeogrom-
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ny, dziki chór, śpiewany głosami maszyn i ludzi, od którego drżało powietrze i trzęsła się ziemia!
Łódź pracowała nocną, gorączkową pracą (Reymont, 2004: 70).

Reymontowska Łódź, pozorna „ziemia obiecana”, to obraz prężnie wzrastającej metro-
polii, w którym autor zawarł wnikliwą analizę kontrastów. I dziś miasto w równym 
stopniu może przerażać, co fascynować. Ten ambiwalentny stosunek dotyczy także 
audiosfery. Z jednej strony podejmowane są projekty soundartowe oparte na dźwiękach 
industrialnych, np. kompozycje dźwiękowe Katarzyny Krakowiak (Dźwięk w sztuce), 
z drugiej jednak wskazuje się na konieczność wnikliwego i celowego kształtowania 
pejzażu dźwiękowego, w którym żyjemy, mieszkamy i pracujemy, ponieważ zachwyt 
nad przemysłowymi odgłosami miasta przez przeciętnego mieszkańca odbierany jest 
już raczej jako opresyjny. O ile np. syreny wzywające do pracy – w takich wzrastających 
od początku XX wieku metropoliach jak Łódź czy Częstochowa – funkcjonowały jeszcze 
w systemie semiotycznym i wpisywały się w codzienność, o tyle dzisiejsze ośrodki szu-
kać będą sposobu na uporządkowanie elementów audiosfery i zadbanie o utrzymanie 
w ich obrębie miejsc wyłączonych z miejskich hałasów. Potrzeba ponownego sproble-
matyzowania kwestii zagospodarowania audialnego. Już pod koniec lat 60. XX wieku 
sprawę tę podniósł Witold Lutosławski, mobilizując Radę Muzyczną UNESCO do podję-
cia uchwały dotyczącej muzyki i technologii jej odtwarzania. Pisano w niej:

Walne Zgromadzenie Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO […] jednomyślnie potępia 
niedopuszczalne pogwałcenie wolności osobistej i prawa każdego człowieka do ciszy przez 
nadużywanie nagranej oraz nadawanej przez radio muzyki w miejscach publicznych i prywat-
nych. Walne Zgromadzenie żąda, aby Komitet Wykonawczy przestudiował ten problem w jego 
wszelkich aspektach – medycznym, naukowym, prawnym – nie pomijając również aspektu ar-
tystycznego i wychowawczego, oraz aby zaproponować w pierwszym rzędzie UNESCO, a tak-
że właściwym władzom poczynienie wszelkich kroków w celu położenia kresu omawianemu 
nadużywaniu muzyki (Uchwała międzynarodowej rady muzycznej, 1970: 3).

Lutosławski nie wyszedł poza kwestie muzyczne, bo te były mu najbliższe i najbardziej 
go interesowały, ale jego intuicję podjął właśnie Schafer, a później kontynuatorzy duże-
go ruchu, który dzisiaj określa się jako ekologię akustyczną. Aspekt audialny przestrze-
ni miejskiej traktowany jest coraz poważniej nie tylko ze względu na zmniejszający się 
komfort naszego życia w kakofonii miejskiej, ale również przez szereg badań wskazu-
jących na pojawiające się coraz częściej problemy natury somatycznej i psychicznej. 
Długotrwałe oddziaływanie hałasu może spowodować m.in.: skurcz drobnych naczyń 
tętniczych, prowadzący do nadmiernego wzrostu ciśnienia krwi, zmianę w funkcjono-
waniu układu nerwowego, zakłócenie wzroku, np. upośledzenie rozróżniania barw 
i ograniczenie pola widzenia, zmniejszenie wydolności psychicznej czy zaburzenia snu 
(Wpływ hałasu na zdrowie człowieka). Zmieniające się warunki życia mieszkańców 
miast wymusiły także refleksję nad jakością środowiska dźwiękowego wśród zarządza-
jących przestrzenią publiczną. Regulacje dotyczące audiosfery zaproponowała Unia 
Europejska i na mocy Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środo-
wisku zobowiązano współczesne metropolie do przygotowania tzw. map akustycznych. 
Dokument taki ma postać mapy uwzględniającej wskaźnik hałasu – jego źródła i para-
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metry, a sporządzany jest dla każdej aglomeracji „[…] o liczbie mieszkańców ponad 
250 tysięcy i dla wszystkich głównych dróg o obciążeniu ruchem ponad sześć milionów 
przejazdów rocznie, głównych linii kolejowych o obciążeniu ruchem ponad 60 tysięcy 
przejazdów składów pociągów rocznie i głównych lotnisk na swym terytorium” (Dyrek-
tywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.). Dzięki 
temu możliwe jest planowanie obszarów zabudowy mieszkaniowej i tworzenie planów 
zagospodarowania przestrzennego ze względu na audiosferę, a także wyznaczenie 
rejonów, w których natężenie hałasu przekroczyło normy, oraz zachowanie i ochronę 
tych obszarów, które w metropoliach mogą jeszcze stanowić miejsca względnej ciszy. 
Niezwykle ważną rolę odgrywają przy tworzeniu takich analiz sami użytkownicy danych 
przestrzeni, wskazujący, które miejsca odbierane są jako szczególnie hałaśliwe, a które 
harmonijne i ciche2. Coraz częściej proponuje się też wdrażanie projektów, które zreali-
zowane zostały już w innych krajach. Jeden z teoretyków i wnikliwych obserwatorów 
badań soundscape’owych w Polsce Sebastian Bernat (2009a: 181) zauważa: 

Warto zastanowić się nad stworzeniem, wzorem innych projektów zagranicznych, bibliote-
ki dźwiękowej naszego kraju (Atlasu krajobrazów dźwiękowych Polski). Może to być rezultat 
otwartego konkursu bądź inicjatywa internetowa z rozwiązaniami interaktywnymi i multi-
medialnymi. Wzorem mogą być podobne inicjatywy w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii. Stowarzyszenie National Geographic w Stanach Zjednoczonych zaproponowało 
dzieciom i młodzieży akcję „The sound of place” (dźwięki miejsca) w ramach bloku „Space 
and time” (przestrzeń i czas), która spotkała się z dużym zainteresowaniem. W jej efekcie po-
wstała multimedialna mapa Stanów Zjednoczonych zawierająca odnośniki do opisu kilkuna-
stu miejscowości, wzbogaconego o fotografie, charakterystykę i nagrania dźwięków znaczą-
cych, ilustrujących interakcje człowiek–środowisko oraz zmiany w miejscu. Projekt zachęcał 
do postrzegania świata przez uszy, rozpoznania, co czyni miejsce unikalnym, jak miejsce od-
zwierciedlone jest przez dźwięki społeczności. Podobne zadanie spełnia program edukacyjny 
„Sonic Postcards” (pocztówki dźwiękowe) wprowadzony w Wielkiej Brytanii przez organizację 
Sonic Arts Network. Uczniowie w wieku 9–14 lat samodzielnie wyszukują atrakcyjne krajobra-
zy dźwiękowe, rejestrują je w terenie, a następnie w warunkach kameralnych (w komputerze) 
tworzą pocztówkę dźwiękową. Ważnym narzędziem wykorzystanym w projekcie jest Internet 
umożliwiający komunikowanie się, wymianę informacji (pocztówek dźwiękowych) pomiędzy 
uczniami różnych szkół, przez co ułatwiający poznawanie i porównywanie odmiennych kra-
jobrazów dźwiękowych.

Omówione wcześniej przykłady inicjatyw gdańskiej, wrocławskiej i lubelskiej są 
w pewnym sensie realizacją takich zamierzeń, które w budowanie tożsamości miejsca 
i promowanie regionu wpisują działania audialne. Pełna przestrzenna złożoność 
środowiska nie może przecież opierać się wyłącznie na doświadczeniach wizualnych. 
Przekonanie, że współczesne miasta w niewielkim stopniu różnią się fonicznie, jest 
jedynie pozorne. Oczywiście szum miasta, odgłosy pojazdów, trąbienie klaksonów, 
sygnały karetek i policji tworzyć będą audiosferę każdego większego miasta, jednak 
wiele miejsc wybrzmi swoją własną, unikalną melodią. Choć pierwotnie możemy mieć 
wątpliwości co do istnienia wyróżniających wartości dźwiękowych konkretnych pej-
zaży miejskich, to genius loci np. Krakowa będzie ufundowany także na niepowta-
rzalności hejnału mariackiego, Lublina – na cichym szumie trolejbusów, Gdańska – na 

2 Przykład takich badań akustycznych przeprowadzonych w Lublinie w 2009 roku dokładnie omawia 
Sebastian Bernat (2009).
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odgłosach portowych statków, dźwiękach syren okrętowych czy boi przeciwmgielnych, 
a Zakopanego – na muzyce i gwarze góralskiej itp. Robert Losiak, zajmujący się au-
diosferą przede wszystkim w kontekście badań terenowych, zwraca uwagę, że być 
może należałoby wprowadzić dodatkową kategorię „klimatu fonicznego”:

Być może właściwym wyjaśnieniem odrębności miejsca byłoby pojęcie „klimatu fonicznego”, 
jaki miejscom przysługuje, wyróżniając je z przestrzeni dźwiękowej miasta. Istotą miejsc by-
łaby zatem pewnego rodzaju odczuwalna swoistość brzmieniowa, a zarazem stabilność, któ-
ra stoi w opozycji wobec niestabilności i otwartości przestrzeni niebędących miejscami. […] 
Dobrymi przykładami miejsc mogą być zamknięte podwórka w typie studni w śródmiejskich 
dzielnicach miasta, zaułki, bramy kamienic, klatki schodowe, przejścia podziemne, wewnętrz-
ne dziedzińce, wreszcie niektóre wnętrza budynków (Losiak, 2014: 29).

Być może swoistość dźwiękowa konkretnych miast czy regionów mogłaby być rozpa-
trywana także jako osobliwy klimat foniczny miejsca. 

Działania podejmowane na rzecz ochrony szczególnych walorów audialnych konkret-
nych miejsc będą zatem syntezą pomysłów ekologii i idei regionalizmu. Konsekwencją 
praktycznej adaptacji założeń teorii regionalistycznych nie będą tu przeobrażenia 
mające na celu nadanie niezależności polityczno-prawnej czy tworzenie państw re-
gionalnych, ale wzmocnienie roli konkretnych miejsc-miast-regionów przez świadome 
promowanie ich walorów dźwiękowych. Nawet jeśli programy takie mogą budzić 
opory i krytykę, wydając się wielu utopiami „szalonych ekologów”, jest w nich przecież 
duży walor pozytywny: doświadczana przestrzeń odbierana jest przez jej użytkowni-
ków jako własna i bezpieczna, a także wzmacniana jest jej kulturowa i geograficzna 
tożsamość. Szczególne nasilenie badań soundscape’owych w ostatnich dwóch deka-
dach może mieć też głębsze antropologiczne uzasadnienie. W pewnym sensie jest 
przecież powrotem do oralności, być może motywowanym w dużym stopniu przesy-
tem wynikającym z supremacji obrazu w kulturze XX wieku. Przedmiotem zaintere-
sowania będzie tu nie tylko środowisko dźwiękowe, ale sam człowiek i jego pozycja 
wobec miejsca, którą określić może również przez doświadczenie audialne. Uszy już 
dłużej nie muszą pozostawać „strasznym wynalazkiem”.
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próBA deFiNicji

próby wydobycia przejawów dziennikarstwa obywatelskiego 
w prasie amerykańskiej i polskiej

Dziennikarstwo obywatelskie zaczęło być uznawane za nowy rodzaj dziennikarstwa 
w XXI wieku, po tym, jak rozpowszechnił się Internet. Jednak, jak twierdzi Agata Kloc 
(2009), zjawisko przekazywania mediom informacji przez obywateli nie jest niczym 
nowym: „Już pod koniec XIX wieku obywatele niezajmujący się zawodowo dzienni-
karstwem byli autorami publikacji”. Aksjologicznych zalążków można doszukiwać się 
w rosnącym zainteresowaniu dziennikarzy społeczeństwem, które miało miejsce 
jeszcze w czasach oświecenia. Takie zjawisko można zauważyć w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki Północnej, gdzie współpraca redakcji z obywatelami wyrosła ze sprze-
ciwu wobec mediów komercyjnych. Jego początki sięgają jednak nawet XVIII wieku.

W XVIII wieku, dokładnie w 1729 roku Benjamin Franklin kupił gazetę „The Universal 
Instructor in all Arts and Sciences: and Pennsylvania Gazette”, wydawaną w Filadelfii 
i skrócił jej nazwę do „Pennsylvania Gazette”. Ukazujący się do 1800 roku dziennik 
uznawany jest za pierwszy przejaw skupienia na obywatelskości i obywatelach (Gill-
mor, 2006: 1). Thomas Paine, angielski pisarz i myśliciel doby oświecenia, inspiro-
wał wiele osób swoim sugestywnym pisaniem o rebelii, wolności i rządzie pod koniec 
XVIII wieku. Autor Zdrowego rozsądku, broszury politycznej nawołującej do ogłosze-
nia niepodległości Stanów Zjednoczonych, był prekursorem dla innych, piszących  
o wyzwoleniu Ameryki spod kolonii angielskiej. Ważna dla wolności prasy w Stanach 
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jest również działalność publicystyczna nieznanych autorów, bez twórczości których 
nie doszłoby do uchwalenia Konstytucji Stanów Zjednoczonych (Gillmor, 2006: 1).

W książce We the media Dan Gillmor przypomina, że przed wprowadzeniem 
w 1791 roku pierwszej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych na łamach 
prasy wypowiadali się pamfleciści, którzy publikacją tekstu ryzykowali życie.

Podobnie wyglądała sytuacja prasy polskiej w XIX wieku – był to okres szybkiego 
rozwoju i zróżnicowania. Wpływ na to miały następujące wydarzenia: wzrost sfery 
odbiorców, udoskonalenia techniczne w drukarstwie i środkach łączności, ułatwienia 
w kolportażu. W zaborze austriackim i pruskim prasa była codzienną publiczną try-
buną, gdzie toczono spory, dyskutowano i formułowano stanowiska wobec rządów 
zaborców. Natomiast pod panowaniem rosyjskim, gdzie nie istniały instytucje przed-
stawicielskie i organizacje polityczne, prasa stała się głównym organem kształtującym 
i wyrażającym opinię publiczną (Markiewicz, 1980: 35). Główną rolę na rynku praso-
wym (zwłaszcza prasy codziennej) odgrywały przedsiębiorstwa kapitalistyczne, na-
stawione na zysk właściciela i wynagradzające pracę zespołu redakcyjnego. Często 
jednak ukazywały się publikacje deficytowe, ze względów ideowo-politycznych subwen-
cjonowane przez przedstawicieli warstw posiadających lub organizacje społeczno- 
-polityczne. Jak twierdzi Henryk Markiewicz (1980: 35), niektóre utrzymywały się 
dzięki niemal bezinteresownemu wysiłkowi swoich współpracowników.

Taki przejaw zaangażowania w tworzenie prasy rozpatrywany przez pryzmat obywa-
telskości można uznać za jeden z pierwszych przejawów dziennikarstwa obywatel-
skiego. Oczywiście wpływ na to miało zupełnie inne podłoże niż w Stanach Zjedno-
czonych. Było to efektem niezgody na zabory oraz pragnień niepodległościowych. 
Wyrosło jednak na gruncie dbałości o interesy ogółu i wynikało z chęci przedstawienia 
poglądów i zaprezentowania rzeczywistości z innej perspektywy niż ta zapisana 
w prasie monopolistów. Pozytywizmowi przypisać można cechy jednorodnie związa-
ne z tymi, które dziś łączą go z dziennikarstwem obywatelskim.

drugi obieg jako przejaw dziennikarstwa obywatelskiego 
w Polsce

Rozpatrując dziennikarstwo obywatelskie jako inicjatywę oddolną i jednocześnie 
przymierzając je do współczesnej historii Polski, nie sposób nie znaleźć analogii z dru-
gim obiegiem wydawniczym. Ponieważ jest to pojęcie niezwykle szerokie, obejmujące 
różne rodzaje publikacji i kolportażu skupię się na pewnych dominantach aksjolo-
gicznych.

Początek drugiego obiegu datuje się na 29 września 1976 roku, kiedy to ukazał się 
pierwszy „Komunikat” wydany przez Komitet Obrony Robotników. Jego korzeni na-
leży jednak szukać znacznie wcześniej, czyli w okresie drugiej wojny światowej. Wol-
ne słowo było wówczas nie tylko źródłem informacji, ale także służyło umacnianiu 
ducha w narodzie. Tajne oficyny wydawnicze tworzyła zarówno Armia Krajowa 
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(SZP-ZWZ-AK), jak i inne organizacje zbrojne, Delegatura Rządu RP na Kraj, stronnictwa 
i partie polityczne, a wśród nich również organizacje społeczne i osoby prywatne 
(Majchrzak, 2013).

W PRL-u nad obecnością „jedynie słusznych” treści w legalnie wychodzących wydaw-
nictwach czuwał odpowiedni organ administracji państwowej, od 1945 roku funkcjo-
nujący pod nazwą Centralnego Biura Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, od 
1946 roku jako Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, a od 1981 roku – 
Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk, który wydawał zezwolenia warunkują-
ce dopuszczenie do druku.

Trzy miesiące przed ukazaniem się „Komunikatu”, 24 czerwca 1976 roku, podwyżka 
cen żywności wprowadzona przez rząd Piotra Jaroszewicza wywołała gwałtowny 
sprzeciw robotników. Doszło wówczas do strajków na terenie całego kraju, a jednym 
z najdrastyczniejszych był ten w Radomiu, gdzie robotnicy Ursusa byli brutalnie bici 
przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. W obronie robotników stanęła grupa 
czternastu intelektualistów, działaczy społecznych i politycznych.

Wkrótce potem ogłoszono powstanie Komitetu Obrony Robotników i ukazał się pierw-
szy numer „Biuletynu Informacyjnego”. Mimo że drugi obieg istniał wcześniej, to na 
późne lata 70., czyli na rozwój opozycji demokratycznej, przypada okres jego ewolu-
cji. Jak podaje Grzegorz Majchrzak (2013), w latach 1977–1980 w sprawozdaniach 
Służby Bezpieczeństwa można przeczytać, że liczbę nielegalnych druków – czasopism, 
wydawnictw i ulotek – w okresie szacowano w poszczególnych latach na odpowiednio 
25 tysięcy, 139 tysięcy, 156 tysięcy i 147 tysięcy.

Broń masowego rażenia obrazem

Za kolebkę dziennikarstwa obywatelskiego uchodzą Stany Zjednoczone, w których 
rząd już pod koniec lat 60. ubiegłego wieku dostrzegł potrzebę oddania głosu dotych-
czasowym odbiorcom mediów. Jednak publiczny dostęp do treści emitowanych na 
ekranie pojawił się na długo przed wynalezieniem telewizji kablowej, a jego początków 
należy szukać w kinie niemym. Działania przy produkcji filmowej stały się inspiracją 
dla grupy kanadyjskich filmowców o nazwie National Film Board of Canada na po-
czątku lat 60., którzy tworzyli projekt „Wyzwanie Zmian”. 16 lipca 1971 roku Komisja 
Radia i Telewizji w Kanadzie wprowadziła wymagania wobec firm tworzących telewi-
zję kablową w celu zapewnienia dostępu do kanałów społeczności. W 1970 roku 
„Wyzwanie Zmian” dostarczyło sprzęt wideo na szkolenia Town Talk, obywatelskiej 
organizacji w Thunder Bay w Ontario. Town Talk uzyskało również pierwszy czas 
antenowy w telewizji kablowej – cztery godziny w tygodniu w lokalnym systemie 
kablowym dla programu społecznego i 9 listopada 1970 roku rozpoczęto cablecasting. 
Jednak z powodu braku wsparcia finansowego projekt upadł. Sytuacja podobnie 
wyglądała w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1968 roku powstała pierwsza telewizja 
obywatelska, emitowana na kanale telewizji kablowej Incorporated. Telewizja zakoń-
czyła działalność po dwóch latach. Powodem był brak środków na utrzymanie.
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Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku kolektywy kontrkultury wideo o nazwach, takich 
jak Videofreeks, Video America Free and Global Village pracowały nad rozszerzeniem 
roli prasy podziemnej o nowe technologie komunikacyjne. Michael Shamberg, Paul 
Ryan i inni entuzjaści wideo rozpoczęli współtworzenie kolektywu wideo o nazwie 
Raindance Corporation.

Paul Ryan był uczniem i asystentem Marshalla McLuhana, który zaliczał nowoczesne 
technologie, takie jak telewizja, do narzędzi tworzenia globalnej wioski i przyczyniania 
się do upadku wartości kulturowych. Ryan ukuł termin cybernetyczna partyzantka, 
aby opisać, jak ruchy kontrkultury z końca lat 60. i początku 70. powinny wykorzy-
stywać technologię komunikacyjną, by ułatwić sobie dostęp do publiczności. Pomimo 
nastawienia antytechnologicznego w ruchu kontrkultury, ludzie tacy jak Ryan i Sham-
berg uważali, że nowe technologie są nadzieją na zmianę społeczną w mediach. 
Według Shamberga termin cybernetyczna partyzantka oznaczał restrukturyzację 
kanałów komunikacji, a nie ich koniec (Engelman, 1990: 26).

Shamberg preferował termin telewizja guerrilla (tak też zatytułował swoją książkę 
w 1971 roku), ponieważ pomimo strategii i taktyk podobnych do tych wojennych 
telewizja partyzancka jest wyzbyta przemocy (Shamberg, 1971: 8). Shamberg upatry-
wał w telewizji guerrilla środek do przełamania barier nałożonych przez dotychcza-
sową telewizję z jej formą i linią programową, którą nazwał telewizyjną bestią. Autor 
przytacza przykład komentatora NBC, Sandera Vanocura, który nadawał program 
z platformy nad tłumem demonstrantów w Waszyngtonie. Nagranie skontrastowane 
zostało z wideo grupy Raindance nakręconym pośród ludzi, którym pozwalano wy-
powiedzieć się do mikrofonu. „Telewizja Guerrilla jest oddolną telewizją. Pracuje 
z ludźmi, a nie z góry nad nimi”. Shamberg był również działaczem na rzecz połącze-
nia wideo Porta-Pak z telewizją kablową w celu umożliwienia zwykłym obywatelom 
komunikacji między sobą, opowiedzenia o swoich problemach i podzielenia się opi-
niami za pomocą telewizji. Wierzył, że takie działania pomogą przywrócić zdrową 
demokrację w państwie.

telewizja publicznego dostępu – przypadek amerykański

Telewizja z publicznym dostępem w Nowym Jorku została stworzona w 1968 roku 
przez Freda Friendly’ego, doradcę telewizyjnego Fundacji Forda i jednocześnie dorad-
cę burmistrza Johna Lindsaya do działań specjalnych w telewizji CATV and Telecom-
munications.

Friendly stworzył raport rekomendujący wszystkim telewizjom cyfrowym przeznacze-
nie dwóch kanałów do publicznego dostępu za niewielką opłatą (Olson, 2002). Pierwsze 
zarzuty pojawiły się w 1970 roku i mówiły o nowej formie porozumienia między rządem 
a telewizjami kablowymi jako niedopuszczającej odpowiedniej liczby kanałów dla 
społeczeństwa oraz krytykowały naniesienie opłat, które ostatecznie zostały zniesione 
(Engelman, 1990). W lipcu tego samego roku dwie firmy podpisały z rządem USA umo-
wy franczyzowe na licencję telewizyjną. Obie zakładały udostępnienie czterech kana-
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łów – dwóch dla lokalnego samorządu i dwóch dla obywateli. Telewizja obywatelska 
rozpoczęła nadawanie rok później, z potencjalną widownią szacowaną na 80 tysięcy 
osób i 200 godzinami programu tygodniowo. Wraz z rozwojem telewizji obywatelskiej 
wzrastały potrzeby jej finansowania i potrzeby techniczne. Theodora Sklover, dyrektor 
Ruchu na Rzecz Rozwoju Telewizji, rozpoczęła serię działań, które umożliwiłyby oby-
watelom tworzenie informacji. W zakres jej działań wchodziło lobbowanie na rzecz 
ustawy o publicznym dostępie, zbieranie pieniędzy na warsztaty dla obywateli i zakup 
sprzętu do zaplecza produkcyjnego. Sklover podzieliła Stany na okręgi, w których za-
mierzała pracować. Organizowała w nich lokalne komitety telewizji kablowej i szkoliła 
obywateli, umożliwiając im korzystanie z urządzeń wideo. Zaangażowała do współ-
pracy ponad 200 profesjonalnych producentów telewizyjnych i filmowych, reżyserów, 
scenarzystów, operatorów kamer, specjalistów i techników dźwięku, oświetleniowców, 
którzy za darmo dzielili się swoją wiedzą na temat tworzenia telewizji obywatelskiej. 
Takie działania inicjowane były na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

Za twórcę telewizji ogólnodostępnej (PEG – Public-Access Television) w USA uważa się 
George’a Stoneya, związanego z projektem „Wyzwanie Zmian”. Stoney korzystał 
ze swojego doświadczenia zdobytego przy projekcie oraz z czasów, gdy był współza-
łożycielem Alternative Media Center, powołanej do walki na rzecz uznania telewizji 
dostępnej obywatelom za narzędzie do łagodzenia konfliktów pomiędzy społecznością 
lokalną i samorządami. AMC w dużej mierze przysłużyła się stworzeniu polityki pu-
blicznego dostępu do telewizji, między innymi powołując Krajową Federację progra-
mistów kablowej telewizji lokalnej. Stoney współpracował z komisarzem FCC Nicho-
lasem Johnsonem przy tworzeniu warunków dostępu publicznego Kabel FCC 
w roku 1972 (Engelman, 1990).

Zwolennicy ogólnodostępnej telewizji odnieśli zwycięstwo w 1972 roku, kiedy to FCC 
wydała trzeci raport rekomendujący wszystkim stacjom kablowym zapewnienie trzech 
kanałów dostępu, po jednym dla oświaty, samorządów i obywateli. W razie niedosta-
tecznego popytu na konkretnym rynku kablówki mogły zaoferować mniej kanałów, 
natomiast nie mniej niż jeden. Według wytycznych każda grupa obywateli lub po-
szczególna osoba pragnąca skorzystać z kanałów miała zagwarantowane co najmniej 
pięć minut dostępu za darmo. Firmy kablowe zostały również zobowiązane do za-
pewnienia obiektów i urządzeń, za pomocą których obywatele mogli produkować 
programy (Olson, 2002). W 1979 roku Midwest Film Corporation pozwała FCC za prze-
kroczenie uprawnień w nanoszeniu wymogów co do liczby kanałów publicznego 
dostępu, a sąd orzekł wyrok na korzyść firmy. Wiele z tego, co zostało utracone 
w pracach nad publicznym dostępem w czasie procesu, przywróciła ustawa komuni-
kacyjna z 1984 roku. Senator Barry Goldwater stworzył ustawę o polityce franczyzo-
wej telewizji kablowej i komunikacji, w myśl której każda telewizja kablowa musiała 
udostępnić trzy kanały, po jednym dla samorządu, obywateli i na cele edukacyjne, 
z czego wszystkie za darmo. Operatorzy telewizji byli zwolnieni od odpowiedzialności 
za treść emitowaną w tych kanałach. Telewizja publicznego dostępu PEG funkcjonu-
je do dziś i pozostaje w służbie społeczności lokalnych.
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telewizja obywatelska – przypadek polski

Jedną z pierwszych w Polsce telewizji obywatelskich utworzył w 2006 roku Cezary 
Ciszewski. Studiował w PWSTiF w Łodzi, tam nakręcił swój pierwszy film dokumen-
talny Wolność jest darem Boga, który przedstawiał problem śmierci spowodowanej 
nałogiem narkotykowym. W czasie pracy nad filmem, która prawie w całości odby-
wała się na squocie w kamienicy przy ul. Foksal 13 w Warszawie, reżyserowi nie 
udało się uniknąć uzależnienia od narkotyków, o czym po wyleczeniu się opowiadał 
w wielu wywiadach. Film w 2006 roku zdobył nagrodę Srebrnego Lajkonika na Festi-
walu Filmowym w Berlinie. Przezwyciężenie uzależnienia, a także zerwanie z rozwi-
niętą już kulturą celebrycką w Warszawie pozwoliło Ciszewskiemu zmienić perspek-
tywę patrzenia na media, czego owocem był projekt i jednocześnie ruch filmowy 
Miasto w Komie, zdecydowanie alternatywny względem głównego nurtu. Była to 
pierwsza na świecie telewizja w całości nagrywana telefonem komórkowym. Projekt 
został uhonorowany nagrodą Prix Circom w 2008 roku jako najbardziej oryginalny 
program telewizyjny w Europie.

Pierwszy manifest Miasta w Komie ogłoszono z gmachu telewizji publicznej w War-
szawie w 2008 roku. „Manifestujemy odejście od sztucznego w formie i treści mani-
pulowania obrazem przez profesjonalistów z show-biznesu” – głosił Ciszewski. Według 
założeń projektu amatorzy i entuzjaści posługujący się łatwo dostępnym sprzętem 
mieli opowiadać o swoich spostrzeżeniach inaczej niż telewizje głównego nurtu. Na-
grywane przez amatorów filmy miały być pozbawione intelektualnych konstrukcji 
i modnych formatów medialnych, bez kwestionowania samego medium z pełnym 
przekonaniem o wartości komunikacji międzyludzkiej (Mazur, 2012). Do czasu roz-
kwitu serwisów społecznościowych grupa komunikowała się za pomocą strony  
www.miastawkomie.pl, gdzie umieszczane były filmy obywateli. Facebook zapewnił 
natychmiastowy dostęp do publikowanych przez grupę treści. Przez pierwsze dwa 
lata działalności do Ciszewskiego dołączyło ponad 200 entuzjastów telewizji obywa-
telskiej działających w 12 miastach Polski (Kłoś, 2008: 25). W sierpniu 2008 roku 
zorganizowano pierwszy konkurs filmów kręconych telefonem komórkowym, do 
którego zgłoszono 300 produkcji, z czego wyselekcjonowano 30. Filmy amatorów 
można było również oglądać w TVP w programie koma.pl. W 2012 roku Ciszewski 
rozpoczął kolejny projekt – tym razem tv.central – gdzie relacjonowane jest życie 
codzienne Warszawy. W stołecznych dzielnicach Targówek i Ursynów stworzył tele-
wizję KTOŚ – komórkową telewizję osiedlową, gdzie relacjonowane są osiedlowe hi-
storie, mieszkańcy dzielą się swoimi elektronicznymi notatkami w postaci filmów. 
W ramach KTOŚ zrealizowano również Kino na Bloku – pokaz filmów dokumentalnych, 
w których prezentowane były sylwetki mieszkańców osiedla. W 2013 roku stworzył 
program Polonia w Komie, którego opis na portalu vimeo.com wyjaśnia: „Twój głos, 
twoja sprawa, twoje wideo, Twój świat przez ciebie nagrany dajesz na Wolny Ekran. 
Liczy się to, co chcesz powiedzieć, liczy się szczerość”. Jest to magazyn interaktywny 
i obywatelski, w którym Polacy mieszkający za granicą prezentują swoje życie za 
pomocą filmów nagranych aktualnie dla nich dostępnym sprzętem. W 2012 roku 
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pojawił się drugi manifest Wideokoma, w którym nacisk został położony na specy-
ficzność tworzonego przekazu. Ciszewski wciąż pracuje nad kolejnymi projektami, 
które wychodzą poza obszar filmowy i dziennikarski, jak choćby galeria Fotokomór-
ka – pierwsza galeria fotografii komórkowej.

W 2006 roku powstała Telewizja Obywatelska prowadzona przez Elbląskie Stowarzy-
szenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Twórcy Telewizji postawili sobie za cel 
realizację obywatelskiej roli mediów. Początkowo nadawali trzy programy tygodniowo, 
korzystając z kanału Telewizji Elbląskiej. Ponieważ jednak byli zaangażowani w wiele 
projektów, Telewizja Obywatelska zaczęła podupadać. Następnie zaczęła umieszczać 
materiały na stronie internetowej. W 2015 roku Zespół Społecznej Telewizji Obywa-
telskiej ogłosił na stronie z wiadomościami dla organizacji pozarządowych, że zamie-
rza wskrzesić projekt i oprzeć go na współczesnych realiach.

Znacznie wcześniej obywatelskie inicjatywy zaczęły pojawiać się w radiu. W 1992 roku 
powstało Radio Obywatelskie Poznań, założone przez Fundację Obywatelską i Rober-
ta D. Gambla. Radio nadawało początkowo na częstotliwości 70,34 MHz, a od 
1995 roku, kiedy to Fundacja uzyskała koncesję do 1998 roku, na 93,5 FM. Nie miało 
określonej grupy docelowej, a na antenie pojawiały się audycje zarówno dla dzieci, 
jak i dorosłych słuchaczy. Emitowano autorskie programy prezentujące muzykę fil-
mową, country czy jazz. Po wycofaniu się Roberta D. Gambla, który był głównym 
sponsorem radia, stacja przestała istnieć, a na jej częstotliwości Fundacja Obywatelska 
rozpoczęła nadawanie programu Klasyka FM.

Fido Net jako nowa przestrzeń wyrazu

Aby dojść do szerokiego spektrum, jakim jest działalność dziennikarzy obywatelskich, 
należy porzucić teorię i przyjrzeć się zdarzeniom będącym być może początkiem tego, 
co dziś nazywamy dziennikarstwem obywatelskim. Lewis Friedland i Nako Kim zga-
dzają się ze stwierdzeniem, że dziennikarstwo obywatelskie nabrało dynamiki pod 
koniec lat 90. XX wieku, natomiast symptomy jego powstania można było zauważyć 
już wcześniej. Fido Net to platforma komunikacyjna, za pomocą której już w 1984 roku 
użytkownicy mogli wymieniać się informacjami, pomijając media głównego nurtu. 
Użytkownicy, nazwani tutaj BBS (Bulletin Board Systems) mogli wymieniać dzięki 
platformie wiadomości zarówno prywatne, jak i publiczne, korzystając z e-maili lub 
forum (Friedland, Kim, 2009: 297).

Po trzęsieniu ziemi w San Francisco jeden z jego świadków przekazał o nim informa-
cję właśnie jako BBS – użytkownik Fido Net. Wyprzedził tym samym wszystkie inne 
media. Już 20 minut po wydarzeniu w Internecie pojawiały się relacje i spostrzeżenia 
internautów (Allan, 2004: 181). 

W książce We the media Dan Gillmor stwierdził, że nowe media niosą ze sobą ogrom-
ny potencjał, a monopoliści medialni posługują się starymi chwytami. Sieć sprzyja 
jednocześnie nowym, szybkim rozwiązaniom i nowym możliwościom partycypacji. 
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Potrzebny jest jednak katalizator, by pokazać te właściwości. Takim katalizatorem był 
dramatyczny dzień 11 września 2001 roku, kiedy doszło do ataku terrorystycznego 
na World Trade Center. Wszyscy użytkownicy Internetu, prowadzący blogi i fotoblogi 
zdali sobie sprawę z tego, jak potężne narzędzie posiadają w ręku. Uczestnicy i świad-
kowie wydarzenia informowali swoich bliskich, że nic im się nie stało, pisząc na 
blogach: „I’m okay. Everyone I know is okay”. Z dnia na dzień w sieci pojawiały się 
coraz bardziej zróżnicowane relacje i zdjęcia. Oto fragment bloga przytoczony przez 
Gillmora (2006: 12): „The wind just changed direction and now I know what a burning 
city smells like. It has the smell of burning plastic. It comes with acrid brown skies 
with jet fighters flying above them. The stuff I’m seeing on teevee is like some sort of 
bad Japanese Godzilla movie, with less convincing special effects. Then I’m outside, 
seeing it with my naked eyes”.

Gillmor stwierdził, że każdy może stać się dziennikarzem. Słowa te spotkały się wów-
czas z ostrą krytyką ekspertów z branży medialnej. Profesjonalni dziennikarze byli 
oburzeni, jak twierdzi Marek Chyliński (2013) faktem, że ich konkurencja, czyli ama-
torzy, mogą swobodnie publikować w sieci. Dwa lata później siła amatorskich publi-
kacji została przypieczętowana. „The Times – Picayune”, nowoorleańska gazeta, 
otrzymała nagrodę Pulitzera w kategorii Public Service za wieloaspektowy reportaż 
dotyczący huraganu Katarina oraz szkód, jakie wyrządził w Nowym Orleanie. Dzien-
nikarze posiłkowali się notatkami i zdjęciami publikowanymi przez amatorów na 
blogach i forach internetowych. Huragan uwięził dziennikarzy pomiędzy 28 a 30 sierp-
nia w tak zwanych huraganowych bunkrach, z których pisali relacje i artykuły na 
stronę internetową nola.com. Przez te dni papierowe wydanie gazety nie ukazywało 
się. Informacje publikowano w formie plików PDF jako breaking news na stronie in-
ternetowej. Papierowe wydanie wznowiono 2 września (Chyliński, 2013: 11).

Podobnie, Internetu w celu znalezienia audytorium i konfrontacji wobec mediów 
masowych użyli Zapatyści w 1994 roku. W Meksyku w stanie Chiapas rewolucjoniści 
po raz pierwszy skorzystali z sieci jako formy komunikacji. Gdy spostrzegli, że nie 
mają szans w walce bezpośredniej, zaczęli nawoływać swoich sprzymierzeńców do 
wyrzeknięcia się przemocy.

W tym samym czasie zaczęli publikować swoje postulaty w Internecie i kontaktować 
się z zagranicznymi mediami. Indianie protestowali tam przeciw globalizacji i jej lo-
kalnemu oddziaływaniu, a ich lider, Marcos, umiejętnie posłużył się siecią i jej szero-
kim kręgiem oddziaływania, pozyskując wsparcie dla swoich idei (Chyliński, 2013: 16). 
W ten sposób Zapatyści nagłośnili sytuację mieszkańców Chiapas, a jednocześnie 
odebrali autorytarnemu rządowi PRI możliwość posądzenia ich o wywrotowość czy 
terroryzm. Zmusili tym samym rząd do podjęcia negocjacji. Przypadek ten jest zna-
mienny dla początków dziennikarstwa obywatelskiego, ale też przedstawia zjawisko 
internetowego nieposłuszeństwa.

Wracając do początkowych przejawów dziennikarstwa obywatelskiego, wspomnieć 
należy też o roku 2004, kiedy to trzęsienie ziemi na Oceanie Indyjskim wywołało fale 
tsunami. Olbrzymie skutki zniszczenia, które odczuwało kilka państw, były relacjono-
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wane w Internecie przez tubylców oraz turystów za pomocą informacji, zdjęć i nagrań 
wideo na blogach internetowych.

Następny rok przyniósł terrorystyczne ataki bombowe w Londynie. Był to kolejny 
przykład zaangażowania obserwatorów i uczestników wydarzeń, którzy weszli w rolę 
tradycyjnych dziennikarzy i spełniali funkcję mediów. W lipcu 2005 roku dziesiątki 
przerażonych pasażerów metra, w którym podłożono bomby, zaczęło robić zdjęcia 
i wraz z opisami umieszczać je w sieci. Jak twierdzi Gillmor, ataki w Londynie poka-
zały, że czytelnicy – konsumenci newsów, zobaczyli wówczas, jak podawać lepsze, 
bo szybsze wiadomości. Dowiedzieli się również, jak włączyć się w działalność dzien-
nikarską, tworzyć przestrzeń dla natychmiastowej komunikacji i w pewnym sensie 
spełniać funkcje dziennikarstwa lepiej niż profesjonaliści (Chyliński, 2013: 16).

OhmyNews czyli pionierki serwis dziennikarstwa 
obywatelskiego

W 2000 roku ruszył pierwszy portal dziennikarstwa obywatelskiego OhmyNews. Ko-
reański portal czerpie z historii amerykańskich mediów. Serwis wymyślił Oh Yeon-ho, 
uznany w Korei za ojca dziennikarstwa obywatelskiego. Nazwa portalu bezpośrednio 
nawiązuje do jego nazwiska oraz do angielskiego zwrotu Oh my God! (Godlewski, 
2011). W Internecie bywa nazywany koreańskim Marcinem Lutrem, bo wywołał 
w Korei Południowej cyfrową rewolucję. Yeon-ho w czasie studiów w latach 80. pisał 
do podziemnych pism walczących z wojskową dyktaturą. Po zmianie ustroju został 
zawodowym dziennikarzem, w tym między innymi korespondentem w Stanach Zjed-
noczonych. Tam zaraził się amerykańską ideą oddolnego dziennikarstwa. Era rozwo-
ju technologicznego, szczególnie na Dalekim Wschodzie, sprzyjała zainteresowaniom 
dziennikarza. Korea w drugiej połowie lat 90. urastała do rangi światowego lidera 
rozwoju internetowego. Jak podaje Konrad Godlewski, w 1995 roku z sieci korzystało 
tam 360 tysięcy użytkowników, natomiast już w 2000 roku – 19 milionów (40%) po-
pulacji. Rozwój sieci internetowej zbiegł się z fiaskiem dotychczasowego modelu go-
spodarki. Na rynek wchodziło właśnie pokolenie młodych osób umiejętnie korzysta-
jących z Internetu i będących jednocześnie osobami sfrustrowanymi niepewnością 
ekonomiczną. Oh stwierdził w wywiadzie, że to nowe dziennikarstwo jest „partyzanc-
kie”. „W przeszłości konserwatywne dzienniki mogły kierować opinią publiczną, 
miały monopol. Teraz internauci je pokonają” (Godlewski, 2011).

OhmyNews zaczął funkcjonować w 2000 roku i początkowo tworzyła go czterooso-
bowa redakcja oraz 727 ochotników. Amatorskie teksty przyjmowali, redagowali 
i umieszczali na stronie redaktorzy. Dodatkowo strona była wspierana przez arty-
kuły profesjonalnych dziennikarzy, którzy często pisali główne informacje oparte 
na współpracy z amatorami. Redaktorzy odrzucali często jedną trzecią tekstów, 
które nie nadawały się do publikacji. Pozostałe edytowali, poprawiali i publikowali. 
Mimo że zawodowi dziennikarze zatrudnieni w gazecie tworzą jej główny pion, to 
ich artykuły stanowią raptem piątą część publikowanych tekstów. Właściciele ser-
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wisu chwalili się w 2006 roku, że mieli wówczas cztery sprostowania i żadnych 
poważnych procesów.

Chociaż profil dziennikarza obywatelskiego został ustalony na człowieka młodego 
(35 lat), który chce podzielić się swoją pasją, posiada chęć zaistnienia lub po prostu 
pisze dla przyjemności, niektórzy jako powód pisania podają chęć dorobienia. Ciężko 
jednak pisanie artykułów do internetowej gazety uznać za główne źródło utrzymania. 
Honoraria dla twórców są symboliczne – od dwóch do dwudziestu dolarów (Krucz-
kowska, 2006). Autorzy tekstów, które znalazły się na stronie głównej serwisu, dosta-
ją 20 tysięcy wonów za pierwsze miejsce. Gazeta umożliwia dotowanie autorów, 
których teksty cieszyły się powodzeniem wśród czytelników – właściciele serwisu 
opracowali własny system donacyjny. Donacje, jakie umożliwia system, wynosiły od 
1 do 30 tysięcy wonów (od 3 do 80 PLN). W historii serwisu były sytuacje, kiedy auto-
rzy zarabiali ogromne gaże za tekst i to właśnie dzięki opracowanemu systemowi. 
W 2005 roku emigrantka z Filipin zarobiła za jeden tekst 17 mln wonów, rok wcześniej 
profesor z Seulu za serię czterech tekstów krytykujących przeniesienie stolicy do 
Seulu zarobił 40 mln wonów, 19 tysięcy PLN w przeliczeniu na złotówki otrzymał 
autor komentarza dotyczącego samobójczej śmierci prezydenta Roh Moo-Hyuna, 
a internauci byli tak poruszeni, że drukowali go i rozklejali na murach w mieście 
(Godlewski, 2011: 161).

Gazeta internetowa zaangażowała się politycznie w 2002 roku, kiedy wsparła w wy-
borach prezydenckich Roh Moo-hyuna, dysydenta i obrońcę praw człowieka, fawo-
ryta młodego, lewicującego pokolenia. Gdy 19 grudnia 2002 roku podano sondażowe 
wyniki, które jednoznacznie pokazywały, że Moo-hyun jest bez szans, portal wezwał 
do wsparcia kandydata, a jego czytelnicy natychmiast zaczęli wysyłać SMS-y z prośbą 
o oddanie na niego głosu. Udało się. Kandydat pokonał niewielką liczbą głosów kon-
serwatywnego rywala. Pierwszy wywiad, jakiego udzielił nowy prezydent, ukazał się 
właśnie na OhmyNews, a nie w dziennikach takich jak „Chosun Ilbo” czy „Dong-a Ilbo”. 
W 2004 roku pojawiły się oskarżenia wobec prezydenta, któremu zarzucano łapów-
karstwo i brak kompetencji. OhmyNews wezwał wtedy czytelników do obrony prezy-
denta, na którego polecał głosować, a dziennikarze portalu publikowali teksty, zdjęcia 
i filmy wpierające go. Zaufanie wobec Moo-Hyuna okazało się zgubne, bo były już 
wówczas prezydent w 2009 roku został oskarżony o łapówkarstwo (Kruczkowska, 
2006). W 2007 roku fotel prezydenta przejął konserwatysta – wtedy OhmyNews stra-
cił rządowe reklamy. W latach 2003–2007 zarobił na nich 900 tysięcy dolarów, gdyż 
reklama stanowi 75% budżetu serwisu.

Od tego czasu sytuacja portalu zaczęła się pogarszać. Poza zmianą na scenie politycz-
nej wpływ na to miał dalszy rozwój Internetu, a raczej jego dostępności. Między 2000 
i 2008 rokiem liczba użytkowników wzrosła niemal dwukrotnie – z 19 do 36 milionów. 
W tym czasie zaczęto wprowadzać kursy dla osób starszych zachęcające do korzysta-
nia z sieci. Pozostałe dzienniki również otworzyły się na nowinki technologiczne, 
których wcześniej unikały, a Internet stał się ich głównym narzędziem. W tym samym 
czasie na popularności zaczęły zyskiwać nowo otwierające się serwisy społecznościo-
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we, takie jak Tweeter czy Facebook oraz blogosfera, oferujące pełne spektrum poglą-
dów. Pobieranie opłat za dostęp do kontentu, który od teraz był dostępny za darmo 
w sieciach społecznościowych, okazało się nierentowne.

dziennikarstwo obywatelskie w polsce – rozwój internetu

Do rozwoju dziennikarstwa obywatelskiego w Polsce przyczyniły się dwa przełomowe 
momenty – historyczny i technologiczny. Po 1989 roku w naszym kraju, jak i w innych 
należących do Bloku Wschodniego, dokonały się gruntowne przekształcenia w życiu 
politycznym, społecznym i ekonomicznym, ściśle powiązane ze zmianą architektury 
państwa autorytarnego i tworzeniem nowego, demokratycznego ładu. Ustalenia poczy-
nione przy Okrągłym Stole w 1989 roku nie tylko nadały nową narrację w sferze poli-
tycznej, gospodarczej i prawnej, ale też doprowadziły do zmian w sektorze środków 
masowego przekazu i do stworzenia nowego systemu komunikacji społecznej budowa-
nego na zasadach demokratycznych i wolnorynkowych (Kaczmarczyk, 2013: 7). Prze-
łomowym momentem była likwidacja cenzury oraz demonopolizacja prasy, radia i te-
lewizji, co umożliwiło ich wszechstronną reformę, wytyczyło odmienne od dotychcza-
sowych kierunki rozwoju i wskazało nowe zasady ich funkcjonowania, właściwe dla 
państwa zmierzającego do utrwalenia demokratycznych standardów życia. Jak wska-
zuje Michał Kaczmarczyk, transformacja przebiegła we wszystkich sferach mediów: 
politycznej, co oznaczało demokratyzację i pluralizację, gospodarczej – likwidację mo-
nopolu i stworzenie rynku medialnego, oraz prawnej, czyli nowelizacji prawa prasowe-
go, uchwalenia ustawy o radiofonii i telewizji, organizacyjnej – obejmującej zmianę 
modelu organizacji i zarządzania instytucjami medialnymi, wprowadzenie nowych 
standardów pracy dziennikarskiej, oraz technologicznej – polegającej na modernizacji 
bazy materialnej oraz upowszechnieniu w mediach nowoczesnych rozwiązań technicz-
nych (Kaczmarczyk, 2013: 7). Drugim czynnikiem technologicznym był rozwój nowych 
technologii. W wyniku transformacji ustrojowej modernizacja technologiczna zaczęła 
do nas docierać za sprawą zagranicznych wydawców wprowadzających do polskich 
redakcji rozwiązania stosowane w Europie Zachodniej. Rozwój Internetu i jego upo-
wszechnienie w pierwszej dekadzie XXI wieku zmienił ostatecznie polskie media.

Pierwszym serwisem tworzonym przez amatorów był Wikinews (www.wikinews.org). 
Powstał on w lutym 2005 roku, czyli trzy miesiące po otworzeniu pierwszego takiego 
serwisu na świecie (Londyn). Portal jest częścią zjawiska Web 2.0 – ściśle związanego 
z nowymi mediami. Web 2.0 to trend, proces, którego celem jest rozpropagowanie 
współodpowiedzialności za publikowaną zawartość oraz dzielenie się wiedzą i twór-
czością. Sam termin został wprowadzony do publicznego obiegu podczas konferencji 
zorganizowanej w 2004 roku przez korporację O’Reilly Media. Natomiast samo okre-
ślenie Web 2.0 pojawiło się podczas burzy mózgów, którą O’Reilly Media prowadziła 
z inną firmą medialną. W wyniku poszukiwania odpowiedniej nazwy dla konferencji 
zauważono, że firmy, które przetrwały pęknięcie „bańki dotkomowej”, miały pewne 
cechy wspólne. Web 2.0 znalazło się w tytule konferencji, które cyklicznie odbywają 
się do dziś (O’Reilly, 2005).

https://www.wikinews.org/
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Wikinews.org działa na takich samych zasadach jak jego zagraniczne odpowiedniki. 
Każdy zarejestrowany użytkownik może publikować artykuły, edytować i zmieniać 
już istniejące. Tutaj użytkownik – autor jest odpowiedzialny za publikacje. Poszcze-
gólne artykuły poświęcone są jednemu wydarzeniu, a podstawową zasadą w ich 
tworzeniu jest obiektywizm – w artykule powinny zostać przedstawione wszystkie 
punkty widzenia. Artykuły dotyczą zarówno spraw globalnych, jak i lokalnych, co 
oznacza, że serwis jest ciekawy dla czytelników z całego świata. Wiadomości nie po-
siadają pojedynczych autorów czy reporterów, każdy użytkownik może zmieniać, 
edytować, poprawiać i przepisywać poszczególny z prezentowanych w serwisie arty-
kułów. Wikinews nie ma żadnych limitów danych, a miejsce na materiał nie jest 
ograniczone szpaltą na papierze ani wielkością strony. Na portalu większość tekstów 
opracowywana jest na bazie innych źródeł internetowych, jednak znajdują się na nim 
również autorskie artykuły. Obecnie najczęściej pojawiają się newsy związane ze 
sportem i polityką, ale prawie codziennie można znaleźć jakieś ciekawostki ze świata 
nauki czy też opis wydarzeń kulturalnych. Sam projekt nie jest tak popularny jak 
Wikipedia. Popularność serwisu spada ze względu na rosnące w siłę social media. 
W sierpniu 2016 roku pojawiły się już tylko trzy nowe artykuły.

Kolejnym serwisem dziennikarstwa internetowego był iThink.pl stworzony przez 
Thinkmedia w kwietniu 2006 roku. iThink umożliwiał każdemu publikowanie mate-
riałów dziennikarskich w dowolnej formie: tekst, foto, audio, wideo. Serwis zachęcał 
do pisania tekstów zarówno amatorów, jak i zawodowych dziennikarzy, którym re-
dakcja nie chciała opublikować materiałów, gdyż nie były one zgodne z jej linią. Wa-
runkiem opublikowania tekstu na stronie głównej była jego akceptacja przez minimum 
trzech z dziesięciu losowo wybranych użytkowników serwisu.

W czerwcu tego samego roku grupa Polska Press uruchomiła kolejny serwis poświę-
cony obywatelom i dla nich przeznaczony – Wiadomości24.pl. Jako jeden z wielu 
serwisów grupy mediowej nie został jednak w całości oddany w ręce obywateli. 
W 2006 roku w skład redakcji weszło prawie dwadzieścia osób, a na stałe pieczę nad 
serwisem sprawowali redaktor naczelny, kierownik redakcji informacji, szef działu 
książki, szef działu technologie, szef działu sport. Obecnie w serwisie na stałe zatrud-
nionych jest dwóch redaktorów. Umieścić materiał może każdy zarejestrowany użyt-
kownik, natomiast o tym, czy znajdzie się on na pierwszej stronie, decydują użytkow-
nicy poprzez funkcję „Podbij”. Redakcja wprowadziła program przyznawania przez 
internautów punktów w zależności od ich poziomu uprawnień, których jest sześć. 
Najwyższy poziom mają pracownicy serwisu. Odejmują oni również materiałom punkt 
o wyznaczonych godzinach tak, by dać szansę nowym tekstom. Wiadomości24.pl od 
2006 roku organizowały konkurs na najlepszego dziennikarza obywatelskiego roku. 
Zwycięzcy wybierani byli w dwóch kategoriach – w konkursie czytelników (SMS-owym) 
i poprzez wybór kapituły, w skład której wchodzili dziennikarze obywatelscy, ale 
również zawodowi. Zwyciężczyni konkursu z 2009 roku Jolanta Paczkowska była 
pomysłodawczynią ustanowienia Dnia Dziennikarza Obywatelskiego. Serwisowi Wia-
domości24.pl udało się wywalczyć taką zmianę i od 2010 roku Dzień Dziennikarza 
Obywatelskiego obchodzony jest 14 czerwca.
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W 2006 roku uruchomiona została polska wersja eioba.pl, serwisu o wielotematycznej 
bazie artykułów, tworzonej przez międzynarodową społeczność. W tym samym roku 
największe polskie portale internetowe otworzyły się na współpracę z dziennikarzami 
obywatelskimi. Jako pierwszy osobny portal otworzyła Interia, nazywając go Interia360.
pl. Powstał również największy serwis obywatelski – MM Moje Miasto, uzupełniający 
lokalne portale internetowe tworzone przez koncern Media Regionalne. W Polsce 
obecnie działa 10 portali MM Moje Miasto. Wszystkie mają taką samą szatę graficzną 
i interfejs, natomiast w poszczególnych miastach zawiadują nimi odrębne redakcje. 
Portale szczyt swojej sławy przeżyły w 2009 roku, kiedy to odwiedzało je miesięcznie 
1,1 miliona internautów.

O tym, jak dużym sukcesem cieszyło się dziennikarstwo obywatelskie w pierwszej 
dekadzie XXI wieku, świadczy również to, że w 2006 roku prestiżowy tygodnik 
„Time” tytuł „Człowieka Roku” przyznał abstrakcyjnej osobie – „You” – twórcy treści 
umieszczanych w sieci (Adamski, 2012: 104). Wybór dotyczył całej społeczności 
internetowej ze szczególnym uwzględnieniem serwisów YouTube, Myspace i Wiki-
pedia, a magazyn uzasadnił go następująco: „Za przejęcie sterów globalnych mediów, 
za ustanowienie i kształtowanie nowej, cyfrowej demokracji; za pracę za darmo 
i ogranie profesjonalistów w ich własnej grze – Ty zostajesz Człowiekiem roku 2006 
(magazynu) Time”.

Czym zatem jest zjawisko dziennikarstwa obywatelskiego (ang. citizen journalism) lub 
dziennikarstwa uczestniczącego (ang. participatory journalism)? Redefiniuje ono 
klasyczny model komunikacji o charakterze masowym, w którym wąska grupa nadaw-
ców rozsyła komunikaty do wielu anonimowych odbiorców, a oni praktycznie nie 
dysponują możliwościami odpowiedzi zwrotnej (Szpunar, 2008: 141–154). Czytelnik 
nie ma możliwości odpowiedzi ani w trakcie czytania, ani po jego zakończeniu. Kla-
syczne dziennikarstwo ma charakter autorytarny względem obywatelskiego, gdyż 
publikowane treści są nadawane przez wąską grupę osób, których celem może być 
nie tyle informowanie, ile zwiększenie udziałów w rynku i zysk (Kłos, 2007: 72–73). 
Michał Pręgowski (2007: 124) proponuje definicję, według której taka forma dzienni-
karskiej aktywności polega na czynnym udziale obywateli w procesie zbierania, rela-
cjonowania, analizowania i dystrybuowania newsów oraz informacji. Podobną defi-
nicję proponuje Magdalena Szpunar, która pisze, że aktywnie zaangażowani człon-
kowie danej społeczności relacjonują wybrane przez siebie wydarzenia, co ma 
sprzyjać większemu zaktywizowaniu i zaangażowaniu publiczności poprzez świado-
me oddanie głosu ludziom i ich sprawom. Istotnym elementem jest docenienie opinii 
zwykłych obywateli, a ich reakcje na różne wydarzenia stają się częścią doniesień 
informacyjnych (Szpunar, 2008: 145). Zawodowi dziennikarze mimo swojego profe-
sjonalizmu w pisaniu i redagowaniu nie mogą być ekspertami w każdej dziedzinie, 
z której powstaje tekst. To istotna przewaga osoby spoza branży dziennikarskiej, 
która zna dobrze opisywane sprawy lub jest na miejscu zdarzenia. Zna kontekst i śro-
dowisko, w którym ono wystąpiło, ma przez to możliwość oceny sytuacji z innej po-
zycji, a informacje mogą mieć charakter bardziej autentyczny.
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Jerzy Jastrzębski (2005: 127) zauważa, że w przypadku dziennikarstwa obywatelskie-
go mamy do czynienia z nowymi wyznacznikami zawodu, takimi jak: umiędzynaro-
dowienie, wszechobecność i powszechna dostępność, nacisk na aktualność relacji, 
interaktywność oraz uległość wobec odbiorców. Na podobne wyznaczniki dzienni-
karstwa online zwraca uwagę J. Bardel, który definiuje je jako interaktywne, hipertek-
stualne, multimedialne i asynchroniczne (McQuail, 2007: 71). Dzięki czynnemu 
udziałowi społeczeństwa mamy do czynienia z niezależnymi, wiarygodnymi i dokład-
nymi informacjami, co przyczynia się do tworzenia prawdziwie demokratycznego 
społeczeństwa (Pręgowski, 2007).

Zwolennicy dziennikarstwa obywatelskiego dostrzegają w nim ważną formę służby 
publicznej, mogącą stanowić panaceum na spadek zaufania społecznego do mediów, 
zaś przeciwnicy zarzucają mu bycie kolejnym chwytem marketingowym mającym na 
celu zwiększenie nakładu poprzez podkreślenie lokalnego charakteru danej gazety 
(Baran, Davis, 2007: 139). Przeciwnicy dziennikarstwa obywatelskiego uważają rów-
nież, iż w tym typie dziennikarstwa zbyt często dochodzą do głosu osobiste zaintere-
sowania obywateli. Niektórzy podkreślają, że i tak większość dziennikarstwa w sieci 
realizowana jest przez duże organizacje informacyjne, a teksty tam zamieszczane 
stanowią zwykłą adaptację wersji drukowanych (McQuail, 2007).
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prASOWych i iNterNetOWych

Jan Grzenia, autor pierwszego polskiego podręcznika dotyczącego komunikacji online, 
internet nazywa supermedium, które „zdolne jest służyć za przekaźnik wszystkich 
[…] trwałych i nietrwałych mediów” (Grzenia, 2006: 19). Oznacza to, że komunikacja 
internetowa łączy w sobie elementy wszystkich tradycyjnych środków przekazu, 
a internet nie tylko kompaktowo skupia w jednym miejscu wszystko, czego odbiorcy 
poszukują w prasie, radiu i telewizji, ale także zaczyna żyć własnym życiem. Piotr 
Celiński w swoich rozważaniach posuwa się jeszcze dalej i internet uznaje za platfor-
mę, na której mogą funkcjonować również inne media: telefon, korespondencja listo-
wa, książki, kino. Wnioskuje, że refiguracja dotyczy nie tylko mediów, ale także całej 
kultury. Według badacza prasa czy radio nie mogą być zagrożone przez internet, 
ponieważ jest to zaprzeczenie zasad ewolucji historycznej – wcześniej inne media nie 
eliminowały siebie nawzajem. Poprzednicy po prostu adaptowali się do nowego stanu 
rzeczy (Celiński, 2009: 15). Radosław Sajna pojawienie się internetu uznaje za rewo-
lucję tożsamą z wynalezieniem druku przez Gutenberga: „Internet służy integracji czy 
też synergii mediów, a nie jest […] kolejnym rodzajem medium w rozwoju komunika-
cji międzyludzkiej” (Sajna, 2009: 210). Badacze są zgodni, że internet nie działa obo-
jętnie na inne sfery komunikacyjno-kulturowe i znacząco reorganizuje klasyczny 
schemat przekazywania informacji.

Badanie dziennikarstwa internetowego wciąż jest zadaniem fascynującym. Mimo że 
nadawcy i odbiorcy przywykli już do nowego sposobu komunikowania się, sieć nadal 
kryje ogrom tajemnic. Wiele zjawisk wciąż nie zostało sklasyfikowanych, a autorzy 
tekstów prymarnie prasowych nie zawsze wiedzą, jak odnaleźć się w nowej rzeczywi-
stości. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy próbujemy mówić o dziennikarstwie 
sportowym w internecie, które nie doczekało się wielu opracowań naukowych.
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Dla redaktorów sportowych rewolucja internetowa okazała się szczególnie istotna. 
W XXI wieku każdy kibic, aby dowiedzieć się o wynikach sportowych, nie czeka już 
na poniedziałkowe wydanie gazety, tylko włącza komputer, w którym nawet na żywo 
może śledzić przebieg spotkania. Tuż po meczu otrzymuje pakiet informacji składa-
jący się ze sprawozdania, pomeczowych wywiadów, fotorelacji czy nawet krótkiego 
filmu. Gdzie w takiej rzeczywistości jest miejsce dla prasy? Tradycyjne redakcje 
w ostatnich latach nauczyły się, że powielanie informacji w gazecie oraz internecie 
nie przynosi sukcesu. Portale internetowe stały się odrębnymi tworami z zupełnie 
inną zawartością niż wydania papierowe. 

Zadaniem niniejszego opracowania jest porównanie sprawozdań sportowych publi-
kowanych w prasie i sieci. Wykażę, że teksty dziennikarskie różnią się strukturalnie 
w zależności od miejsca publikacji. Analizowane elementy tekstu dziennikarskiego to 
kolejno tytuł, lid oraz korpus. Przyczyną tych różnic są odmienne właściwości cech 
komunikacji związane z prasą oraz internetem.

internet i prasa – charakterystyka właściwości 
komunikacyjnych

Jan Grzenia wyodrębnił sześć podstawowych pól, na podstawie których porównał 
komunikaty w gazecie oraz internecie. Są to kolejno: zasięg, liczba odbiorców, nadaw-
ca, aktywność odbiorców, stosunek nadawca–odbiorca oraz zaprojektowany odbior-
ca. Różnice obrazuje poniższa tabela.

Tabela 1. Charakterystyka komunikatów w prasie i internecie

Medium 
masowe

Zasięg
Liczba 

odbiorców
Nadawca

Aktywność 
odbiorców

Stosunek 
nadawca– 
odbiorca

Zaprojektowa-
ny odbiorca

Prasa lokalny 
(krajowy, 
regionalny, 
środowisko-
wy)

ograniczona 
(lokalnie, 
językowo, śro-
dowiskowo)

instytucjo-
nalny

niezbyt 
wysoka

nierówność 
ról

grupa, środo-
wisko zapro-
jektowane 
tematycznie

Internet 
(globalna sieć 
komputero-
wa)

lokalny, 
globalny

ograniczona, 
ale tylko 
w części

instytucjonal-
ny, indywidu-
alny 

bardzo 
wysoka

równość 
ról i ich 
przemienność 

grupa, 
jednostka

Źródło: Grzenia, 2006: 21.

W dzisiejszych czasach portale internetowe, których domeny bywają nawet tożsame 
z nazwą gazety, są odrębnymi tworami charakteryzującymi się innym zasobem ma-
teriałów. Często zdarza się także, że z głównym portalem (Gazeta.pl) współpracują 
inne, należące do tego samego wydawcy (Sport.pl, wysokieobcasy.pl). Obecnie wyróż-
nia się artykuły prymarnie internetowe (stworzone z myślą o internecie) i sekundarnie 
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internetowe (rozpowszechnione w postaci papierowej, a kolejno zaadaptowane do 
potrzeb internetowych) (Grzenia, 2006: 45). Dodatkowo wyróżniłabym teksty łączące 
obie te funkcje, czyli pisane z myślą o porannej gazecie, ale w zmienionej wersji (naj-
częściej z innym tytułem i lidem) publikowane najpierw w sieci.

Internet jako nowe medium wpływa na zmianę sytuacji nadawczo-odbiorczej. Jan 
Grzenia (2006: 89–119) za podstawową cechę komunikacyjną w odniesieniu do sieci 
uznaje dialogowość rozumianą jako interaktywność pomiędzy nadawcą a odbiorcą, 
przemienność i symetrię tych funkcji. Oznacza to, że w cyberprzestrzeni odbiorca 
wiadomości może stać się jej nadawcą – dowodem na to jest dziennikarstwo obywa-
telskie oraz amatorskie portale internetowe skoncentrowane na wąskiej tematyce. Ta 
cecha łączy się także z dialogiem – role nadawców i odbiorców są umowne, ponieważ 
każdy może wysłać komunikat zwrotny w postaci komentarza pod artykułem. Badacz 
twierdzi nawet, że potencjał interakcji dialogowej jest większy niż możliwości użyt-
kowników internetu, o czym świadczą braki wpisów w księdze gości czy nieskomen-
towane artykuły (Grzenia, 2006: 97–99).

Możliwość nieustannego kontaktu pomiędzy nadawcą i odbiorcą wiąże się z dyna-
micznością komunikacji internetowej (Grzenia, 2006: 115–116). Internauci czytają 
teksty w sieci i dzielą się swoimi wrażeniami, co sprawia, że link, pod którym znajdu-
je się dany artykuł, ciągle się zmienia. Ważniejsze jednak dla tej cechy w obliczu 
analizy tekstów dziennikarskich są aktualizacje rozumiane jako możliwość zmiany 
samego tekstu – dopisanie nowych informacji, dołączenie multimediów czy popra-
wienie błędu już po publikacji. Dynamiczna jest także lektura samych tekstów, ponie-
waż dzięki hiperłączom internauta nie czyta strony internetowej w tradycyjny sposób, 
tylko „skacze” z linku na link (Grzenia, 2006: 111–112).

Komunikacja w internecie charakteryzuje się także globalnym zasięgiem, co przejawia 
się przede wszystkim w tym, że prasę regionalną czytelnik może nabyć tylko na danym 
terenie – „Gazeta Lubuska” nie jest dostępna w Warszawie. Stronę internetową tego 
tytułu może zobaczyć jednak każdy, również osoba, która nawet nie przebywa na 
terenie Polski. Wiąże się to z liczbą odbiorców, ponieważ większy zasięg automatycz-
nie daje potencjalną możliwość pozyskania większego grona czytelników (Grzenia, 
2006: 116).

Tak specyficzna sytuacja nadawczo-odbiorcza oraz nietradycyjne środowisko komuni-
kacyjne warunkują tworzenie się zupełnie nowego języka. Dotyczy to zarówno gatunków 
użytkowych (czat, e-mail, forum), jak i czysto dziennikarskich (news, relacja live). 

Podstawową cechą języka online jest kolokwialność (Grzenia, 2006: 105–107). Autorzy, 
zgadzając się na możliwość skomentowania swojego tekstu, akceptują jednocześnie to, 
aby komunikacja pomiędzy redaktorem a czytelnikami miała charakter mniej hierar-
chiczny, ponieważ „tekst funkcjonujący […] w takich warunkach staje się mniej autory-
tatywny” (Grzenia, 2006: 91). Na obniżenie stopnia oficjalności komunikatów wpływa 
przeciętny wiek internautów. Kolokwialność języka w największym stopniu dotyczy 
czatów lub luźnych pogawędek, choć redaktorzy także nawiązują swobodniejsze relacje 
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z czytelnikami, czego przykładem jest profil działu sportowego „Gazety Wyborczej” na 
portalu społecznościowym Facebook lub partnerski serwis zczuba.pl. 

Nowością jest też swobodne łączenie pisma z obrazem czy dźwiękiem, ale także sama 
możliwość dobierania kroju czcionki przez każdego użytkownika internetu (retoryka 
pisma), co Grzenia (2006: 110–111) nazywa multimedialnością. Urszula Żydek-
-Bednarczuk (2004: 12) język w sieci określa jako telepiśmienny, czyli łączący cechy 
języka mówionego i pisanego, co objawia się nie tylko w redundancjach czy 
sytuacyjności podczas rozmów na czatach, ale także w wersji graficznej tekstu – 
użytkownicy posługują się emotikonami wyrażającymi uczucia.

Właściwością języka online jest także jego powtarzalność – automatyzacja, czyli szyb-
kie powielenie już istniejącego tekstu (Grzenia, 2006: 114–115]. Sprawia to, że czytel-
nik napotyka na nawet niezwiązanych ze sobą stronach utarte, dobrze sobie znane 
frazy, a nawet tożsame całe fragmenty tekstów. 

Autor podręcznika Komunikacja językowa w Internecie wyróżnia jedną cechę właści-
wą komunikacji w mediach tradycyjnych i online – jest nią trwałość (Grzenia, 2006: 
117–119). „Ogólnie rzecz biorąc, ogromna większość informacji przepływających przez 
Internet to informacje trwałe, ich status jest więc zbliżony do statusu tekstów druko-
wanych” (Grzenia, 2006: 117). Autor podkreśla również znikome koszty archiwizacji 
materiałów, do których można mieć dostęp nawet po kilku latach bez wychodzenia 
z domu (obecnie wiele redakcji zastrzega sobie jednak prawo do pobierania opłat 
w przypadku korzystania ze starszych artykułów).

Grzenia wymienia jeszcze następujące cechy komunikacji internetowej: spontanicz-
ność, sytuacyjność i hierarchiczność. Dotyczą one jednak niedziennikarskich gatunków 
internetowych (głównie forów i czatów), stąd nie poddałam ich analizie.

Wymienione różnice w komunikacji internetowej i prasowej sprawiają, że dziennikar-
stwo online przybrało swoje charakterystyczne cechy, którymi są: 
1. Szybkość reakcji na wydarzenia.
2.  Możliwość wprowadzenia wielokrotnych modyfikacji i uzupełnień w publikowanym 

tekście.
3. Różnice w makiecie strony internetowej i gazety.
4.  Możliwość samodzielnego komentowania publikowanych informacji przez czytel-

ników.
5.  Multimedialność, możliwość coraz swobodniejszego budowania narracji z elemen-

tów tekstowych, dźwiękowych, graficznych i animowanych.
6. Ściśle informacyjny charakter internetu.
7.  Znacznie dłuższy cykl życia publikacji w internecie niż na papierze (rozumiany jako 

niemożność kupienia dziś wczorajszej gazety i możliwość powrotu do linku opu-
blikowanego dzień wcześniej) (Olszański, 2006: 79).

Marek Staniewicz (2010: 432) uwzględnia jeszcze wielostrukturowość dostępu, tzn. 
czytelnik poszukuje informacji na różne sposoby – poprzez wyszukiwarkę Google, 
wpisanie adresu domeny w polu adresowym czy skorzystanie z odsyłacza umieszczo-
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nego na innej stronie. Odbiorcy używają także różnorodnych urządzeń do odczytu 
informacji. Ta cecha determinuje fakt, że dziennikarze muszą się dostosować nie 
tylko do wymogów internetowych, ale także tych, jakie stawiają przed nimi tablety 
czy smartfony, które jeszcze bardziej dynamizują komunikację. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku dziennikarstwa sportowego, ponieważ redakcje tworzą liczne 
aplikacje mobilne, które służą np. dostarczeniu na bieżąco wyników w trakcie trwania 
meczu.

Rozwój Internetu przyczynił się do powstania niezliczonych stron o tematyce sportowej, ad-
ministrowanych przez organizacje medialne, kluby i organizacje sportowe oraz kibiców. Na-
rodziny tej nowej technologii wiązały się również ze wzrostem możliwości zawodowych dla 
dziennikarzy sportowych. Internet stanowi bowiem dodatkowe źródło dochodu dla wydaw-
ców i nadawców, którzy mogą dostarczyć aktualności i relacje sportowe w sieci lub za pośred-
nictwem telefonów komórkowych. Największe kluby sportowe posiadają dziś nie tylko strony 
internetowe, lecz także kanały telewizyjne (Andrews, 2006: 2).

język dziennikarstwa sportowego

Internetowe dziennikarstwo sportowe jest moim zdaniem jednym ze specjalistycznych 
rodzajów dziennikarstwa online i zasługuje na wyodrębnienie klasyfikacyjne. Dzien-
nikarstwo sportowe charakteryzuje się większą liczbą materiałów informacyjnych niż 
publicystycznych. „Relacje z wydarzeń stanowią główną zawartość dodatków spor-
towych gazet. Zarówno w prasie, jak i w radiu i telewizji zajmują one więcej miejsca 
niż jakiekolwiek inne formy dziennikarstwa sportowego” (Andrews, 2006: 47). Trudno 
bowiem skonstruować uniwersalnego, zawsze aktualnego newsa o tematyce sporto-
wej. Esencją tego rodzaju pisarstwa jest wydarzenie i jego wynik. Dlatego też rozwój 
internetu szczególnie sprzyja ewolucji tego specjalistycznego działu dziennikarstwa – 
informacyjny charakter sieci jest przecież jedną z kluczowych cech online journalism 
w ogóle.

Mimo że podstawowym zadaniem dziennikarzy sportowych jest informowanie o wy-
nikach spotkań, to posługują się oni wyjątkowo barwnym językiem, którego próżno 
szukać w tekstach informacyjnych dotyczących innej tematyki. Andrzej Ostrowski 
(2003: 36) wyróżnia sześć podstawowych środków literackich właściwych dla języka 
sportowego:
– metaforę, np. „gorączka przedmeczowa”,
– personifikację, np. „Czerwone Diabły”,
– porównanie, np. „walczył jak lew”,
– metonimię, np. „czytać grę”, „lawina ciosów”,
– animizację, np. „opinia publiczna domaga się”,
– onomatopeję, np. „chlup”, „bum”.

Ponadto teksty sportowe charakteryzują się dużą liczbą wyrażeń potocznych (tema-
tyka pozwala na mniej oficjalny przekaz) oraz wyrażeń obcojęzycznych, co wiąże się 
z używaniem słownictwa specjalistycznego, np. gem (część partii w tenisie), speedway 
(w znaczeniu „żużel”). Ostrowski podkreśla jednak, że używanie zbyt fachowego języ-
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ka jest nie na miejscu, ponieważ przekaz muszą zrozumieć również ci, którzy sportem 
nie pasjonują się na co dzień. Niebezpieczne jest nie tylko używanie profesjolektu, ale 
także utartych fraz językowych: emocje sięgają zenitu, bomba, snajper, był na poste-
runku. Język sportowy obfituje także w wyrażenia, które z punktu widzenia grama-
tycznego są błędne, ale zakorzeniły się w języku i są nadal powielane: niepotrzebny 
faul (żaden faul nie jest potrzebny), wycofać się do tyłu, wysoka frekwencja (frekwen-
cja może być duża, średnia lub mała), niecelne trafienie (trafienie może być tylko 
celne) (Ostrowski, 2003: 31–33).

Spośród gatunków informacyjnych dla dziennikarstwa sportowego szczególnie 
ważne są sprawozdanie i relacja. W mediach pojawiają się też inne gatunki infor-
macyjne (notatka, wzmianka) czy publicystyczne (komentarz, felieton), ale nie wy-
wołują one aż tak dużego zainteresowania u kibiców, którzy czekają na opis meczu 
swoich faworytów. Według Słownika terminologii medialnej sprawozdanie to pre-
zentacja zakończonych zdarzeń z zachowaniem chronologicznego następstwa 
zdarzeń, obiektywności i bez charakterystyki osób biorących w nim udział (Spra-
wozdanie, 2006: 201). Relacja to zapis lub prezentacja słowna (w radiu czy telewizji) 
na żywo tego, co dzieje się na boisku (Relacja, 2006: 185) – nie będzie to jednak 
gatunek omawiany w niniejszym opracowaniu, choć należy podkreślić, że dzięki 
internetowi ten rodzaj tekstu staje się coraz bardziej popularny nie tylko w formie 
słownej (komentator opisujący mecz w radiu czy telewizji), ale także tekstowej dzię-
ki tworzonym przez redakcje aktualizowanym na bieżąco listom z wynikami cząst-
kowymi i krótkimi opisami.

Sprawą dyskusyjną pozostaje obiektywizm zależący od medium, w którym pracuje 
dziennikarz. Jeśli pisze on do wydania ogólnopolskiego, musi dążyć do absolutnej 
bezstronności, jeśli jest redaktorem regionalnym, może pozwolić sobie na patriotyzm 
lokalny i używanie takich sformułowań, jak nasza drużyna. Autorzy sprawozdań 
prasowych oraz internetowych jako środek przekazu wiadomości wykorzystują głów-
nie słowo (w internecie czasem także obraz oraz dźwięk, ale są to elementy dodatko-
we). Struktura tekstu prasowego i internetowego, nawet dotyczącego tego samego 
wydarzenia oraz napisanego przez tego samego autora, jest jednak różna. Na podsta-
wie przykładów z dodatków sportowych publikowanych m.in. w „Gazecie Wyborczej”, 
„Głosie Wielkopolskim”, „Przeglądzie Sportowym” czy „Rzeczpospolitej” oraz na 
portalach www.sport.pl, www.przegladsportowy.pl, www.gloswielkopolski.pl przed-
stawię w dalszej części artykułu różnice w budowie językowej tytułów, lidów oraz 
korpusów artykułów.

porównanie tytułów sprawozdań prasowych i internetowych

Nie ma materiału dziennikarskiego bez tytułu – to jedna z podstawowych zasad two-
rzenia tekstów przeznaczonych do rozpowszechnienia w mediach. W przypadku 
zarówno artykułów prasowych, jak i internetowych nagłówek jest wizytówką mate-
riału, ale jego role są różne.

http://www.sport.pl
http://www.przegladsportowy.pl
http://www.gloswielkopolski.pl
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Jeżeli chodzi o prasę, to tytuł ma głównie za zadanie przyciągnąć uwagę czytelnika, 
zachęcić go do dalszego czytania tekstu. Gazeta to medium nielinearne, przez co ro-
zumie się, że odbiorcy rzadko analizują wydanie od początku do końca. Zwykle czy-
telnik wybiera sobie tematy, którym chce poświęcić swój czas i uwagę. Pierwszym 
etapem przy dokonywaniu takiej selekcji jest właśnie przeskanowanie tytułów, stąd 
ich rola sprowadza się do zwabienia potencjalnego odbiorcy.

W przypadku internetu sytuacja zmienia się diametralnie, mimo że jest to także me-
dium nielinearne. Inna jest jednak specyfika przekazu, ponieważ na głównej stronie 
internetowej nie prezentuje się całości tekstu, ale tylko jego tytuł czasem połączony 
z lidem. Strona domowa „jest praktycznie tylko spisem treści i nie trzeba na niej 
umieszczać wszystkich, lecz tylko te informacje, które zainteresują lub zasugerują 
zainteresowanie głównymi treściami” (Myśliński, 2010: 41) W tym przypadku nagłów-
ki mają za zadanie możliwie dokładnie przedstawić treść tekstu, aby odbiorca, nie 
czytając go w całości, otrzymał konkretną informację. Rozwiązanie to ma być przy-
stępne dla osób, które artykuły czytają w pośpiechu i bez większego zaangażowania 
(np. na urządzeniach mobilnych).

Dziennikarze prasowi mają znacznie większą swobodę w układaniu tytułów do wydania 
papierowego, dlatego są one bardziej błyskotliwe. Autorzy dysponują również większą 
ilością czasu na poszukiwanie atrakcyjnych środków literackich. Jedyną przeszkodą bywa 
ograniczona liczba znaków. Pojawiają się tytuły intrygujące Energia atomowa (Gębicz, 
2017: 19), oparte na metaforze Zimna krew kilera (Osowski, 2017: 14), porównaniu Finał 
jak z filmu (Gutka, 2017: 19) czy apelujące Druga wygrana! Niech Brazylia się nas boi 
(Drąg, Składowski, 2012a: 3). Do powyższej klasyfikacji Stanisława Bortnowskiego (1999: 
24–25) dodałabym tytuły emocjonalne ze względu na to, że teksty sportowe mają za 
zadanie wzbudzać emocje u kibiców lub przywoływać wspomnienia z danego wydarze-
nia, np. Zwycięska seria Lecha nie ma końca. Po gdyńskim natarciu mamy lidera! (Lech-
mann, 2017b: 20). Charakterystyczne są także nagłówki metaforyczne wykorzystujące 
słownictwo właściwe dla innej dyscypliny sportu. Przykładem tego zabiegu jest tytuł Trzy 
szybkie ciosy i Lech na deskach (Kołodziejczyk, 2012: 23), który dotyczy meczu piłkar-
skiego, ale opiera się na zwrotach typowych dla języka bokserskiego. 

Tytuły internetowe pełnią funkcję poznawczą, dlatego ich struktura jest prosta i opar-
ta na konkretach. „Badania czytelnictwa wykazują, że językowe zabawy zamiast 
przyciągać, odstraszają internautów” (Olszański, 2006: 109). Najlepszym tytułem jest 
superstreszczenie wydobywające najistotniejsze elementy informacji. Taki tytuł po-
zwala czytelnikowi szybko i bezbłędnie przyporządkować wiadomość do danego 
obszaru tematycznego, co sprawia, że jeśli kliknie w hiperłącze, by przeczytać cały 
tekst, zrobi to całkowicie świadomie. Podstawowe pytania, na które powinien odpo-
wiadać tytuł informacji internetowej, to: co? i gdzie? lub kto? i co?

Esencją tytułów internetowych są słowa klucze – im więcej znajdzie się ich w nagłów-
ku, tym czytelniejszy będzie on dla odbiorcy. Trzeba mieć jednak na uwadze, że tytu-
ły złożone tylko ze słów kluczy bywają mniej atrakcyjne, dlatego też w internecie 
często stosuje się dłuższe nagłówki niż w prasie – złożone na przykład z dwóch zdań 
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pojedynczych. Jeden z nich jest zwykle tytułem właściwym (informującym) a drugi 
uzupełniającym (zachęcającym, często tożsamym lub podobnym do tytułu prasowe-
go). Słowo klucz musi być wyrazem powszechnie znanym, identyfikowalnym oraz 
jasno określającym tematykę (Olszański, 2006: 111–113).

Prasowy nagłówek Tak wygrywa przyszły mistrz? (Błoński, 2012a: 2) w internecie 
przybrał formę Po zwycięstwie Legii w Poznaniu. Tak wygrywa przyszły mistrz? (Błoń-
ski, 2012b). Pierwszy człon jest informacyjny, odpowiada na aż trzy pytania: kto? 
(Legia), co? (zwycięstwo) oraz gdzie? (w Poznaniu). Głównym słowem kluczem jest 
wyraz Legia, czyli nazwa drużyny z Warszawy, która jest oczywista nawet dla okazjo-
nalnych kibiców piłki nożnej. Drugi człon natomiast pełni funkcję zachęcającą i sy-
gnalizuje, że zwycięstwo w Poznaniu może pomóc zespołowi ze stolicy w zajęciu 
pierwszego miejsca w tabeli.

Słowem kluczem w tytule nie musi być jednak zwycięzca. Pojawiają się także nagłów-
ki, w których najważniejszym wyrazem jest nazwa zespołu lub kraju, który poniósł 
porażkę: LŚ: Spodek odleciał w kosmos! Brazylia pokonana! (Drąg, Składowski, 2012b). 
W tym przypadku pierwszy człon pełni funkcję emocjonalną, drugi natomiast infor-
mującą. Tytuł ten, podobnie jak wcześniejszy przykład, odpowiada na trzy pytania: 
kto? (Brazylia), co? (pokonana) oraz gdzie? (Spodek). Podobną poetykę reprezentuje 
tytuł Łzy w oczach siatkarzy PGE Skry Bełchatów! Przegrali finał Ligi Mistrzów (Bińczyk, 
2012a) (w wydaniu prasowym Łzy w oczach siatkarzy; Bińczyk, 2012b: 19). Pierwszy 
człon jest bardziej literacki, rozbudowany o nazwę konkretnej drużyny, a drugi infor-
macyjny. Miejsce publikacji, czyli internet, zobligował autora do podania nazwy 
konkretnej drużyny – to w tym wypadku jedno ze słów kluczy. 

W przypadku dziennikarskich materiałów sportowych kluczowy element to wskaza-
nie zwycięzcy lub przegranego, a więc tylko odpowiedzi na pytania kto? oraz co?, na 
przykład Legia pokonała Lecha (Amk, 2012) lub HME Belgrad 2017: Marcin Lewan-
dowski ze złotem! (Kurkowski, 2017). Jeśli chodzi o teksty dotyczące innej tematyki, 
zbyt lakoniczne tytuły (nawet w internecie) bywają tak mało atrakcyjne, że czytelnicy 
nie zwracają na nie uwagi. Dziennikarze sportowi zadanie mają ułatwione, ponieważ 
samo wskazanie zwycięzcy staje się komunikatem na tyle ciekawym, że kibice zwykle 
chcą dowiedzieć się czegoś więcej na temat danego meczu.

Tytuły prasowe mogą mieć tajemniczy, niejasny charakter, ponieważ wspierają je 
podtytuły i nadtytuły pełniące funkcję poznawczą. Tym samym czytelnik jeszcze przed 
rozpoczęciem czytania lidu i korpusu tekstu dostaje najważniejsze informacje w pi-
gułce, z tym że w dwuczłonowej formie. Tytuł internetowy stanowi połączenie obu 
tytułów prasowych, ponieważ na stronie internetowej nie ma technicznej możliwości, 
aby tekst posiadał dwa nagłówki. Jeden sposób na wzbogacenie tytułu internetowego 
opisywałam powyżej – czyli podział tytułu na część właściwą i uzupełniającą. Drugim 
jest dopisanie z przodu skrótu nazwy rozgrywek, np. LŚ (Ligia Światowa), MŚ (mistrzo-
stwa świata) czy FF (Final Four). Określenie rodzaju zawodów pozwala także na szyb-
ką identyfikację. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tytuł składał się z tych trzech ele-
mentów: LŚ: Spodek odleciał w kosmos! Brazylia pokonana! (Łożyński, Skorupa, 2012). 
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Podsumowaniem moich rozważań na temat tytułów prasowych i internetowych jest 
poniższa tabela porównawcza.

Tabela 2. Porównanie tytułów prasowych i internetowych

Tytuł tekstu prasowego Nadtytuł tekstu prasowego Tytuł internetowy

Tak wygrywa przyszły mistrz? Lech Poznań – Legia Warszawa 1:3 Po zwycięstwie Legii w Poznaniu. Tak 
wygrywa przyszły mistrz?

Łzy w oczach siatkarzy PGE Skra przegrała finał Ligi Mistrzów Łzy w oczach siatkarzy PGE Skry Beł-
chatów! Przegrali finał Ligi Mistrzów

Źródło: Sport.pl, „Gazeta Wyborcza”, opracowanie własne.

porównanie lidów sprawozdań prasowych i internetowych

Kolejnym po tytule składnikiem tekstu dziennikarskiego jest lid, czyli pierwszy akapit 
tekstu zwykle wyodrębniony pogrubioną czcionką. Lid jest jednym z trzech akapitów 
specjalnych (obok akapitu tranzytywnego oraz końcowego). Janina Fras (1999: 62) 
wskazuje na trzy podstawowe funkcje lidów prasowych: 
1. Zachęcenie do lektury dalszego tekstu (czyli pełni taką samą funkcję jak tytuł).
2. Zaznajomienie z tematem i wprowadzenie do treści rozwiniętej poniżej.
3. Postawienie tezy, czyli głównej myśli całości.

W prasie lid jest elementem kluczowym, ponieważ pojawia się zawsze bezpośrednio 
pod tytułem (wyjątkiem są krótkie notki, w których pierwszego akapitu nie zapisuje 
się pogrubioną czcionką), ma on jednak dwojaki charakter: z jednej strony powinien 
stosować się do zasad odwróconej piramidy (najważniejsze informacje na początku), 
ale z drugiej – przybierać intrygującą, nawet literacką formę. 

W przypadku internetu rola lidu zależy od struktury strony internetowej. Jeśli redak-
cja na stronie głównej publikuje tylko tytuły, to znaczenie lidu zmniejsza się znacząco. 
Kiedy na stronie startowej jest wyznaczone miejsce na lid, wówczas pełni on funkcję 
informującą, a autor powinien postarać się, aby znalazły się w nim najbardziej kon-
kretne wiadomości. Wiele redakcji stosuje model mieszany, czyli wyświetla lidy tylko 
w przypadku najważniejszych newsów, a pozostałe wiadomości prezentuje w formie 
spisu tytułów, najczęściej w porządku chronologicznym. 

Janina Fras (1999: 62–64) wyróżnia dziewięć rodzajów lidów prasowych: streszczają-
cy, pojedynczy, dramatyczny, cytat, opisowy, prognozujący, pytający, hasłowy oraz 
anegdotyczny. Phil Andrews (2006: 71) zastrzega jednak, że w przypadku sprawozdań 
sportowych nie sprawdza się lid-cytat. „Nie należy rozpoczynać wstępu od pytań lub 
cytatów. Czytelnicy oczekują, że będą informowani o wydarzeniach, a nie egzamino-
wani, a cytaty wplecione w tekst spowalniają proces przyswajania głównych faktów”. 

Popularnymi lidami w przypadku tekstów prasowych o tematyce sportowej są lidy 
opisowe (przedstawiające jeden istotny szczegół z całego spotkania): „Źle się dzieje 
w zespole siatkarek Enei PTPS. Podopieczne Jacka Pasińskiego w niedzielę przegrały 
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piąte spotkanie z rzędu w OrlenLidze. W czwartym secie zdobyły zaledwie osiem punk-
tów. To wstydliwy i żenujący dorobek” (Patroniak, 2017: 20) oraz lidy dramatyczne 
(w przypadku spotkań, które budziły wiele emocji, zakończyły się spektakularnym 
zwycięstwem lub wielką porażką): „ONICO Politechnika na oczach 5800 widzów sensa-
cyjnie pokonała w Torwarze PGE Skrę Bełchatów” (Kowalczyk, 2017: 26–27). Dzienni-
karze prasowi często wykorzystują także lidy streszczające ze względu na to, że oddają 
one przebieg meczu, a to często najbardziej interesuje kibiców. Jest to także wygodne 
rozwiązanie, kiedy pojedynek był bardzo jednostronny i nie wydarzało się nic wyjątko-
wego. Lidy prognozujące sprawdzają się w sytuacji, kiedy można jasno określić, które 
miejsce w tabeli dana drużyna zajmie na przykład po rundzie zasadniczej. 

W internecie pojawiają się wszystkie wymienione powyżej lidy poza hasłowym i poje-
dynczym (wynika to z przyczyn technicznych, są one zwyczajnie zbyt krótkie), ale 
modelowym lidem w sieci jest wspomniany lid streszczający – najpełniej realizuje on 
zasadę odwróconej piramidy, a więc zabieganemu czytelnikowi, który niedokładnie 
analizuje zawartość portalu, najszybciej przekazuje niezbędne informacje w kompak-
towej formie: „Legia wygrała pierwszy mecz w tym roku na własnym boisku. Mistrz 
Polski pokonał Wisłę Kraków 1:0 po golu Miroslava Radovicia. Drużyna Jacka Magiery 
traci trzy punkty do liderującej Jagiellonii” (Skierawski, 2017). Lid internetowy, podobnie 
jak tytuł, powinien być nasycony słowami kluczami, którymi mogą być także nazwiska 
lub narodowości: „Polacy w składzie Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch 
zostali mistrzami świata w konkursie drużynowym podczas rywalizacji w Lahti. Biało-
-Czerwoni nie dali szans pozostałym ekipom i o ponad 25 punktów wyprzedzili Norwe-
gów. Brązowy medal zdobyli Austriacy, którzy w ostatnim skoku wyprzedzili Niemców” 
(MŚ w Lahti: Polacy drużynowymi mistrzami świata na dużej skoczni, 2017).

Możliwości techniczne internetu sprawiają, że lidy, podobnie jak inne części tekstu, 
można zmieniać już po publikacji. Modyfikacji takich często dokonuje się, kiedy w da-
nej sprawie wydarzy się coś ważnego, ale dziennikarz nie ma jeszcze bardziej szcze-
gółowych informacji, aby napisać odrębny tekst. Wówczas w tytule pojawia się odno-
śnik, np. [aktualizacja], a do lidu dopisuje się najnowsze wiadomości. Takie zabiegi 
stosuje się raczej w pozaboiskowych sytuacjach dotyczących transferów czy spraw 
klubowych (zmiany w zarządzie, problemy finansowe). Sprawozdań sportowych nie 
aktualizuje się z oczywistych względów – wyniku spotkania nie można zmienić, a więc 
pierwotny tekst nie potrzebuje korekty. 

porównanie korpusów sprawozdań prasowych i internetowych

Jeżeli czytelnik przebrnie przez tytuł i lid, w kolejnej części materiału dziennikarskie-
go musi dostać komplet najważniejszych informacji dotyczących spotkania sporto-
wego. W przypadku sprawozdania muszą być one podane w porządku chronologicz-
nym, stąd zwykle każda część tekstu odzwierciedla jeden etap spotkania. 

Podstawową różnicą formalną pomiędzy sprawozdaniami prasowymi a internetowy-
mi jest ich objętość. Artykuły przeznaczone do publikacji w prasie mogą być dłuższe, 
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bo podobnie jak w przypadku lidów o długości tekstu decyduje skład gazety. Dzien-
nikarze prasowi mają także więcej czasu, aby rozwinąć swoje teksty i dokonać bardziej 
szczegółowej analizy. Długie artykuły łatwiej czyta się w gazecie, bo tekst znajduje się 
najczęściej na jednej stronie. 

W internecie obszerne sprawozdania publikuje się na kilku podstronach, stąd aby 
ułatwić czytelnikowi poruszanie się wzrokiem po tekście, należy dążyć do zmniejsze-
nia objętości artykułu. Idealnym rozwiązaniem jest stworzenie tekstu o długości od 
1000 do 1200 znaków tak, aby zmieścił się na ekranie monitora – zwolni to czytelni-
ka z posługiwania się suwakiem (Olszański, 2006: 112). Taki tekst jest także łatwy 
w odbiorze na urządzeniu mobilnym. Tak krótkie sprawozdania zdarzają się jednak 
raczej w przypadku nieoficjalnych spotkań towarzyskich, które nie przyczyniają się 
do polepszenia miejsca w tabeli czy zdobycia jakiegoś trofeum lub w odniesieniu do 
bardzo mało popularnych dyscyplin. 

Nie jest jednak sztywną regułą, że teksty prasowe zawsze są dłuższe od tekstów in-
ternetowych. Sieć charakteryzuje się brakiem ograniczeń, jeśli chodzi o długość pu-
blikacji, więc zdarza się, że do prasy trafia krótka notka sprawozdawcza, podczas gdy 
na portalu redakcja publikuje obszerne i dokładne sprawozdanie.

Modelowy akapit prasowy ma 40–50 znaków i zawiera około trzy zdania. Tak długi 
akapit nie sprawdza się w sprawozdaniu internetowym, ponieważ tekst ten musi być 
bardziej dynamiczny – na ekranie monitora czyta się około 20% wolniej niż druk 
papierowy. (Myśliński, 2010: 49). Z tego względu w sieci akapity często składają się 
nawet z jednego zdania (Olszański, 2006: 123).

Równie ważne jest umiejętne dzielenie całego tekstu na fragmenty za pomocą śród-
tytułów. W prasie są one ważne, ale artykuł można urozmaicić także za pomocą 
wybić czy tabel z wypowiedziami pomeczowymi. W sieci jedynym sposobem na 
zdynamizowanie wypowiedzi są śródtytuły, które podobnie jak tytuł powinny mieć 
charakter informacyjny. 

Sprawozdania prasowe i internetowe różnią się nie tylko formą. Często mają także 
zupełnie inną zawartość. Phil Andrews relacje prasowe nazywa opóźnionymi, bo są 
one publikowane zwykle w poniedziałkowych wydaniach, kiedy kibice o wyniku 
dowiedzieli się już z innych mediów.

Opóźnione relacje muszą więc przyjmować nieco inną perspektywę i oferować nowe spojrze-
nie na opisywane wydarzenie. Nadal będą one musiały zawierać podstawowe informacje na 
temat wydarzeń, takie jak wyniki, nazwiska strzelców i opisy najważniejszych momentów, 
jednakże ich celem powinno być dostarczenie czytelnikom nowych informacji, których nie 
mogli znaleźć w relacjach bieżących. Mogą to być szczegółowe analizy, wnikliwsze opisy kon-
trowersyjnych lub kluczowych momentów akcji i gry poszczególnych zawodników, doniesie-
nia o skutkach kontuzji dla obu drużyn czy też prognozy dotyczące zbliżających się meczów 
w świetle relacjonowanych wydarzeń. Duża część relacji opóźnionych może być również po-
święcona na spostrzeżenia trenerów lub graczy zebrane po meczu (Andrews, 2006: 61–62).

Do sieci trafiają sprawozdania pisane „na gorąco”, bo kluczowym celem jest jak najszyb-
sze poinformowanie odbiorców o wyniku. Trzonem takiego tekstu są rzeczowe, skróto-
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we komunikaty opisujące kolejne etapy spotkania. Brakuje analiz i przewidywania, jak 
wynik może wpłynąć na dalsze losy drużyny w rozgrywkach. Redakcje online chcą być 
bezpośrednimi konkurentami dla radia i telewizji, dlatego redaktorom bardziej zależy 
na błyskawicznym przekazaniu wiadomości niż na analitycznym artykule. Sprawozda-
nia internetowe zawierają też często szczątkowe, krótkie cytaty – dziennikarz publiku-
je tekst po końcowym gwizdku, a rozbudowane wypowiedzi pozyskuje dopiero podczas 
konferencji prasowej, która odbywa się kilkanaście minut po spotkaniu. 

W prasie akceptowalne są także względne odniesienia czasowe. Skoro poniedziałko-
wy numer pojawia się w kioskach w konkretny dzień, a na pierwszej stronie zawsze 
znajduje się data wydania, to dla czytelnika określenia wczoraj czy jutro są oczywiste. 
Tego typu stwierdzenia w internecie są dezinformujące. Bezpieczniej jest używać 
konkretnych dat lub zupełnie zrezygnować z określeń czasowych w sytuacjach, gdy 
nie zaburza to odbioru. „Brak względnych okoliczników czasu powoduje, że tekst jest 
zrozumiały nawet po wielu dniach od opisywanych zdarzeń” (Olszański, 2006: 127). 
Przykładowo w wydaniu prasowym sprawozdania z meczu Lech Poznań – Legia 
Warszawa znajduje się zdanie „Wczoraj zadanie było jeszcze trudniejsze” (Lechmann, 
2017b: 23–24), kiedy w tekście internetowym zastępuje je wyrażenie „W niedzielę 
przy Bułgarskiej zadanie było jeszcze trudniejsze” (Lechmann, 2017a). 

Zdarza się jednak, że jedno spotkanie obsługuje dwóch dziennikarzy, którzy dzielą 
się pracą. Ostatecznie powstają dwa różne teksty – jeden prymarnie internetowy, 
a drugi prymarnie prasowy. Tak jest w przypadku sprawozdania z jednego turnieju 
autorstwa dwóch osób: Kamila Drąga i Kamila Składowskiego – prasa: Druga wygrana! 
Niech Brazylia się nas boi (Drąg, Składowski, 2012a: 3) oraz internet: LŚ: Spodek od-
leciał w kosmos! Brazylia pokonana (Drąg, Składowski, 2012b).

zakończenie

Rozpowszechnienie internetu wpłynęło nie tylko na prywatne kontakty międzyludz-
kie, ale także na sferę badań naukowych i komunikacji masowej. Media musiały do-
stosować się do nowego rodzaju odbiorców, którzy w sieci oczekują krótkich, rzeczo-
wych i naprawdę istotnych informacji. Dziennikarstwo sportowe jednak paradoksal-
nie charakteryzuje się barwnym językiem, bo kibice chcą poczuć atmosferę meczu. 
Najważniejszy jest mimo to wynik, dlatego w tytułach i lidach łamie się zasadę chro-
nologii i na samym początku pojawia się rezultat spotkania. Teksty prasowe oraz 
internetowe są zazwyczaj obiektywne, a przejawy subiektywizmu u pasjonatów pi-
szących dla portali sportowych uznaje się za nieetyczne. W obu przypadkach publi-
kacje są trwałe – sprawozdania prasowe można przeczytać w gazecie nawet po kilku 
dniach, o ile ktoś jest w posiadaniu egzemplarza lub przez całą dobę online. 

Porównując sprawozdania sportowe z obu mediów, można jednak wskazać więcej 
różnic niż podobieństw. Przede wszystkim odmienna jest funkcja i forma poszczegól-
nych części tekstu. W gazecie ciekawe zabiegi językowe w tytułach czy lidach budzą 
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zainteresowanie odbiorców, elementy literackie odstraszają natomiast internautów. 
Wynika to z faktu, że w sieci nagłówki oraz pierwsze akapity mają za zadanie przeka-
zanie odbiorcy konkretnej informacji, w prasie powinny skłonić do przeczytania ca-
łości. Redakcje internetowe dążą również do skracania korpusów tekstów oraz dzie-
lenia ich na możliwie małe części (krótkie akapity, dużo śródtytułów), aby ułatwić 
odbiorcy czytanie na ekranie monitora. Gazety mogą pozwolić sobie na dłuższe 
partie tekstu, bo sprawozdania urozmaicają także wybicia, ramki czy tabele. Ze wzglę-
du na to, że internet jest medium informacyjnym, artykuły są uboższe w cytaty czy 
szczegółowe analizy, bo redaktorzy muszą publikować je zaraz po ostatnim gwizdku. 
W gazecie pojawiają się natomiast sprawozdania opóźnione, zawierające bardziej 
pogłębione omówienia i wywiady z bohaterami meczów.

Rodzi się naturalne pytanie, czy prężnie działające dziennikarstwo sportowe online 
sprawi, że na ostatnich stronach gazet przestaną pojawiać się sportowe dodatki. Czy 
wydawcy podejmą w najbliższej przyszłości decyzję, że teksty sportowe publikowane 
będą tylko w sieci? Na rynku nie brakuje redakcji dzienników, które przekazują infor-
macje sportowe (wliczając tytuły prasowe i internetowe), ale nadal nie ma zbyt wielu 
magazynów proponujących pogłębione analizy lub wywiady kosztujące dużo pracy 
i zaangażowania nie tylko dziennikarzy, ale także samych sportowców. Może ostatnie 
strony dzienników powinny stać się minimagazynami zupełnie niezwiązanymi z ar-
tykułami publikowanymi dużo wcześniej w sieci? Dziennikarstwo prasowe i interne-
towe nigdy nie będą już tożsame, dlatego rozwiązaniem idealnym będzie jeszcze 
wyraźniejsze rozdzielenie tych typów pisarstwa tak, aby kibic mógł czerpać komplek-
sowe wiadomości z dwóch źródeł – wyniki z sieci oraz analizę i publicystykę z gazety.
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FuNkcjONOWANie gAzet zAkłAdOWych 
W prL. rOLA i FuNkcje gAzety 

W zAkłAdzie prAcy

początek prasy zakładowej

Prasa zakładowa jest pojęciem, które pojawiło się w Polsce po drugiej wojnie świato-
wej1. Były to pisma wydawane i kolportowane w ramach zakładu pracy. Jak pisała 
Jolanta Kępa-Mętrak (2012: 51) w „Studiach Medioznawczych”: „Czasopisma zakłado-
we, bardzo licznie powstające w Polsce od początku lat 50. XX wieku, miały m.in. 
promować osiągnięcia produkcyjne, pokazywać sukcesy, przekonywać o słuszności 
podejmowanych działań, zachęcać do zwiększania wydajności pracy. Czyniły to 
z ogromnym zaangażowaniem i – przypuszczać można – taką samą skutecznością”.

W literaturze znajdziemy wiele określeń na prasę zakładową2. Oprócz tego pojęcia 
spotkamy się z gazetami zakładowymi (Kępa, 1998: 151), a także prasą fabryczną3. 
W pierwszych latach po 1945 roku nie miały one swojej nazwy gatunkowej i nazywa-
ne były wielonakładówkami. Było to dosłowne tłumaczenie z języka rosyjskiego 
mnogotriażek (Koński, 1990: 25). Artykuły pisali i redagowali dziennikarze amatorzy 
wyłaniani spośród pracowników. Często przydzielana im była opieka i wsparcie re-
daktorskie od dziennikarzy dzienników regionalnych i wojewódzkich (Kępa, 1998: 

1 Pierwsza polska gazeta zakładowa ukazała się przed wybuchem drugiej wojny światowej. Było to „Echo 
Chełmka”, które wydano w 1934 roku (Koński, 1990: 25).
2 Definicja sformułowana przez Adama Leszczyńskiego na początku lat 50. XX wieku mówiła, że prasa 
zakładowa to: „wydawnictwa periodyczne, ukazujące się staraniem kolektywów związanych z placówką 
pracy […] z intencją poruszania przede wszystkim problemów aktualnych dla macierzystej placówki lub 
placówek (Dubiel, 1958: 10).
3 Określenie prasa fabryczna pojawia się w artykule M. Rakowskiego, Prasa fabryczna w Planie sześcio-
letnim.
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152). Redaktorzy pism zakładowych pochodzili z dwóch grup. Jedna to profesjonalni 
dziennikarze pracujący w innych mediach, często oddelegowani do pomocy w reda-
gowaniu zakładowego pisma. Druga to pracownicy danego zakładu, w którym pismo 
się ukazywało. W 1967 roku było około 200 zawodowych redaktorów4, którzy mieli 
za sobą co najmniej sześcioletni staż w prasie zakładowej. Większość pism skupiała 
się nie tylko na zagadnieniach związanych z zakładem pracy. Poruszały one także 
tematy dotyczące lokalnej społeczności. Jednym z powodów takiego zakresu tema-
tycznego był brak prasy lokalnej w czasach PRL-u (Chorązki, 1999: 66). 

W pierwszych latach po drugiej wojnie światowej (1945–1950) powstały 33 tytuły 
gazet zakładowych. Ich rozkwit nastąpił po roku 1950. Było to związane z realizacją 
planu sześcioletniego (powstawanie wielu dużych zakładów pracy). W latach 40. pi-
sano głównie o sprawach wewnętrznych zakładów5, sprawach bytowych pracowników. 
Jednak prasa zakładowa zaczęła odchodzić od tematyki dotyczącej stricte miejsca 
pracy. Coraz więcej miejsca zajmowała w niej działalność agitacyjna związana z pro-
mowaniem wytycznych propagandy. Jak podkreśla Wiesław Koński (1990: 25), odcho-
dzenie od spraw zakładowych spotykało się z niezadowoleniem załogi.

W pierwszej dekadzie PRL wśród pism dominowały tygodniki. Miały one również 
największe nakłady. Rzadziej występowały miesięczniki lub kwartalniki. Odwrotnie 
wyglądała sprawa objętości. Im rzadszy cykl wydawniczy, tym większa objętość. Jed-
nak wraz z rozwojem radiowęzłów w zakładach rola pism zmniejszała się (Kępa-Mętrak, 
2012: 51). Z danych Wydziału Propagandy i Agitacji KC PZPR wynika, że w 1964 roku 
w 100 największych zakładach przemysłowych wydawano gazety i prawie w każdym 
z nich działał także radiowęzeł. Wśród pism zakładowych w tym czasie najwięcej było 
miesięczników (Kępa-Mętrak, 2012: 51). W latach 70. ukazywało się około 400 tytułów 
prasy zakładowej. Jednakże ze względu na słaby poziom redakcyjny część z nich 
szybko przestała istnieć.

4 Wszyscy mieli wykształcenie co najmniej średnie, a 41% wyższe. Do PZPR należało 80% z nich.
5 Podstawowym celem pism wydawanych w zakładach było promowanie sukcesów produkcyjnych, utwier-
dzanie załogi w słuszności podejmowanych przez władze i kierownictwo zakładu decyzji, a także promocja 
rywalizacji w pracy o jak najlepsze wyniki i zwiększanie wydajności pracy (Kępa-Mętrak, 2012: 51).
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Rysunek 1. Rubryka „Z Życia PZPR” na pierwszej stronie gazety zakładowej cementowni w Chełmie

O sile prasy zakładowej w czasach PRL świadczą dane z 1980 roku. Ukazywało się 
wtedy 228 tytułów o łącznym nakładzie jednorazowym ponad 900 tysięcy egzempla-
rzy (Świda, 1982: 30). W połowie lat 80. zaczęła się upowszechniać idea pisma wielo-
zakładowego (lub inaczej lokalnozakładowego). Liczba zakładów, do których dociera-
ła ówczesna prasa zakładowa, wzrosła do 250. Jednak wzrost ilościowy tytułów nie 
przekładał się na wzrost społecznego zainteresowania i zaufania do nich. Gazety były 
najczęściej powoływane odgórnie przez dyrekcję lub ich powstanie było wynikiem 
działalności administracyjnej. Nie powstawały one w wyniku oddolnej inicjatywy 
społecznej załogi (Świda, 1982: 31).

działania propagandowe i ich efekty

Prasa zakładowa oprócz funkcji informacyjnej, integracyjnej, kulturotwórczej miała 
także poprzez działania propagandowe wpływać na robotników ideologicznie (Kępa-
-Mętrak, 2012: 53). Nie mam na myśli jednak propagandy rozumianej jako jednej 
z form komunikowania (Dobek-Ostrowska, 1999: 8), ale system propagandowy, na 
który składają się założenia ideologiczne, organizacje i instytucje przekładające te 
założenia na zasady i reguły propagandy6.

6 To system polityczny tworzy ramy dla systemu propagandowego i razem z otoczeniem społeczno-gospo-
darczym wypełnia go treścią. Propaganda jest nierozerwalnie połączona z ideologią i to ona decyduje, czy 
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Pełnienie przez fabryczne gazety funkcji politycznej było ważniejsze od wymienionych 
wcześniej funkcji informacyjnych i integracyjnych. Władze próbowały poprzez wy-
tyczne i wskazówki normować zasady, według których redagowane były firmowe 
gazety (Kępa-Mętrak, 2012: 53). Redakcje otrzymywały pomoc od Komitetów Woje-
wódzkich PZPR. Specjalne narady dla redaktorów prasy zakładowej i autorów audycji 
dla radiowęzłów organizowane były także przez Komitet Centralny PZPR. Podczas 
tych narad partia wyznaczała zadania dla zakładowych mediów, omawiano możliwo-
ści oddziaływania na robotników, a także prezentowano osiągnięcia wyróżniających 
się zdaniem partii redakcji (Kępa-Mętrak, 2012: 53).

Pierwszym dokumentem, który miał normować pracę redakcji zakładowych, był 
Projekt Regulaminu Pracy w Redakcjach przygotowany przez Prezydium Klubu Re-
daktorów Prasy Zakładowej przy SDP. Zgodnie z regulaminem redakcją pisma zakła-
dowego miało kierować redakcyjne kolegium (przedstawiciele organizacji społecznych, 
kierownictwo zakładu, korespondenci). Skład tego kolegium był zatwierdzany przez 
zakładową komórkę PZPR (Kępa-Mętrak, 2012: 53). Zakładowe media podlegały7 sa-
morządowi robotniczemu, a sprzęt redakcyjny był własnością przedsiębiorstwa i ono 
także ponosiło wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem zakładowych środków 
przekazu, w tym wynagrodzenia dla etatowych dziennikarzy. 

Część gazet była dystrybuowana odpłatnie. Jednak przychód z ich sprzedaży pokrywał 
tylko bieżące wydatki redakcji. Nie były to więc wydawnictwa, które przynosiły zyski. 
Część gazet rozpowszechniano bezpłatnie i wtedy całość kosztów pokrywało przed-
siębiorstwo. Działalność redakcyjna była jednak uwikłana w szereg zależności. For-
malny nadzór związków zawodowych nad gazetami sprowadzał się do obsadzania 
(w ustaleniu z dyrekcją) funkcji redaktora naczelnego. O linii redakcyjnej gazety de-
cydowała także rada redakcyjna (związki zawodowe, organizacje partyjne, dyrekcja, 
organizacje młodzieżowe). Jednak w większości przypadków wpływ rady na działalność 
redakcji był niewielki. To dyrekcja zakładu, która finansowała gazetę, miała wpływ na 
jej działalność i obsadę stanowisk redakcyjnych (Świda, 1982: 27). Skomplikowany 
system zależności powodował wielostopniowy system cenzury, presje na określoną 
tezę w tekstach wywierane przez różne organizacje. Wynik tych działań był taki, że 
treści, które ukazywały się w gazetach zakładowych, coraz mniej zależały od samo-
rządu robotniczego. Jak pisał Adam Świda: „Gazety zakładowe systematycznie zmie-
rzały do zaprzeczenia hasłu widniejącemu w większości winiet tytułowych – «pismo 
załogi»”8. 

możemy mówić o propagandzie w tym znaczeniu. System propagandowy działa za pomocą wchodzących 
w jego skład instytucji, które inicjują działalność propagandową (Dobek-Ostrowska, 1999: 46).
7 Na prawne i funkcjonalne działania zakładowej prasy miała wpływ także uchwała o zasadach organiza-
cji i działalności gazet oraz radiowęzłów zakładowych przyjęta przez Prezydium Centralnej Rady Związków 
Zawodowych (Świda, 1982: 27).
8 „Krytyka gazet zakładowych wynikała nie tylko z obiektywnych warunków ich działania, tj. systemu 
zależności, lecz również – i przede wszystkim – z funkcji, jaką pisma te pełnić miały w strukturze komuni-
kowania się w przedsiębiorstwie przemysłowym. Trudno nawet w tym przypadku mówić o konkretnej 
(a więc godnej krytyki lub obrony) koncepcji funkcjonowania gazety, lecz raczej o systemie ogólnikowych 
dyrektyw, traktujących pismo zakładowe jako przekaz skierowany do zamkniętego grona odbiorców, 
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W medialnym systemie, jaki wytwarzał się w zakładzie, nie poddawano sprawdzeniu 
efektów, jakie osiągało pismo zakładowe. Wynikało to z przekonania, iż powszechny 
odbiór gazet zakładowych przez załogę łączy się ze skutecznością przyswajania i od-
działywania treści przez nie przekazywanych (Świda, 1982: 30). Jednak mimo braku 
chęci do badania efektywności i roli gazet w zakładach przez dyrekcję czy też redak-
cję zaczęli zajmować się tym naukowcy. W latach 70. pojawiły się pierwsze opraco-
wania prasoznawcze i socjologiczne. Jednym z badanych aspektów były źródła infor-
macji pracowników. W przeprowadzonych w 1971 roku badaniach9, opublikowanych 
w 1974 roku w „Zeszytach Prasoznawczych”, Ewa Masłyk sprawdzała właśnie tę 
kwestię. Najwięcej wskazań zdobyła prasa krajowa, na drugim miejscu były narady 
produkcyjne, a dopiero na trzecim prasa zakładowa. Jak zauważyła, interesujące było 
częstsze wybieranie prasy zakładowej niż zebrań organizacji partyjnej.

Zdaniem badaczki wynikało to z faktu, iż „prasa zakładowa nie zamieszcza «czystych» 
informacji krajowych, lecz robi to, zbliżając tę problematykę do wydarzeń w przed-
siębiorstwie. Ten «zakładowy» punkt widzenia ogólnych zagadnień powoduje popu-
larność i wysoką ocenę prasy zakładowej jako źródła informacji” (Masłyk, 1974: 38). 
Jednak, jak zauważyła autorka, wyprzedzenie gazet zakładowych przez prasę krajową 
było zjawiskiem niepokojącym. „Wskazuje to bowiem, że nie zaspokaja ona zaintere-
sowań tych czytelników oraz, jak wynika z badania, jest często opóźniana, a zawarte 
w niej informacje są nieaktualne. W obiegu informacji zalewającej obecnie każdego 
człowieka liczy się (dla jej skuteczności) przede wszystkim dokładność i szybkość 
przekazu. Te warunki nie były jednak w badanym okresie przez prasę zakładową 
spełniane” – stwierdziła w podsumowaniu swojego badania Masłyk (1974: 43).

Postrzeganie roli prasy zakładowej w tym wypadku przez same zakładowe redakcje 
badał także Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie. W opublikowanym 
w 1977 roku raporcie wymieniono najważniejsze zadania prasy zakładowej wskazane 
przez ich redakcje. Głównym zadaniem było informowanie o zakładzie (58% wskazań), 
działalność wychowawcza (55% wskazań) oraz mobilizowanie do wykonywania zadań 
produkcyjnych (51% wskazań). Na dalszych miejscach znalazły się takie funkcje, jak: 
integrowanie załogi (34% wskazań) i działalność krytyczno-interwencyjna (33% wska-
zań) (Prasa zakładowa w świetle opinii redakcyjnej, 1977: 8).

Z tego badania warto przywołać jeszcze jedną tezę, pokazującą zdaniem jego autorów, 
jaka więź była między czytelnikami a redakcjami gazet zakładowych. Sprawdzono 
liczbę otrzymywanych przez redakcje listów – była ona znikoma. Blisko 46% gazet 

pełniący rolę informacyjną, propagandową (lub raczej opiniotwórczą) i wychowawczą w stosunku do ro-
botników (a nie załogi). Dyrektywa taka zakładała z reguły, że przekazywane treści dotyczą wyłącznie lub 
prawie wyłącznie problemów konkretnego zakładu. Schemat ten w praktyce okazywał się zbyt sztywny, 
nie uwzględniał bowiem ani indywidualnej pozycji gazety, ani też charakteru regionów, w których były 
one wydawane. Wydaje się, że, propagując taką ideę, przeceniano fachowość, umiejętności dziennikarskie 
i obciążenie pracowników redakcji oraz wiedzę czytelnika o tym, co się dzieje w jego miejscu zamieszkania” 
(Świda, 1982: 27).
9 Badanie przeprowadzono wśród pracowników Huty Warszawa za pomocą kwestionariusza oceniające-
go. Jednocześnie badaczka wykorzystała także obserwacje (pracowała w charakterze redaktora prasy za-
kładowej).



MARCIN JASIAK92

Media – Kultura – Społeczeństwo

otrzymywało listy rzadziej niż raz w tygodniu (Prasa zakładowa w świetle opinii re-
dakcyjnej, 1977: 9). Stałe czytelnictwo deklarowało 70% czytelników10. Jednak autorzy 
opracowania uznali 30-procentowy wskaźnik czytelników dorywczych za wysoki 
i wymagający poprawy. Spośród czytelników 40% otrzymuje gazetę w pracy i taka 
sama liczba deklaruje nabywanie jej w kiosku. Wśród innych form zdobywania fa-
brycznych gazet były wymienianie: prenumerata, pożyczanie, inne przypadkowe 
sposoby uzyskiwania. Ankietowani deklarowali także, iż jeden egzemplarz gazety 
zakładowej czytany jest przez 2–3 osoby. Jednak autorzy badania te deklaracje uzna-
li za przesadzone (Prasa zakładowa w świetle opinii redakcyjnej, 1977: 3).

Typowy czytelnik prasy zakładowej w drugiej połowie lat 70., jak wynika z badań, był 
mężczyzną, mieszkał w średniej wielkości mieście i miał od 30 do 49 lat (Prasa zakła-
dowa w świetle opinii redakcyjnej, 1977: 5). Przeważnie był on pracownikiem umy-
słowym, ale nie na kierowniczym stanowisku (z zastrzeżeniem, że kierowników wśród 
czytelników prasy zakładowej jest znacznie więcej, niż wynika to ze struktury prze-
badanych). Gazetę zakładową czyta regularnie, a jego aktywność w zakresie czytel-
nictwa prasy jest wyższa od przeciętnej (Prasa zakładowa w świetle opinii redakcyjnej, 
1977: 5). Jest jednak krytycznie nastawiony do prasy zakładowej i nie uważa, by 
możliwości interwencyjne gazet były duże. Ceni natomiast funkcję opiniotwórczą 
(Prasa zakładowa w świetle opinii redakcyjnej, 1977: 6).

prasa zakładowa w czasie politycznych przemian

Rozwój prasy zakładowej w latach 70., a także zwiększone zainteresowanie, jakie ten 
rodzaj wydawnictw wzbudzał, został zahamowany w latach 80. Wpływ na to miały 
czynniki polityczne, a także pojawienie się jawnej lub niejawnej konkurencji dla za-
kładowych gazet. Strajki, do jakich doszło latem 1980 roku, a także wysuwane przez 
załogi postulaty, wśród których oprócz postulatów ekonomicznych, były te dotyczące 
wolności słowa, znalazły swoje odbicie w sytuacji prasy zakładowej. Żądania załóg 
dotyczące zmian w prasie zakładowej nie były jednak stałym postulatem załóg firmo-
wych. „W nielicznych przypadkach strajkujący robotnicy wysuwali postulaty zlikwi-
dowania lub przekształcenia prasy zakładowej” (Świda, 1983: 21). Najczęściej „[…] po-
stulaty załóg odnosiły się raczej do zmiany formuły wydawniczej pisma i sposobów 
jego redagowania, niż zmierzały do jego likwidacji. Wiele redakcji nie potrafiło jednak 
dostatecznie sprawnie zareagować na zmiany sytuacji społecznej” (Świda, 1983: 22).

10 Wszystkie dane empiryczne pochodzą z raportu Prasa zakładowa w świetle opinii redakcyjnej, 1977, 
zostały zrealizowane w badaniach w 1977 roku, badania przeprowadzili: mgr Andrzej Rusinek, mgr Andrzej 
Skowroński, mgr Marian Nowy i mgr Henryk Siwek, dr Zbigniew Bajka.
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Rysunek 2. „Kablowiec” – gazeta wydawana w Fabryce Kabli w Ożarowie Mazowieckim. Numer z kwietnia 1980 roku

Na losy pism zakładowych wpłynęły również zmiany finansowe i organizacyjne 
w przedsiębiorstwach oraz zmiany w strukturze patronackiej nad wydawnictwami11. 
Legalizacja NSZZ „Solidarność” i wydawnictw, które ten związek wydawał (były to 
pisma informacyjne), wprowadziły konkurencję dla gazet zakładowych. W wielu fa-
brykach partyjne pisma zakładowe były bojkotowane z powodów politycznych, wy-
rażano w ten sposób sprzeciw wobec propagandy, która w nich się znajdowała. 
W 1981 roku zostało zlikwidowanych 30 pism zakładowych. 

Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku oznaczało zaprzestanie wy-
dawania prasy zakładowej (tak jak w początkowym okresie wielu tytułów innej prasy). 
Po kilku miesiącach podjęto próbę reaktywacji większości tytułów (Banaszek, 1993: 66). 
Gazety zakładowe wznowiły działalność wydawniczą jako organy załóg pracowniczych. 
Były jednak pod kontrolą działów propagandy komitetów zakładowych PZPR. W pra-

11 Rozwiązanie CRZZ, która sprawowała nadzór nad wydawnictwami, spowodowało brak ośrodka negocja-
cyjnego pomiędzy ministerstwami, dyrekcjami a redakcjami gazet zakładowych.
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sie zakładowej, podobnie jak w innych rodzajach mediów, była prowadzona weryfi-
kacja. W jej wyniku zlikwidowano 77 (na 221 ukazujących się przed wprowadzeniem 
stanu wojennego) tytułów, a 50 dziennikarzom nie pozwolono wrócić do pracy redak-
cyjnej (Banaszek, 1993: 66). Pisma przeszły także zmiany jakościowe. Część z nich 
zmieniła tytuł, a także profil. Ze względu na silne działania cenzury gazety zakładowe 
przestały drukować publicystykę. W ramach ograniczenia kosztów łączono tytuły 
i w ten sposób powstawały pisma wielozakładowe. 

Pomimo zdelegalizowania NSZZ „Solidarność”, a także zwalczania przez władzę „nie-
legalnych” wydawnictw w czasie stanu wojennego ukazywały się także biuletyny 
wydawane przez tajne komisje zakładowe i międzyzakładowe Solidarności. Ukazywa-
ło się 30 biuletynów i 25 pism międzyzakładowych w „drugim obiegu” (Banaszek, 
1993: 66). 

Gdy zniesiono stan wojenny, podjęta została próba odbudowania poziomu i prestiżu 
prasy zakładowej. W ramach Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL reaktywowany został 
Klub Dziennikarzy Zakładowych12. W ramach odbudowującego się ruchu związkowe-
go (oficjalnego, kontrolowanego przez państwo) próbowano wrócić do dawnej struk-
tury. Jednak związki zawodowe w ramach konfederacji OPZZ nie podjęły roli, jaką 
pełniło wcześniej CRZZ, a więc mecenasa i sponsora prasy zakładowej (Banaszek, 
1993: 66). Lepsze zaopatrzenie w papier spowodowało w latach 1985–1987 powsta-
nie 30 nowych tytułów. W 1989 roku, czyli tuż przed transformacją ustrojową, uka-
zywało się w Polsce 150 gazet zakładowych i 60 zakładowych biuletynów. Zmiany 
polityczne i gospodarcze, które dokonały się w wyniku obrad Okrągłego Stołu miały 
duży wpływ na losy prasy zakładowej. Część redakcji bardzo szybko udostępniła 
swoje łamy działaczom Solidarności. Jak pisał Marian Banaszek: „Większość redakcji 
gazet zakładowych tym razem potrafiła dostosować się do nowej sytuacji [politycznej 
– przyp. M.J.]”. Wejście na łamy dotychczasowych oficjalnych zakładówek działaczy 
Solidarności nie doprowadziło do zaprzestania wydawania własnych gazet przez 
Związek. Już legalnie wydawał on tytuły prasy zakładowej i wielozakładowej. Koniec 
działalności politycznej PZPR, a także likwidacja RSW Prasa Książka „Ruch” (był on 
wydawcą wielu pism) spowodowały duże zmiany na rynku prasowym. 

12 Wraz z upadkiem PRL rozwiązane zostały organizacje, które zrzeszały zakładowych dziennikarzy – Klub 
Dziennikarzy i Redaktorów Prasy Zakładowej.
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Rysunek 3. Informacja redakcyjna o przekształceniu gazety zakładowej zakładów Mesko w Skarżysku Kamiennej  
w lokalne pismo

Zaczynały powstawać nowe tytuły (zarówno lokalne, jak i regionalne), które podejmo-
wały walkę o zainteresowanie czytelnika. Prasa zakładowa nie mogła podjąć tej wal-
ki z powodów ekonomicznych. W wyniku zmian gospodarczych przedsiębiorstwa 
zaczęły działać w oparciu o rachunek ekonomiczny i zasady gospodarki rynkowej. 
W wielu wprowadzano programy oszczędnościowe, rozpoczęły się procesy restruk-
turyzacyjne, co prowadziło do zaprzestania wydawania gazet zakładowych. Część 
redakcji, by przetrwać, poszerzyło swoją tematykę, ale i zasięg. Pisma te stały się 
podstawą, na której budowano lokalną prasę. Jak już wspominałem na początku ar-
tykułu, w wielu przypadkach prasa zakładowa jeszcze w czasach PRL pełniła w pew-
nej części rolę bardzo słabo rozwiniętej prasy lokalnej. W ośrodkach, które nie miały 
lokalnych periodyków, możliwość tego typu transformacji była jedyną szansą na 
przetrwanie wielu redakcji. W związku ze zmianą oraz poszerzeniem tematyki, a tak-
że podmiotu wydającego pismo, następowała także zmiana nazwy (Banaszek, 
1993: 67). Przykładem jest przekształcenie pisma zakładowego wydawanego w Hucie 
Ostrowiec „Walczymy o stal” w „Gazetę Ostrowiecką” (Kępa-Mętrak, 2012: 64). Do 
takich zmian13 doszło w wielu regionach Polski14. W części zakładów, szczególnie tych 

13 Inne przemiany gazet zakładowych w pisma lokalne: „Gazeta Mielecka” (poprzednio „Głos Załogi”), „Wło-
cławski Tydzień” („Alchemik”), „Tygodnik Prudnicki” („Głos Włókniarza”), „Gazeta Kętrzyńska” („Agrokompleks”), 
„Ilustrowany Tygodnik Puławski” („Nasze Sprawy”), „Aktualności Starachowickie” („Budujemy Samochody”).
14 Marian Banaszek pisał w 1993 roku, iż szansą dla przetrwania „czasopiśmiennictwa typu zakładowego 
jest jego powiązanie ze środowiskiem lokalnym i regionalnym”.
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dużych związanych z branżami, takimi jak energetyka czy górnictwo, gazety zakła-
dowe przetrwały i ulegały zmianom. Jednak ponad połowa z nich15 nie znalazła dla 
siebie miejsca na nowym rynku prasowym, poza zakładem, w którym się ukazywała. 

Przemiany, jakie zaszły w wydawnictwach dla pracowników po 1989 roku opisane 
są w drugiej części tekstu pt. Firmowe gazety w Polsce. Powstanie oraz rola pism 
firmowych w korporacyjnym świecie.

Bibliografia

Banaszek M. (1993), Rola i funkcja prasy zakładowej w Polsce, „Kwartalnik Historii Prasy Pol-
skiej”, nr 32/2.

Chorązki W. (1999), Polskie media lokalne i sublokalne 1989–1999, „Zeszyty Prasoznawcze”, 
nr 1–2(157–158).

Dobek-Ostrowska B. (1999), Teoria i praktyka propagandy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wro-
cławskiego, Wrocław.

Dubiel P. (1958), Gazeta zakładowa: po co i jaka?, „Prasa Współczesna i Dawna”, nr 4.

Karp H. (2014), Dziennikarz w systemie mediów totalitarnych Polski Ludowej, „Media – Kultu-
ra – Społeczeństwo”, nr 9/10.

Kępa J. (1998), Twórcy prasy zakładowej Kielecczyzny 1945–1989, „Kieleckie Studia Bibliolo-
giczne”, t. 4.

Kępa-Mętrak J. (2012), Gazeta zakładowa – narodziny, rozwój… i co dalej? Studium przypadku, 
„Studia Medioznawcze”, nr 4.

Koński W. (1990), „Petro-Echo” – pismo załogi akombinatu i mieszkańców miasta w latach 
1963–1972, „Notatki Płockie”, nr 35/1–2.

Masłyk E. (1974), Rola prasy zakładowej w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, „Zeszyty 
Prasoznawcze”, nr 3.

Miszczyński R., Tarnopolski A. (2005), Filozofia a mass media, „Diamtros”, nr 4.

Prasa zakładowa w świetle opinii redakcyjnej (1977), Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków.

Rakowski M. (1950), Prasa fabryczna w planie sześcioletnim, „Prasa Polska”, nr 8/9.

Świda A. (1982), Prasa zakładowa w okresie przemian, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2(91–92).

Świda A. (1983), Raport o prasie zakładowej II, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 2(96).

15 Podawane są różne dane. O połowie gazet, która przestała istnieć, pisze Marian Banaszek. Zdaniem 
Ryszarda Kowalczyka jako gazety zakładowe przetrwało po 1989 roku tylko 50 tytułów z 200 ukazujących 
się wówczas.



Media

MEDIA – KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO, NR 11–12 (2016–2017)

MARCIN JASIAK
Collegium Civitas
m.jasiak@mediateqa.pl

FirmOWe gAzety W pOLSce. 
pOWStANie OrAz rOLA piSm FirmOWych 

W kOrpOrAcyjNym śWiecie

Prasa zakładowa w okresie PRL została opisana w pierwszej części artykułu pt. Funk-
cjonowanie gazet zakładowych w PRL. Rola i funkcje gazety w zakładzie pracy. Zała-
manie tego sektora prasowego związane ze zmianą systemu politycznego w Polsce 
w 1989 roku także tam zostało omówione. 

O powrocie do cyklicznych wydawnictw adresowanych dla pracowników możemy 
mówić w okresie około połowy lat 90. Wiązało się to z dwoma czynnikami. Pierwszy 
to napływ do polskich firm zachodnich wzorców w zakresie kultury zarządzania 
i czerpanie z nich1. W wielu firmach, które zyskały zachodnich właścicieli, zaczęto 
wprowadzać kulturę organizacji, której elementem była gazeta dla pracowników. 
Komunikacja w organizacji pomaga w zarządzaniu organizacją, w szczególności funk-
cjami związanymi z planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą (Ober, 
2013: 258). Gazeta firmowa umożliwia nadawanie wszystkich trzech rodzajów komu-
nikatów, z jakimi mamy do czynienia w organizacji. Znajdziemy w niej treści prywat-
ne (niezwiązane z obowiązkami służbowymi), służbowe (wysyłane do konkretnych 
odbiorców, ale i czasami publikowane w gazecie), a także publiczne (nadawane do 
wielu osób jednocześnie) (Ober, 2013: 261).

Odradzanie się firmowych wydawnictw w połowie lat 90 związane było także z upo-
wszechnianiem się działań public relations (PR). Według wielu teoretyków działań PR 
wszystko zaczyna się od hasła „PR begin at home” (Rozwadowska, 2002: 116). Proble-

1 „Różne badania przeprowadzone w państwach zachodnioeuropejskich potwierdzają, że gazety pracow-
nicze są jednym z ważniejszych narzędzi komunikacji wewnętrznej. Dotyczy to szczególnie dużych przed-
siębiorstw wielozakładowych, zatrudniających tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy osób” (Rozwadowska, 
2002: 127).
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mem wielu przedsiębiorstw jest brak tych działań lub ich nieodpowiednie prowadze-
nie, a nie na przykład niskie pensje (Rozwadowska, 2002: 116). Rola działań komuni-
kacji wewnętrznej jest, jak wynika z badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach 
w 2012 roku przez MillwardBrown SMG/KRC, bardzo ważna. Większość działań PR 
w Polsce (64%) to praca wewnętrzna. Ankietowane firmy deklarowały jeszcze, iż rola 
komunikacji w organizacji będzie rosła i w ciągu pięciu lat osiągnie pozycję wysoką 
lub bardzo wysoką (Lemańska, 2012: 3).

Barbara Rozwadowska jako główne zadanie pism dla pracowników wymienia: pre-
zentację firmy, jej celów strategicznych i planów na przyszłość. Pismo nie powinno 
być tylko narzędziem komunikacji odgórnej, ale także wspierać oddolną wymianę 
informacji (Rozwadowska, 2002: 127). Ważnym elementem gazet pracowniczych jest 
ich funkcja integracyjna, jednak nie tylko w rozumieniu integracji strukturalnej, ale 
także psychologicznej. Na łamach gazet obok informacji z życia zakładu znajdują się 
informacje socjalne dotyczące pracowników2. Są to materiały o nowych pracownikach, 
awansach, ale także o narodzinach dzieci pracowników czy też teksty o pasjach pra-
cowników. Biorąc powyższe pod uwagę, w przypadku pism dla pracowników wyda-
wanych po 1989 roku mamy komunikowanie organizacyjne w wydaniu grupowym. 
Kierunek tego komunikowania zależy od organizacji, ale nastąpiło odejście od zasady 
„w dół” (najczęściej spotykany w organizacji, polega na przesyłaniu rozporządzeń, 
dyrektyw od jednostek stojących na samym szczycie do osób znajdujących się na 
niższych szczeblach struktury) na rzecz komunikowania „w górę” (sprzężenie zwrot-
ne, reakcja podwładnych na napływające do nich komunikaty) (Dobek-Ostrowska, 
1999: 115). Ważnym czynnikiem wpływającym na powstawanie gazet były procesy 
prywatyzacyjne i związane z nimi zapotrzebowanie na informację. Przykładem gaze-
ty, którą zaczęto wydawać na tej fali w 1996 roku, jest m.in. „Echo Elektrowni” – ga-
zeta pracowników Elektrowni Połaniec. Tak o przyczynach powstania gazety opowia-
dał po latach jeden z jej założycieli Andrzej Skowron: „Pierwszy numer «Echa Elek-
trowni» ukazał się we wrześniu 1996 roku. Czas powstania «Echa» (w późniejszych 
latach zrezygnowano z drugiego członu nazwy) należy łączyć z przekształceniami 
w energetyce, kiedy konieczne stały się pisma zakładowe, które miały poprawić ko-
munikację wewnętrzną. Waga spraw, jaka stała przed pracownikami, wymagała innej 
formy przekazywania informacji. Nad niektórymi treściami trzeba się było pochylić, 
przeczytać, zastanowić i najlepszą formą do tego okazała się wewnętrzna gazeta”3. 

Odrodzenie się regularnych publikacji4 w firmach spowodowało także pojawienie się 
różnorakiego ich nazewnictwa. Ponieważ nie posługiwano się już w oficjalnej komu-

2 W 2004 roku firma Communication Partners (właściciel portalu pracuj.pl) przeprowadziła badanie spo-
sobów budowania przez firmy wizerunków dobrych pracodawców. Jak wynikało z badania, 40% organi-
zacji w celu przekazywania pracownikom danych o firmie wykorzystywało e-mail lub gazetki wewnętrzne 
(Raszkowska, 2004).
3 „Echo Elektrowni Połaniec”, wydanie specjalne 2010.
4 W 2010 roku firma RR Communication Consulting przeprowadziła badanie dotyczące komunikacji we-
wnętrznej i jej narzędzi. Ankiety wypełniło 101 specjalistów od komunikacji. Wśród wskazywanych najczę-
ściej wykorzystywanych narzędzi komunikacji były w kolejności: e-mail 60%, spotkania bezpośrednie 59%, 
intranet 50%, wydawnictwo wewnętrzne 23%, tablica ogłoszeń 19%, komunikacja telefoniczna 15%, 
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nikacji pojęciem zakład, a raczej firma, miejsce pracy, to stare określenie prasy lub 
gazety zakładowej nie mogło być stosowane. W publikacji zarówno teoretyków, jak 
i praktyków działań public relations znajdziemy takie określenia jak: biuletyny firmo-
we oraz czasopisma i gazetki zakładowe. Oprócz nich w obiegu formalnym (publika-
cje, konkursy), jak i podczas rozmów z osobami tworzącymi wydawnictwa możemy 
spotkać się z takimi pojęciami: prasa firmowa, gazeta firmowa, gazeta pracownicza, 
gazety wewnętrzne, biuletyny wewnętrzne. W ostatnich latach powstały terminy 
o szerszym zakresie: media firmowe i wydawnictwa dla pracowników. 

Pisma dla pracowników, które zaczęły pojawiać się po 1989 roku, były dostępne 
bezpłatnie. Choć i od tej reguły były wyjątki. Magazyn „Poczta Polska” w 1997 roku 
był dostępny w urzędach pocztowych zarówno dla pracowników5, jak i klientów 
w cenie 1,50 zł i zawierał tygodniowy program telewizyjny (Łętowska, 1997). W bardzo 
dużych organizacjach, gdzie gazety dla pracowników wydawane są często (np. w Po-
czcie Polskiej ukazywał się dwutygodnik i trafiał on do 90 tysięcy pracowników), są 
redaktorzy oddelegowani tylko do pracy przy wydawnictwach. Przeważnie jednak 
pracownicy tworzący pismo łączą pracę nad nim z innymi zadaniami w zakresie 
działań komunikacyjnych. Najczęściej funkcję redaktora naczelnego pełni szef działu, 
który odpowiada za wydawanie gazety. Zróżnicowana jest także kwestia stałego 
składu zespołu redakcyjnego. W części pism w stopkach znajdziemy informacje o ze-
spole stałych współpracowników pisma, czyli autorów regularnie do niego piszących, 
wraz z podziałem obowiązków typowo redaktorskich (z-ca redaktora naczelnego, 
sekretarz redakcji). Część magazynów podaje w stopce tylko osobę odpowiedzialną 
za gazetę (redaktor naczelny). Nie oznacza to jednocześnie, iż w piśmie nie pojawiają 
się publikacje pracowników. Autorzy są podpisywani bezpośrednio pod tekstami. 
Przeważnie oprócz nazwiska pisma podają nazwę zajmowanego w firmie stanowiska. 
W zdecydowanej większości przypadków autorzy nie otrzymują gratyfikacji finanso-
wej za publikowane teksty6.

Zgodnie z zapisami prawa prasowego magazyny dla pracowników powinny być reje-
strowane7. Wiele pism jednak nie posiada rejestracji sądowej8. Z chwilą powstania 
poszczególne magazyny startowały jako nieregularne, kilkustronicowe wydawnictwa 
i nie były przez firmy postrzegane jako prasa, tylko jako wewnętrzne dokumenty 
firmy. Brak rejestracji pism ma jeszcze inny powód9. Jednym z obowiązków prawnych 
po rejestracji pisma jest przekazywanie egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek 

biuletyn drukowany 15%, newsletter 14%. Raport z badania nie wskazuje jednak różnicy występującej 
pomiędzy wydawnictwem wewnętrznym a biuletynem drukowanym, co utrudnia interpretację rzeczywi-
stej pozycji gazet firmowych w tym zestawieniu.
5 W następnych latach pismo zmieniło charakter na typowo wewnętrzny i było dostępne bezpłatnie.
6 W zależności od prowadzonej przez firmy polityki wewnętrznej często bardzo aktywni autorzy są nagra-
dzani przy okazji np. podsumowań roku drobnymi upominkami bądź pamiątkami.
7 Są to publikacje, które ukazują się periodycznie i nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości. Są wyda-
wane nie rzadziej niż raz do roku, a także posiadają stały tytuł i są oznaczone numerem bieżącym i datą.
8 Na podstawie rozmów autora z redaktorami pism dla pracowników.
9 Na podstawie rozmów autora z redaktorami pism dla pracowników.
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(Biblioteka Narodowa i biblioteki regionalne). Część z firm wydających magazyny 
wewnętrzne nie chce, by ich treść była szeroko dostępna poza firmą. 

Na skutek wzrostu liczby pism dla pracowników zaczął wykształcać się rynek firm, 
które te pisma tworzyły lub pomagały przedsiębiorstwom wydawać magazyny. Firmy 
takie zaczęły pojawiać się od połowy lat 90. XX wieku. Za najstarszą agencję specjali-
zującą się w wydawaniu prasy firmowej uznawana jest Novimeda Custom Publishing 
(Piechocki, 2011: 143). Działy zajmujące się wydawaniem prasy firmowej tworzyły 
także tradycyjne wydawnictwa prasowe (np. Agora, Axel Springer) oraz agencje public 
relations. Branża ta była nazywana custom publishingiem i pojęcie to jest szersze niż 
gazety dla pracowników10. Wśród firm na rynku custom publishing zaczęły się jednak 
pojawiać takie, które specjalizowały się w prasie wewnętrznej (np. Epigrafika w Łodzi). 
Rozwijający się rynek prasy firmowej spowodował potrzebę organizacji tego środo-
wiska. Integracja i próba reprezentowania środowiska udała się jednak tylko częścio-
wo. Część agencji działających na rynku powołała do życia Stowarzyszenie Prasy 
Firmowej, które później zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Content Marketingu11.

magazyn narzędziem zarządu?

Pisma dla pracowników powinny charakteryzować się równością, zarówno w dostę-
pie do nich (dostęp jednakowy dla pracowników wyższego i niższego szczebla), jak 
i możliwości publikacji. Cechy gazet dla pracowników to także: ciągłość (stałe poda-
wanie informacji dla pracowników w określonych odstępach czasu), użyteczność 
(narzędzie w osiąganiu celów firmy), atrakcyjność (lektura przyjemna dla pracowników) 
oraz aktualność (opisywanie spraw bieżących z punktu widzenia pracownika) (Wilk, 
2004). Pismo wydawane w firmie, która ma oddziały, nie powinno koncentrować się 
na pracy samej centrali.

Zarząd nie powinien w piśmie odgrywać najważniejszej roli. Na te kwestie zwracała 
uwagę w swoim tekście poradnikowym założycielka agencji Epigrafika Katarzyna Wilk 
(2004), pisząc: „Często zarząd lekceważy pracowników, uważając, że należy ich karmić 
tylko dobrymi informacjami. To pierwszy krok do przeobrażenia gazety pracowniczej 
w broszurę propagandową kierownictwa przedsiębiorstwa. Zaś taka nie jest czytana, 
tylko wyśmiewana przez załogę. Kolejnym grzechem często popełnianym przez zarząd 
jest umieszczanie w gazecie wewnętrznej tylko tych informacji, które on sam uzna za 
potrzebne pracownikom”. 

10 W zakres wydawnictw custom publishing wchodziły m.in. pisma dla klientów, raporty roczne, newslet-
tery, wydawnictwa specjalne. Sama nazwa custom publishing sugeruje większe zainteresowanie wydaw-
nictwami dla klientów. Jednak w naszym kraju również pisma dla pracowników zostały umieszczone w tym 
pojęciu. Ideą magazynów custom publishing było zachowanie zalet prasy tradycyjnej i połączenie jej 
z nowymi trendami w marketingu (Piechocki, 2011: 143).
11 Wśród jego celów statutowych było m.in. promowanie wysokich standardów wydawniczych, wspieranie 
i realizowanie analiz. Stowarzyszenie organizowało także konkurs, w którym nagradzano najlepsze wy-
dawnictwa, teksty z prasy zarówno dla pracowników, jak i klientów. Obecnie cała branża odchodzi od 
pojęcia custom publishing na rzecz content marketingu.
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Badania dotyczące roli i miejsca zarządu na łamach pism dla pracowników, które 
przeprowadziłem w 2014 roku wraz z agencją MediateQa, pokazują, że treści powią-
zane z zarządem lub dotyczące go bezpośrednio zajmowały w analizowanych maga-
zynach średnio 10,2% powierzchni. Przekładając to na strony, otrzymujemy wynik 
2,28 strony w jednym wydaniu. Największa liczba stron w jednym wydaniu to 7,5 
(przy średniej ponad 22 strony na jedno wydanie w analizowanych magazynach). 
Najmniejsza to brak jakiegokolwiek tekstu. Średnia wynosi więc 1,92 tekstu na wyda-
nie. Więcej tekstów związanych z zarządem pojawia się w związku z prezentowaniem 
nowej strategii lub wyników firmy. Artykuły takie publikowane są na początkowych, 
najważniejszych stronach gazety. Aż blisko jedna trzecia publikacji znalazła się na 
stronie trzeciej.

Treści związane z zarządem publikowane są na poszczególnych stronach w następu-
jących wielkościach procentowych:
– na stronie trzeciej – 28%,
– na stronie czwartej – 14%,
– na stronie piątej – 12%,
– na stronie szóstej – 10%.

Wśród form i rodzajów tekstów wykorzystywanych przez zarząd do komunikowania 
się w magazynie dla pracowników występują:
– teksty o bieżącej działalności zarządu – 24%,
– wstęp lub list od prezesa lub wiceprezesa – 12%,
–  teksty o strategii, zmiany w strategii lub podsumowanie dłuższego okresu działal-

ności – 12%,
– informacje o udziale członków zarządu w spotkaniach, konferencjach – 12%,
– teksty członków zarządu – 10%,
– teksty o wynikach – 10%,
– informacje o udziale członków zarządu w spotkaniach z pracownikami – 6%,
– informacje o zmianach personalnych w zarządzie – 6%,
– wywiady z prezesem lub członkami zarządu – 4%,
– informacje o zmianach w strukturze – 2%,
– życzenia świąteczne – 2%.

dzisiejszy układ pism

Większość magazynów dla pracowników powstaje na podobnym schemacie budo-
wy. Mimo iż pisma nie podlegały żadnym wytycznym, to wiele redakcji podpatry-
wało się nawzajem. Również część nowo powstających pism wzorowała się na tych 
już istniejących. Poszczególne działy w publikacjach różnią się nazwami, ale po-
dobny pozostaje ich charakter. Z analizy zawartości pism wynika poniższy układ 
treści:
1.  Okładka – przeważnie zawiera zdjęcie pracownika lub miejsca, budynku związanego 

z firmą. W części pism, które nie mają jeszcze charakteru magazynowego, na pierw-
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szej stronie znajdują się fragmenty tekstów. W pozostałych na okładce znajdziemy 
tylko tytuły wybranych materiałów, które redakcja poleca w danym wydaniu.

2.  Strony redakcyjne – zawierają wstęp od redakcji lub kierownictwa firmy. Prezen-
towane są polecane materiały, spis treści, a także opisywane są zmiany w formule 
magazynu. Na tych stronach najczęściej firmowe redakcje zachęcają do współpra-
cy z pismem, pisania tekstów, jak również do przekazywania uwag. Strony te za-
wierają także stopkę redakcyjną. Dział ten zajmuje przeważnie jedną lub dwie 
strony.

3.  Aktualności – publikowane są tu nowości z życia firmy, informacje o publikacjach 
medialnych, o firmie, nowych produktach. Dział ten zaczyna znikać z pism dla 
pracowników na rzecz elektronicznych przekazów wiadomości.

4.  Temat numeru – największy materiał w całym wydaniu. Często to on jest zapowia-
dany na okładce. W wielu pismach jest to kilka tekstów dotyczących jednego za-
gadnienia. 

5.  Firma – materiały związane z firmą i jej działalnością, a także z wprowadzanymi 
zmianami, nowymi produktami. Opisywane są tu także wartości i kodeksy etyczne, 
jakie charakteryzują firmę. Dużo miejsca poświęcone jest społecznej odpowiedzial-
ności biznesu i opisywaniu zarówno podejmowanych działań, jak i zaangażowania 
pracowników w takie akcje.

6.  Praca – materiały opisujące prace realizowane w poszczególnych działach, teksty 
poradnikowe o roli pracowników w firmie, a także służące dobrej wymianie praktyk. 
W tym obszarze często prezentowani są nowi pracownicy, awanse. Publikowane 
są także materiały o prawnych zagadnieniach związanych z pracą, kodeksem pra-
cy, oraz informacje o świadczeniach płacowych i pozapłacowych (często w formie 
pytań do redakcji i odpowiedzi).

7.  Treści niezwiązane z pracą i firmą (life-style) – część luźniejsza magazynu. Można 
w niej znaleźć materiały związane z pracownikami i ich prywatnymi zainteresowa-
niami. W tym obszarze znajdują się także konkursy i krzyżówki, a czasami nawet 
horoskop. Część firm organizuje gry sportowe lub wspiera pracowników w ich za-
angażowaniu w sport poza firmą i takie relacje również zamieszczane są w tym 
dziale.
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Rysunek 1. Magazyn „Co Słychać” (Rossman Polska) i pismo Poczty Polskiej

Obecnie wydawane pisma dla pracowników w większości przypadków zupełnie nie 
różnią się pod względem edytorskim czy graficznym od magazynów, jakie można 
kupić w kioskach. Ich objętość waha się od kilku stron do nawet stustronicowych 
wydań. Objętość pisma jest większa, jeśli częstotliwość wydawania pisma jest niska. 
Dbałość o jak największy profesjonalizm spowodowała, iż działania znane z tradycyj-
nego rynku prasowego znajdowały odbicie w segmencie pism dla pracowników, na 
przykład dołączanie gadżetów do pism12. Niektóre pisma stosowały zabieg bezpośred-
niego zwracania się do czytelnika, by miał on wrażenie prenumeraty. „Życie Danone” 
za pomocą naklejki z imieniem i nazwiskiem „oznaczało” na okładce egzemplarz 
przeznaczony dla konkretnego pracownika, by podkreślić, że jest to pismo skierowa-
ne bezpośrednio do niego. 

Wiele magazynów jest tworzonych na podobieństwo magazynów typu „People”13. 
W centrum uwagi są pracownicy, którzy w gazetach często pełnią role „gwiazd” (na 
podobnych zasadach, jak celebryci w prasie, która opisuje znane postaci). Wystarczy 
spojrzeć na okładkę, na której publikowane są zdjęcia pracowników z profesjonalnych 
sesji. Podobne zdjęcia są w środku magazynu, a pracownicy wypowiadają się na te-
maty związane zarówno z pracą, jak i z życiem prywatnym. W gazetach znajdziemy 

12 W połowie pierwszej dekady XXI wieku do prasy drukowanej w Polsce dołączano różnorakie dodatki, 
które miały podnosić sprzedaż. Najczęściej były to płyty, książki, gadżety. Podobnie zaczęły postępować 
niektóre pisma dla pracowników. Z magazynami pracownicy otrzymywali płyty (z materiałami związany-
mi z firmą czy np. z kolędami) lub gadżety, np. czapka św. Mikołaja z wydaniem świątecznym („Zoom”, 
magazyn pracowników Sanofi-Aventis, wydanie: grudzień 2007).
13 Wnioski z analizy prasy autora oraz badania prowadzonego w ramach projektu z firmą MediateQa.
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sondy, prezentacje pasji pracowników. Publikowane są także ich przepisy kulinarne 
czy różnego rodzaju porady, konkursy z nagrodami. Obecnie wydawane magazyny 
dla pracowników działają według modelu prasy wolnorynkowej, czyli zabiegania 
o uwagę czytelnika. Mówiła o tym Barbara Hensel, redaktor magazynu „Zoom” (wie-
lokrotnie nagradzanego w konkursach prasy firmowej) w wywiadzie dla magazynu 
„PismoteQa”: „[…] jak na rynku prasy tradycyjnej trzeba o czytelnika dbać. Trzeba 
dostarczać ciekawych tematów, ilustrować je w sposób atrakcyjny. Byłoby pewną 
arogancją założenie, że każdy czyta magazyn firmowy. Staramy się utrzymać czytel-
nika, stawiając na ciekawy content, pokazując ludzi i efekty ich pracy”. 

Obecnie pisma dla pracowników w większości przypadków nie zamieszczają reklam. 
Zdarzają się przypadki publikowania reklam własnych, ale częściej wyjaśniają, na 
czym polega obecnie prowadzona kampania reklamowa firmy. Znajdziemy jednak 
pisma adresowane do pracowników sieci sklepowych, w których są reklamy produk-
tów z oferty firmy.

Rysunek 2. „Echo”, magazyn pracowników Elektrowni w Połańcu (wtedy GDF SUEZ, obecnie ENGIE) i magazyn „Zoom”  
(Sanofi Aventis)

Zmieniające się warunki otoczenia medialnego, takie jak rozwój Internetu spowodo-
wały spore zmiany na rynku prasowym14. Przeobrażenia dotknęły również prasę dla 
pracowników. Drukuje ona obecnie mniej materiałów informacyjnych, a więcej roz-
budowanych prezentacji, reportaży. Mniejsze i krótsze formy zostały przeniesione do 

14 Od wielu lat obserwujemy spadki sprzedaży dzienników, tygodników opinii. Nieco lepiej wygląda sytuacja 
na rynku magazynów. Zmienił się także sposób konsumpcji mediów, szczególnie newsów, których szuka-
my w mediach elektronicznych, a nie papierowych.
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innych narzędzi komunikacyjnych, takich jak newslettery elektroniczne, firmowy 
intranet. Zmiany te spowodowały, że obecnie pismo dla pracowników jest jednym 
z wielu, ważnym, ale często już nie najważniejszym, kanałem komunikacyjnym. Rola, 
jaką pełni pismo, zależy od firmy, struktury zatrudnienia i dostępu pracowników do 
komputera bądź jego braku. Dla wielu firm forma drukowana jeszcze przez długi czas 
będzie ważna i potrzebna. Jednak są już organizacje, które, podobnie jak to się dzieje 
w prasie tradycyjnej, wydają swoje pisma dla pracowników w formie przygotowanej 
na aplikacje mobilne. Pierwszym magazynem wydanym i zaprojektowanym specjalnie 
na tablety15 był wspomniany wcześniej „Zoom”, którego pierwsze wydanie mobilne 
ukazało się w grudniu 2014 roku (Hensel, 2015: 8). Jego treść różniła się od papiero-
wego wydania i zawierała wiele materiałów multimedialnych. Firma mogła zdecydo-
wać się na taki ruch ze względu na posiadanie przez pracowników firmowych table-
tów. Nie rezygnuje jednak z papierowego wydania.

Firmy wydające dla swoich pracowników magazyny nie zdradzają wyników badań 
dotyczących komunikacji wewnętrznej. Pozwalają się z nimi zapoznać, ale bez zgody 
na publikację. W wielu badaniach przeprowadzanych przez organizacje, które mają 
kilkuletnią tradycję w wydawaniu pism dla pracowników, publikacje znajdują się na 
drugim miejscu ulubionych/najlepszych narzędzi komunikacyjnych, tuż po spotka-
niach z przełożonymi lub kontaktach bezpośrednich. Przeprowadzone dwa lata temu 
badanie czytelnictwa w dużej organizacji o bardzo rozdrobnionej strukturze (sklepy) 
pokazało, iż blisko jedna trzecia pracowników (29%) czyta całe wydanie każdego 
numeru. Wybrane artykuły czyta 60% pracowników, a 11% tylko przegląda i już nie 
wraca do lektury. Badanie było prowadzone z rozgraniczeniem na dwie grupy: kadrę 
kierowniczą/zarządzającą i sprzedawców/pracowników niższego szczebla. W grupie 
kadry kierowniczej wynik czytania całego numeru jest wyższy i wynosi 29%. W tej 
grupie mniejsza jest także liczba osób, które tylko przeglądają wydanie (8%). Intere-
sujący jest podział grupy, która czyta wybrane artykuły ze względu na miejsce, w któ-
rym ta lektura się odbywa. Kadra kierownicza czyta częściej w domu, a kadra niższe-
go szczebla robi to w pracy. Wśród najbardziej popularnych treści wymieniane były 
teksty poradnikowe o rozwiązywaniu problemów w zespole, materiały doradcze, np. 
o obsłudze trudnego klienta, a także poradniki związane z produktami, jakie firma 
ma w ofercie. Na dużo dalszych miejscach znalazły się teksty związane z aktualno-
ściami w firmie. Zestawienie najchętniej czytanych tekstów zamykały tematy niezwią-
zane bezpośrednio z firmowym życiem, czyli sondy i konkursy.

Analiza pism adresowanych do pracowników pod kątem umiejscawiania redakcji 
w konkretnym dziale w firmie pokazuje, że także ten element ma wpływ na zawartość 
magazynu. Pisma podlegające pod działy komunikacji lub spraw pracowniczych więcej 
miejsca poświęcają sprawom związanym z wewnętrznym życiem firmy, szkoleniu. 
W pismach, nad którymi nadzór sprawują działy marketingu, większy nacisk kładzie 
się na opis wytwarzanych produktów i akcji promocyjnych prowadzonych przez firmę.

15 Nie zaliczam do tej grupy wydań elektronicznych w postaci PDF, które od lat były także stosowane 
w prasie dla pracowników.
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Wnioski z przemiany gazet zakładowych w firmowe

Gazety zakładowe w PRL w strukturze typologii prasowej były elementem państwo-
wego systemu prasowego. Pisma wydawane dziś są elementem działania komunika-
cyjnego bądź marketingowego jednej konkretnej firmy. Zgodnie z podziałem poda-
wanym przez Ryszarda Kowalczyka (2008: 178) należą jednak do mediów lokalnych 
ze względu na zasięg rozpowszechniania. Zmniejszyła się także rola, jaką w zakładzie 
pracy pełni gazeta. W momencie ich powstawania były one często jedynym masowym 
środkiem komunikacji. Jeszcze w latach PRL przybył im konkurent w postaci radio-
węzłów, a później w postaci pism kolportowanych przez „Solidarność”. Drukowana 
gazeta jest dziś jednym z wielu narzędzi komunikacji w firmowym systemie, coraz 
bardziej wypieranym przez elektroniczne formy. Przeobrażenia te znalazły swoje 
odbicie także w częstotliwości. Pisma zaczynają się ukazywać rzadziej.

Dużo mniejszy obecnie jest nakład pism firmowych (nie ma jednak na ten temat 
zbiorczych danych). Zakłady po procesach restrukturyzacyjnych zatrudniają mniejszą 
liczbę pracowników, stąd także zapotrzebowanie na prasę jest mniejsze. Pisma zakła-
dowe bezpłatne są dostępne tylko w zakładach. Nie prowadzi się dystrybucji poza 
nimi. W PRL można było je nabywać w kioskach. 

Zmiana, jaka zaszła na poziomie tematyki i treści, jest odzwierciedleniem zmian sys-
temowych, które dokonały się podczas przejścia od gospodarki centralnie planowanej 
do gospodarki wolnorynkowej. Gazety wydawane do 1989 roku były mocno zideolo-
gizowane. Znacząca część treści odwoływała się do centralnych wydarzeń politycz-
nych, ideologii partyjnej i była wspólna dla wszystkich pism. Realizowały one leni-
nowską zasadę rozpowszechniania idei i wychowania politycznego. Wymagała ona 
lojalności i poświęcenia dla partii. Rola gazety sprowadzała się do „kolektywnego 
propagandzisty i agitatora” (Karp, 2014: 51).

W prasie firmowej wydawanej po 1989 roku nie spotykamy się z propagowaniem 
ideologii politycznej. Jednak gazety wewnętrzne stały się narzędziem wciągania za-
trudnionych w firmie w sytuację, w której osobowość i podmiotowość pracownika 
podporządkowana jest szczeblom wyższym i jest on aktywny w procesie komunikacji 
(Lazzarato, 2011: 83).

Obecnie firmy (korporacje) zazwyczaj unikają identyfikacji politycznych, ale nie ozna-
cza to, że pisma firmowe nie prezentują wartości na swoich łamach. Z jednej strony 
są to wartości (odnoszące się do uniwersalnych stwierdzeń wynikających z praw 
człowieka), z którymi dana firma się utożsamia. Z drugiej promowane są uniwersalne 
i typowe dla gospodarki rynkowej zasady. Jednakże w przeciwieństwie do czasów PRL 
nie są one ustalane przez żadną instytucję centralną. Philip Cushman w swojej publi-
kacji Dlaczego „ja” jest puste w 1992 roku pisał, iż to media rozpoczęły proces kształ-
towania gustów, a także od razu podawania sposobu na ich zaspokajanie (Miszczyń-
ski, Tarnopolski, 2005: 18). Jego zdaniem to media pokazały, iż wartościami, do których 
spełnienia trzeba dążyć, są: spokój, sukces, oportunizm, umiejętność sprzedaży. 



FIRMOWE GAZETY W POLSCE… 107

Media

Dzisiejsze pisma firmowe nie posiadają także centralnej jednostki nadzorczej, jaką 
dla gazet zakładowych były kiedyś związki zawodowe lub specjalne komórki w sto-
warzyszeniu dziennikarskim. Wydawane magazyny realizują strategię komunikacyj-
ną firmy. Również związki zawodowe (w czasach PRL w wielu przypadkach formalny 
nadzorca) są raczej niewidoczne w pismach firmowych, choć zależy to od polityki 
prowadzonej przez daną firmę. 

W czasach PRL o jakość wydawniczą dbali dziennikarze, często oddelegowani z innej 
prasy lub na stałe zatrudnieni w zakładach. Dziś w wielu przypadkach firmy zlecają 
produkcję pism specjalistycznym agencjom. To one redagują lub piszą teksty, dbają 
o szatę graficzną, a ze strony firmy kontroluje ich prace dział komunikacji. Delegowa-
nie prac nad gazetą na zewnątrz firmy może powodować mniejszą liczbę tekstów 
związanych z firmową społecznością. W gospodarce wolnorynkowej zniknęły pisma 
wielozakładowe16. Obecnie gazety wydawane są dla konkretnej jednej firmy. Są na 
rynku czasopisma branżowe, ale one pełnią inną rolę i nie można ich zakwalifikować 
jako pisma dla pracowników.

Elementem wspólnym dla pism w firmach w obu systemach jest na pewno brak cał-
kowitej niezależności. W PRL pisma zależne były od instytucji partyjnej, dyrekcji za-
kładu, poddawane działaniu cenzury, dziś zależą od zarządów firm, choć te nie zawsze 
osobiście kontrolują to, co w piśmie się ukazuje, lub od szefów działów komunikacji. 
Pisma pozwalają sobie na krytyczne teksty, które jednak nie dotyczą strategii lub 
głównych działań firmy. Jest to element różniący prasę zakładową jako całość w obu 
systemach. Nie da się przyjąć jednego spojrzenia na ten element, gdyż jest on mocno 
zindywidualizowany w zależności od zasad organizacji i kultury komunikacji. Dlatego 
na łamach niektórych pism możemy spotkać dyskusję np. o propozycjach nowego 
układu zbiorowego, gdzie obok propozycji zarządu publikowane są głosy organizacji 
pracowniczych, związków zawodowych. Proces otwartości w organizacjach zmienia 
się i firmy w gazetach dla pracowników komunikują także negatywne zmiany pozycji 
firmy na rynku. Zdarza się, że otwierają także dyskusje na tematy wzbudzające zain-
teresowanie wśród pracowników. Zmiany te idą w kierunku lepszego dialogu w firmie 
i wynikają z doświadczeń właśnie prasy zakładowej z PRL. Ukrywanie, przemilczanie 
wydarzeń prowadziło do zniechęcenia czytelników do gazet. Jednakże w wielu pismach 
nie ma tekstów odbiegających od oficjalnej linii zarządu, a nawet zdarzają się przy-
padki zawieszania wydawania pisma w momencie wprowadzania zmian w firmie, 
które są negatywnie odbierane przez pracowników.

Gazety zakładowe w zmienionej formie przetrwały przemiany 1989 roku. Choć ich 
rola jest mniejsza, a forma wydawnicza inna, nadal są one elementem prasowego 

16 We wrześniu 2015 roku ukazał się „Głos Mordoru”, który adresowany jest do pracowników biurowców 
znajdujących się na warszawskim Służewcu, gdzie mieści się wiele firm. Gazeta ma w podtytule dopisek: 
„Bezpłatna gazeta dla korpoludków żyjących na ASAPie!”. A nazwa nawiązuje do potocznej nazwy miejsca 
pracy, używanej przez osoby tam pracujące. Pismo liczy 8 stron i zajmuje się często w żartobliwy sposób 
różnymi aspektami pracy w biurowcach przy Domaniewskiej w Warszawie. Pismo jest bezpłatne i w zało-
żeniu redakcji ma utrzymywać się z reklam. Nie jest związane z żadną z firm mających siedzibę w budyn-
kach, do których trafia.
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systemu na szczeblu lokalnym. Z uwagi na małą liczbę publikacji dotyczących pism 
firmowych po 1989 roku artykuł ten miał posłużyć jako przygotowanie do dalszych 
prac nad opisem tej grupy wydawnictw. Brak centralistycznego zarządzania nad pi-
smami powoduje, że należy je opisać bardziej szczegółowo poprzez kategorie typolo-
giczne, na jakie można je poklasyfikować17. Ważne jest również wprowadzenie do 
obiegu naukowego nowych określeń dla tej kategorii pism, by zastąpić cały czas 
eksploatowane odmiany terminu prasa zakładowa. 

Przez ostatnie kilkanaście lat za murami firm i korporacji urodził się rynek wydaw-
nictw, którego skala i wielkość jest nieoszacowana, a realny (poza hasłami o skutecz-
ności propagowanymi przez np. agencje tworzące te wydawnictwa) wpływ i oddzia-
ływanie na pracowników – nieznane. Zmiany ilościowe, jakościowe prasy firmowej 
wymagają większego doprecyzowania w nowych projektach badawczych.
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rAmA NegAtyWizmu W tABLOidOWych 
NeWSAch i jej FOrmA językOWA

Odkąd Galtung i Ruge zdefiniowali wartości informacyjne, wiadomo, że jedną z naj-
bardziej rozpowszechnionych w newsach jest negatywizm. Negatywizm może być 
jednocześnie traktowany jako rama poznawcza, poprzez którą selekcjonowana jest 
opisywana w newsach rzeczywistość. Celem niniejszego artykułu jest analiza ramy 
negatywizmu (i jej językowej formy) w newsach publikowanych w polskich tabloidach: 
„Super Expressie” i „Fakcie”. Korpus badawczy stanowi pierwsza strona obu tabloidów 
w okresie od 9 stycznia do 15 stycznia 2017 roku.

W badanych wydaniach SE („Super Expressu”) na pierwszej stronie ukazały się 33 new-
sy (średnia na numer 5,5), w „Fakcie” pojawiło się 38 newsów (średnia 6,33). Jak roz-
poznać ramę negatywizmu? Z jakich wyrażeń językowych lub pojęć, słów kluczy 
składa się taka rama? Czy oprócz warstwy językowej są jakieś elementy newsa, które 
wskazują na jego przynależność do tej ramy? Jaką rolę odgrywają newsy opatrzone 
tą ramą i jakie jest ich znaczenie w polityce redakcyjnej tabloidów? To pytania, które 
postawiłem, badając newsy opublikowane we wspomnianych wyżej gazetach.

1. czym jest rama?

Najbardziej znane definicje ram sformułowali Tod Gitlin, James W. Tankard i Robert 
Entman. Gitlin (1980: 7) zdefiniował je jako „trwałe wzorce poznania, interpretacji 
i prezentacji, selekcji, akcentowania i wykluczenia, za pomocą których twórcy sym-
boli rutynowo organizują dyskurs”. Tankard (1991: 101) określił ramę jako kluczowe 
pojęcie porządkujące zawartość mediów, ideę, które dostarcza kontekst oraz poprzez 
selekcję, wyeksponowanie, pominięcie i rozszerzenie sugeruje ważność danej sprawy”. 
Z kolei według Entmana (1993: 52) „ramy określają problemy, diagnozują przyczyny, 
podają moralne oceny i sugerują rozwiązania”.
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Jak zidentyfikować ramę? Cappella i Jamieson (1997: 47, 89) podali kryteria rozpozna-
walności ram, do których zaliczyli: dające się zidentyfikować konceptualne i językowe 
cechy charakterystyczne; po drugie, jej zauważalność w praktyce dziennikarskiej; po 
trzecie, różnice w stosunku do innych ram; i po czwarte, powszechną akceptację. Ent-
man (1993: 52) wymienił obecność bądź brak pewnych słów kluczy, typowych sformu-
łowań, stereotypowych wyobrażeń, źródeł informacji i zdań, które dostarczają „tema-
tycznego wzmocnienia” zbiorom faktów czy sądów. Zdaniem Gamsona i Modiglianiego 
(1989: 1–37) ramy można rozpoznać na podstawie: metafor, przykładów, związków 
frazeologicznych, sposobu obrazowania i wizualnych wizerunków. Tankard (1991: 
95–106) natomiast wymienił jedenaście „mechanizmów” pozwalających zidentyfikować 
ramy newsa: nagłówki (headlines), podtytuły, zdjęcia, podpisy pod nimi, selekcję cytatów, 
selekcję źródeł, lidy, logo, dane statystyczne i plansze, paragrafy oraz konkluzje. 

Jak zatem rozpoznać ramę negatywizmu? Po sformułowaniach, akcentach, kontek-
stach, pojęciach o negatywnych denotacjach i konotacjach, wywołujących nieprzy-
jemne dla odbiorców fakty i uczucia, z niekorzystnymi społecznie, ekonomicznie czy 
politycznie skutkami. Uznaje się na ogół, że ramy mogą być subiektywne (nadane 
przez kogoś) lub obiektywne (właściwość opisywanego w newsie wydarzenia), indu-
kowane lub dedukowane. Nie zagłębiając się w te charakterystyki, przyjmuję, że rodzaj 
ramy (w przypadku ramy negatywizmu) określany jest przede wszystkim poprzez 
użycie specyficznych środków językowych i wizualnych.

2. Wyrażenia językowe charakterystyczne dla ramy 
negatywizmu

W „Super Expressie” w newsach o charakterze negatywnym użyte zostały m.in. takie 
wyrażenia, jak: cwaniaczek, kombinacja (o liderze KOD Mateuszu Kijowskim), absur-
dalny (o pomyśle, by BOR wniósł Marka Kuchcińskiego na fotel marszałka w celu 
rozwiązania sejmowego kryzysu), śmierć (o śmierci syna Lecha Wałęsy), straciłam 
(o utracie palca przez znaną aktorkę z powodu czerniaka), zabijanie (smog zabija 
130 osób dziennie), alkoholizm (o walce Sławomira Wałęsy z nałogiem), wstrząsająca 
zbrodnia i morderstwo (maturzysta zamordował koleżankę z klasy), załamał się, kło-
poty i pobicie (Przemysław Wałęsa zmarł, bo załamał się przez kłopoty syna, który 
oskarżony jest o pobicie?); „ochłapy” (o Mateuszu Kijowskim, który Dostał fortunę od 
KOD, a na dzieci daje ochłapy), megapodwyżka (cen papierosów). Niektóre z tych 
określeń są jednoznacznie negatywne (np. morderstwo, śmierć, cwaniaczek czy kra-
dzież). Inne stają się takimi w odpowiednim kontekście (kombinacja, ochłapy, mega-
podwyżka). Odpowiednie zdjęcia płaczących ludzi, czarne tło zdjęć czy zestawienie 
śmiejącego się działacza, który kupował perfumy za pieniądze komitetu, na czele 
którego stał (to o Kijowskim), to kolejne przykłady pakietów negatywizmu i sposoby 
tworzenia negatywnej ramy. 

W „Fakcie” ramy negatywizmu tworzyły takie wyrażenia językowe, jak: likwidacja 
(o pracach nad likwidacją tzw. trzynastek ), zabił (Mróz zabił już 13 osób), umarł (Syn 
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Wałęsy umarł z dala od rodziny), machlojki i afera (o wypłatach dla działaczy KOD), 
dusi, (Smog dusi Polaków), zabrał (Sąd zabrał nam córkę), ukradł (Leszek Krasulski 
Ukradł z armii beczkę spirytusu), awantura (pomiędzy dwójką aktorów o ślub na 
Wawelu), boksowali na koksie (bokserzy „naszprycowani sterydami” walczyli o tytuł 
mistrza Polski), rozrzutny (o ministrze Błaszczaku, „który wydał 2,3 mln na pilnowanie 
pustego Sejmu”), zdrożeją (papierosy), dźgnęła (dyrektorka szkoły zaatakowała nożem 
nauczyciela informatyki), okradł (o kradzież fotograf oskarża posła). Określenia użyte 
w „Fakcie” miały konotacje związane ze sprawami kryminalnymi, aferami i niepopu-
larnymi działaniami władzy politycznej. 

Ogółem w „Super Expressie” było 18 informacji przedstawionych w ramie negatywi-
zmu (54,5% wszystkich z pierwszej strony), natomiast w „Fakcie” – 19 (50%). Różnica 
niecałych 5% nie wydaje się istotna dla analizowanego materiału.

W „Super Expressie” oprócz wspomnianych wyrażeń w informacjach ramowanych 
negatywnie dominuje czarne tło, negatywne określenia zapisane są czerwoną czcion-
ką, wizerunki osób przedstawianych w niekorzystnym świetle są zmienione cyfrowo, 
a informacje uzupełniane grafikami lub zdjęciami dokumentów obciążającymi wska-
zywane osoby.

W „Fakcie” dominują krzykliwe tytuły pisane białą, dużą czcionką na czarnym lub 
czerwonym tle (niekiedy, ale rzadziej, czarną czcionką na żółtym tle), a ilustracje 
postaci zestrojone są z emocjonalną wymową artykułów. 

Obydwie gazety mocno przeciwstawiają „aferzystów”, „kryminalistów” i nielubianych 
polityków „normalnym” ludziom, tracącym na aferach i absurdalnych decyzjach 
politycznych. Konfrontacja „nas” z „nimi”, sprowadzanie faktów do absurdu, oskar-
żenia i apelowanie do uczuć i emocji czytelników tworzą atmosferę newsów krytycz-
nych wobec rzeczywistości, ujętych w ramę negatywizmu.

2.1. konstrukcje językowe ramy negatywizmu
W wielu newsach pojawiają się konstrukcje wyrażające groźbę, obawę, potępienie itp. 
SE z 12 stycznia straszy tytułem Nie kupisz już leków przeciwbólowych. Chodzi o to, 
że ze sklepów i stacji benzynowych zniknie wiele leków i będzie można je kupić wy-
łącznie w aptekach. Podanie w tytule tylko części informacji (wobec czego jest ona 
częściowo, a nie całkowicie prawdziwa) powoduje, że czytelnik de facto otrzymuje 
fałszywą informację. W tym samym numerze gazety można przeczytać, że „Płacimy 
4000 zł za mieszkanie Kuchcińskiego”. Marszałek Sejmu był na początku 2017 roku 
negatywnym bohaterem wielu wiadomości ukazujących się w SE. Ta informuje o tym, 
że dostał on lokal w prezydenckiej kamienicy, za który Kancelaria Sejmu płaci ponad 
4000 zł miesięcznie. Zmiana podmiotu tytułu informacji z rzeczownika Kancelaria 
Sejmu na My (podatnicy) sprawia, że czytelnik odnosi wrażenie, że to on płaci za lokal 
marszałka, który ma kaprys, by mieszkać „u prezydenta”, a nie jak inni posłowie – 
w hotelu sejmowym. Kolejnym sposobem wpływania na reakcję czytelników jest za-
stosowanie przez gazetę trybu pytającego. „Super Express” pyta: Przemysław Wałęsa 
załamał się przez kłopoty syna?. I kontynuuje: „Czy do śmierci Przemysława Wałęsy 
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(43 l.) mogły się przyczynić ostatnie wydarzenia z udziałem jego syna Dominika (20 l.). 
Chłopak jest oskarżony o pobicie”. Dalej w artykule pojawiają się liczne sugestie ob-
winiające syna o śmierć ojca. Postawienie pytania chroni redakcję przed zarzutem 
o formułowanie wniosków niezgodnych z prawdą. Zastosowanie trybu pytającego, 
który zawiera hipotezę co do przyczyn śmierci Przemysława Wałęsy, pozwala gazecie 
na wysnuwanie jednoznacznych wniosków bez przyjmowania za nie odpowiedzial-
ności.

W newsach tabloidowych często pojawia się hiperbolizacja, czyli wyolbrzymienie, 
przesadne przedstawienie zdarzeń, czynów lub osób. SE w numerze z 14–15 stycznia 
informuje o megapodwyżce cen papierosów. Zdanie kończy się eksklamacją, podkre-
ślającą wielkość tej podwyżki. Tymczasem z tekstu artykułu dowiadujemy się, że ceny 
papierosów marki premium wzrosną o 70 groszy (do 17 zł) czyli o 4,3%. Poniżej na 
tej samej stronie znajduje się wiadomość o zmarłym księdzu, który pozostawił po 
sobie nieślubne dziecko i gigantyczny skarb. Jego willę SE nazywa pałacem i małym 
Watykanem. Z kolei „Fakt” (z 14–15 stycznia 2017 roku) na dole pierwszej strony 
powiadamia: „Fotograf oskarża: Poseł mnie okradł!” Wykrzyknik i rzeczownik Poseł 
pisany wielką literą mają zaszokować czytelnika przestępstwem popełnionym przez 
posła PiS Jacka Żałka, który w kampanii wyborczej wykorzystał bezprawnie zdjęcie 
zrobione przez Leona Stankiewicza; po wyroku sądu musi mu zapłacić 2500 złotych 
odszkodowania. 

Inną formą konstrukcji negatywnej ramy są tak zwane dyrektywne akty mowy. Ich 
celem jest wywarcie nacisku na „bohaterach” publikacji i wpłynięcie na ich zachowa-
nie. Są to na przykład rozkazy i prośby, apele, ale mogą być też pytania. I tak, „Fakt” 
(wydanie z 12 stycznia 2017 roku) apeluje do posła PiS Leonarda Krasulskiego: „Panie 
pośle Krasulski, czekamy na prawdę”. Gazeta chce poznać prawdę o tym, co poseł 
robił w grudniu 1970 roku (służył wtedy w Ludowym Wojsku Polskim): czy brał udział 
w pacyfikowaniu robotników na Wybrzeżu, czy odmówił wykonania rozkazu? 

3. rola newsów negatywnych w polityce tabloidów 
i ustanawianiu agendy-setting

Tabloidy w Polsce mają największą dzienną sprzedaż wśród prasy codziennej, dlatego 
stanowią narzędzie kształtowania opinii publicznej. Tematy omawiane w tabloidach 
ustanawiają agendę dla rozmów, podejmowania decyzji, kształtują dyskurs publiczny 
w stopniu być może nie mniejszym niż tak zwana poważna prasa opiniotwórcza. 
Dlatego tak istotny jest sposób prezentacji newsów, czyli to, co w medioznawstwie 
nazywa się teorią framingu, a socjologowie określają drugim poziomem teorii agenda- 
-setting. To, jak ludzie będą odbierać wiadomości jest nie mniej ważne od tego, co im 
w postaci treści owych wiadomości jest przekazywane. 

Wiadomości ujęte w ramę negatywizmu stanowią – co wykazał tygodniowy przegląd 
tabloidowych newsów – około 50% wszystkich przekazów informacyjnych. Cechą 
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charakterystyczną tabloidów, często akcentowaną przez badaczy, jest „podkręcanie” 
newsów, ich dramatyzowanie, hiperbolizacja, przejaskrawianie faktów, emocjonalne 
komentowanie i zarazem upraszczanie połączone ze stereotypizacją zachowań opi-
sywanych przez nie bohaterów. Bohaterami publikacji są najczęściej politycy i cele-
bryci, a sposób ich prezentacji sprawia, że ci pierwsi często występują w rolach cele-
brytów. Wartości informacyjne negatywnych newsów pokrywają się niemal całkowi-
cie z klasyfikacją Harcupa i O’Neill (2001) – łączą one w sobie elementy sensacji, 
dramatu, świata polityki i show-biznesu, negatywizm i agendę określonego środka 
przekazu.

Tabloidy nie przywiązują wagi do dokładności i obiektywizmu, dlatego tak wiele w nich 
elementów emocjonalności i założonej aksjologii wartościującej wydarzenia, osoby 
i zjawiska. Dominują funkcje ekspresywna i impresywna języka, a nie funkcja poznaw-
cza. Subiektywizm i nadproporcjonalność pewnych tematów kosztem innych jest 
kolejną cechą tabloidalnego dziennikarstwa. Bourdieu (1998) pisał o przewadze kon-
frontacji nad debatą i promocji konfliktu w treści tabloidów, co wydaje się dziś po-
wszechną praktyką.

Tabloidyzacja informacji oznacza jej uproszczenie, często zwulgaryzowanie, pozba-
wienie tła i rzetelności, dominację elementów rozrywkowych i dziwacznych kosztem 
normalnych i poważnych. Od początku była wpisana w umasowienie dziennikarstwa 
i od początku miała określone formy językowe. Język zastosowany w ramie negaty-
wizmu nie tyle służy przekazywaniu adekwatnych, relewantnych treści odnoszących 
się do rzeczywistości, co zawiera wskazówki aksjologiczne oraz wywołuje pożądane 
zachowania i postawy zgodne z intencjami nadawcy.

podsumowanie

Językowe ramy negatywizmu tworzą otoczkę ideologiczną kształtującą nasze wyobra-
żenia o rzeczywistości. Tabloidy utwierdzają nas w przekonaniu, że świat zdomino-
wany jest przez wydarzenia i fakty o negatywnym wpływie na nasze życie. Zagrażają 
nam nieuczciwi politycy, skorumpowani urzędnicy, nieskuteczny i skorumpowany 
wymiar sprawiedliwości, niekompetentni nauczyciele, bardziej ludzie niż siły przyro-
dy. Uproszczony obraz świata i jego mechanizmów pozwala tabloidom konkurować 
z prasą poważną, albowiem nie wymaga wiedzy, która jest potrzebna do zrozumienia 
skomplikowanej natury rzeczywistości. Język banału, symplifikacji i łatwych ocen jest 
tym, czego od tabloidów oczekuje ich czytelnik.
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ruch ANtySzczepiONkOWy W pOLSce – 
mediALNA WOjNA NA SłOWA

Wstęp

Praktycznie każde nowe osiągnięcie w dziedzinie medycyny (lek, terapia czy proce-
dura postępowania) dzieli środowisko medyczne. Wiele z terapii lub sposobów postę-
powania z chorym spotyka się także z różnym odbiorem społecznym. Część z pacjen-
tów akceptuje i poddaje się sugerowanemu przez lekarzy leczeniu, inni odrzucają 
daną metodę, traktując ją jako szkodliwą. Ruch antyszczepionkowy również nie jest 
zjawiskiem nowym. Wszakże osiemnastowieczna działalność Edwarda Jennera spo-
tkała się z ostrą krytyką niektórych medyków i Watykanu. Obecnie jesteśmy jednak 
świadkami niespotykanej dotychczas wojny medialnej toczącej się między 
zwolennikami szczepień a ich zagorzałymi przeciwnikami. Zarówno zwolennicy, jak 
i przeciwnicy szczepionek wykorzystują wszelkie sposoby dotarcia do jak najszerszej 
grupy odbiorców i przekonania ich do swoich poglądów. Tworzone są strony 
internetowe poświęcone szczepieniom, powstają filmy i programy telewizyjne, audycje 
radiowe. W prasie znajdziemy artykuły poruszające problem szczepień. W zależności 
od czasopisma są to teksty przekonujące o skuteczności szczepień lub wprost prze-
ciwnie – ukazujące ryzyko powikłań poszczepiennych. W przeciągu ostatnich dzie-
sięciu lat ukazało się szereg publikacji książkowych, będących głównie przekładami 
z języka angielskiego, o bardzo wymownych tytułach – Epidemia szczepień, Szczepie-
nia pełne kłamstw, Szczepienia – niebezpieczne, ukrywane fakty itp. Portale społecz-
nościowe (np. Facebook i specjalnie tworzone grupy facebookowe) stały się polem 
walki. Szczególnie atakowanymi są szczepionka MMR (ang. Measles-Mumps-Rubella) – 
trójskładnikowy preparat mający na celu uodpornienie pacjentów na odrę, świnkę 
i różyczkę oraz szczepionka HPV (przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, który 
może przyczyniać się do powstawania nowotworów szyjki macicy) podawana młodym 
kobietom. Pierwsza ze szczepionek ma zdaniem aktywistów ruchu antyszczepionko-
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wego wywoływać autyzm, druga z wymienionych miała przyczynić się do licznych 
zgonów, trwałego kalectwa, a w najlepszym wypadku spowodować szereg skutków 
ubocznych wymagających hospitalizacji. Co zauważalne, przedmiotem ataku stały 
się nie tylko szczepionki, ale także osoby broniące tej formy immunizacji. Zdaje się 
jednak, że prawdziwymi ofiarami „wojny szczepionkowej” są bierni obserwatorzy, 
odbiorcy informacji medialnych, najczęściej rodzice małych dzieci, którzy nie wiedzą, 
komu wierzyć i w co, a najmniejsza zmiana w zachowaniu zaszczepionego dziecka 
wywołuje u nich strach i obawy przed ewentualnymi dalszymi konsekwencjami. 

Celem niniejszego artykułu nie jest rozstrzygnięcie kwestii, czy szczepionki są bez-
pieczne, czy nie, lecz przedstawienie ruchu antyszczepionkowego i metod jego dzia-
łania (argumenty, retoryka). W kolejnych częściach artykułu opisano krótką historię 
szczepień, program szczepień obowiązujący w Polsce oraz specyfikę medialnej dzia-
łalności aktywistów ruchu antyszczepionkowego.

krótka historia szczepień

Szczepionka to „zawiesina lub roztwór antygenu używany do czynnego uodpornienia 
przeciw chorobom zakaźnym; wytwarzana jest z żywych lub zabitych drobnoustrojów, 
zneutralizowanych, odtoksycznionych toksyn lub z wyciągów antygenowych” (Boss, 
Jäckle, 1996: 668). Sczepienie ma dwa zasadnicze cele, o czym należy pamiętać w kon-
tekście rozważań nad celowością sztucznej inokulacji, jeden indywidualny, drugi 
zbiorowy. Przede wszystkim chroni nie tylko zaszczepione dziecko, lecz także „zmniej-
sza możliwość szerzenia się choroby w populacji, a tym samym zmniejsza liczbę osób 
zakażonych i przez to liczbę ognisk zakażenia, z których choroba jest roznoszona” 
(del Hoyo, 2001: 254). Pierwsze szczepionki prawdopodobnie powstawały już w cza-
sach starożytnych, a ich formuła opierała się na nieco podobnej koncepcji jak współ-
czesne szczepienia – wierzono, iż należy przenieść z osoby zakażonej jakąś wydzieli-
nę lub fragmenty tkanek na człowieka zdrowego, a być może organizm po „zapozna-
niu” się z zarazą stanie się na nią odporny (wówczas oczywiście nie wiedziano o ist-
nieniu bakterii, wirusów ani o potrzebie unieszkodliwienia lub modyfikacji drobno-
ustrojów chorobotwórczych). O skuteczności tych zabiegów wiadomo niewiele. 
Można jednak przypuszczać, że te wczesne metody inokulacji przyczyniały się do 
dalszego rozprzestrzeniania się epidemii. Jak podaje Bronisław Seyda, już wieki temu 
w Chinach i Indiach tamtejsi medycy podejmowali próby szczepienia przeciw ospie 
„w postaci sztucznego zakażenia osobnika zdrowego zawartością krost lub startych 
na proszek strupów ospowych osoby chorej […]. Niekiedy u wariolizowanych zdarza-
ły się jednak przypadki ciężkiej choroby; chorzy tacy stawali się przyczyną łańcucha 
nowych ciężkich zakażeń […]” (Seyda, 1977: 208).

Mimo wcześniejszych prób wynalezienia „środków uodparniających” za ojca wakcy-
nologii uważa się Edwarda Jennera, który opracował skuteczną metodę szczepienia 
przeciw ospie prawdziwej, zwanej też czarną ospą. Choroba ta, atakująca ludzkość 
prawdopodobnie już od dziesięciu tysięcy lat, cechuje się wyjątkowo ostrym przebie-
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giem. W zależności od typu wirusa umierało od 30% do 95% zakażonych ospą. U tych, 
którzy przeżyli, choroba pozostawiała na zawsze znamię w postaci szpecących blizn. 
Seyda (1977) twierdzi nawet, iż w XVIII wieku, okresie częstych nawrotów epidemii, 
wyznacznikiem urody kobiety był brak śladów po przebytej ospie. 

Edwarda Jennera (1749–1823), angielskiego lekarza, zaintrygowały przypadki osób 
pracujących przy krowach, którzy nie zapadali na ospę, ponieważ przeszli już ospę 
krowią. Za namową swego nauczyciela – chirurga Johna Huntera odważył się prze-
prowadzić eksperyment. W 1796 roku zaszczepił ośmioletniemu chłopcu ospę dojar-
ki chorej na ospę krowią. Po roku dziecko zakażone ospą prawdziwą nie zachorowa-
ło, co oznaczało, że nabyło odporność. Jenner przedstawił wyniki swoich badań nad 
ospą w pracy Badania nad przyczyną i skutkami ospy. Napotkał jednak na trudności 
z rozpowszechnieniem opracowania, gdyż redakcje czasopism uznały Jennera za 
osobę zbyt mało znaną w kręgach medycznych. Działalność Jennera spotkała się 
także z krytyką kościoła. Zgodnie z twierdzeniem papieża Leona XII zaraza była karą 
za grzechy, a zapobieganie chorobie – sprzeciwem wobec woli boskiej. Nie wszyscy 
Jennera krytykowali. Liczni lekarze prosili Jennera o próbki szczepionki, a następnie 
podawali ją własnym pacjentom (Riedel, 2005: 24). Tym sposobem formuła szczepion-
ki dotarła do licznych państw na całym świecie. Ostatni przypadek wystąpienia ospy 
prawdziwej odnotowano w 1979 roku, a w 1980 uznano tę chorobę za eradykowaną. 

Kolejną postacią, która odegrała istotną rolę w rozwoju szczepień, jest Ludwik Pasteur. 
Początkowo zajmował się chorobami zwierząt. Eksperymenty prowadzone na bakte-
riach doprowadziły Pasteura do bardzo ważnego odkrycia – osłabione zarazki mogą 
być używane do produkcji szczepionek. Badacz poddawał bakterie różnym czynnikom 
fizycznym (np. temperatura), by uzyskać szczepy o niskich właściwościach chorobo-
twórczych (Porter, 1999). Pasteur przeprowadził pokazowy eksperyment, podczas 
którego w obecności reporterów i naukowców wstrzyknięto 25 owcom osłabione 
zarazki wąglika, a po upływie dwóch tygodni zarazki o wysokiej zjadliwości. Owce 
przeżyły. Stosując analogiczną procedurę Pasteur wynalazł szczepionkę przeciw ró-
życy świń. Jednak jego przełomowe odkrycie miało dopiero nastąpić. Badacz postawił 
sobie za cel zmierzenie się ze śmiertelną chorobą zwierząt i ludzi – wścieklizną. 
Opracował metodę osłabiania wirusa wścieklizny. Dzięki niej był w stanie uratować 
pogryzionego przez zwierzę chłopca. Dziecku podano 12 porcji szczepionki, wskutek 
czego wścieklizna nie rozwinęła się w jego organizmie. Wieść o sukcesie Pasteura 
obiegła cały świat.

Obserwacje poczynione przez Jennera i Pasteura stały się fundamentem wakcynologii. 
Kolejni badacze wynajdowali szczepionki na inne choroby zakaźne. Choć ich dokona-
nia są równie ważne jak Jennera i Pasteura, zakres tematyczny niniejszego opraco-
wania nie pozwala na dokładniejsze omówienie procedur wypracowania pozostałych 
szczepionek1.

1 Emil Behring i Shibasaburo Kitasato opracowali szczepionkę na błonicę i tężec (1890), Waldemar Haff-
kine (1892) wynalazł szczepionkę przeciw cholerze, Rudolf Weigl opracował szczepienie przeciw tyfusowi 
plamistemu (1919), Albert Calmette wynalazł długo oczekiwaną szczepionkę przeciw gruźlicy (1921), Max 
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Szczepienia w Polsce 

W Polsce szczepienia ochronne są realizowane zgodnie z obowiązującym Programem 
Szczepień Ochronnych (tzw. kalendarzem szczepień), który jest co roku aktualizowa-
ny. Program Szczepień Ochronnych na rok 2017 przewiduje obowiązkowe szczepienia 
przeciw następującym chorobom: gruźlicy, zakażeniom pnemokokowym, błonicy, 
krztuścowi, polio, odrze, śwince, różyczce, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby 
typu B, zakażeniom Haemophilus influenzae typu B2. Osoby z grup podwyższonego 
ryzyka (wykonywany zawód, podeszły wiek itp.) szczepione są również przeciw ospie 
wietrznej i wściekliźnie. Standardowe szczepienia obowiązkowe są bezpłatne. Pierw-
sze szczepienia przeciwko gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 
dziecko otrzymuje już w szpitalu, w pierwszych dobach swojego życia. Kolejne wyko-
nywane są w przychodni, po uprzedniej konsultacji pediatrycznej, zgodnie z obowią-
zującym kalendarzem szczepień. Za obowiązkowe szczepienia dzieci odpowiadają 
rodzice bądź opiekunowie prawni oraz lekarz rodzinny. Dodatkowo zaleca się przy-
jęcie szczepionek przeciw grypie, ospie wietrznej, kleszczowemu zapaleniu mózgu, 
wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, zakażeniom rotawirusowym, zakażeniom 
meningokokowym.

Za odmowę obowiązkowej immunizacji dziecka grozi kara grzywny lub w skrajnych 
przypadkach można spodziewać się ograniczenia praw rodzicielskich przez sąd. 
Niektóre przedszkola i żłobki odmawiają przyjęcia dziecka nieszczepionego. Mimo 
grożących sankcji oraz specjalnych akcji uświadamiających potrzebę immunizacji 
wielu rodziców, prawdopodobnie wierząc w argumenty przedstawiane przez aktywi-
stów ruchu antyszczepionkowego, odmawia szczepienia dzieci. Zgodnie z danymi 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w 2012 roku 5300 dzieciom nie podano 
obowiązkowej szczepionki, w 2014 już 7000 dzieci nie zostało zaszczepionych. 

Według ustaleń Światowej Organizacji Zdrowia na świecie wzrasta liczba chorych na 
odrę, różyczkę, świnkę oraz chorobę Heinego-Medina. W Polsce wzrasta liczba zacho-
rowań na krztusiec, różyczkę i odrę. Lekarze łączą zauważalny wzrost zapadalności 
na choroby zakaźne z coraz częstszymi odmowami szczepień ochronnych i niedosta-
teczną profilaktyką.

Theiler jest twórcą szczepionki przeciw żółtej febrze (1937), Hilary Koprowski rozpoczął masowe szczepie-
nia przeciw chorobie Heinego-Medina (1950). W 1964 powstaje szczepionka przeciw odrze (John Enders). 
Cały czas trwają próby wytworzenia szczepionki przeciw wirusowi grypy (w 1974 roku wytworzona 
w Związku Radzieckim). 
2 W Polsce szczepienia są obowiązkowe. Obowiązek ten ustanawia art. 5.1. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: „Osoby przebywające na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do: 1) poddawania się bada-
niom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostar-
czenie materiału do tych badań; 2) poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym w ramach 
Narodowego Programu Szczepień Ochronnych”.

https://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/52627,kalendarz-szczepien
https://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/52627,kalendarz-szczepien
https://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/52627,kalendarz-szczepien
https://portal.abczdrowie.pl/kalendarze-szczepien
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Ruch antyszczepionkowy w Polsce 

Można zauważyć, iż przeciwnicy szczepionek nie tworzą jednolitego frontu. To, co 
ich różni, to głoszone opinie na temat powodów, dlaczego powinno się unikać szcze-
pień lub zupełnie je zlikwidować. Jeden z podawanych argumentów odwołuje się do 
idei wolności wyboru i demokracji. Celem ataku nie są szczepionki jako takie, ale 
obowiązek ich przyjmowania. Jak pisze Rafał Winiarek, autor artykułu Nieszczepie-
nie – nowa moda, która przyszła z Zachodu?: 

Nieszczepienie to nie żadna nowa moda, tylko zjawisko, które występowało od początku no-
wożytnej ery szczepień.
Ludzie zabiegający o zniesienie przymusu szczepień sprzeciwiali się dyktaturze urzędników 
państwowych w tym zakresie. Po długich latach walki o wolność wyboru, wobec ogromnej licz-
by powikłań oraz rozbudowanego aparatu represji (włącznie z grzywnami i zamykaniem w wię-
zieniach osób odmawiających szczepień) szczepienia w Anglii przestały być obowiązkowe – 
i tak jest do dziś. Tymczasem Polska nadal czerpie w tej materii z tradycji ustroju totalitarnego 
odziedziczonego po wpływach ZSRR. Z tą różnicą, że w prawie Federacji Rosyjskiej istnieje już 
od czasów Jelcyna zapis o możliwości odmowy szczepień. A w naszym, niby demokratycznym, 
kraju – nie. Czy tak powinno być w wolnym kraju? (http://prawdaoszczepionkach.pl). 

Autor zacytowanej wypowiedzi sprzeciwia się obowiązkowi szczepień, przywołując 
wizję ustroju totalitarnego, w którym ludzie poddawani są represjom, panuje dykta-
tura urzędników, a obywatel pozbawiony jest możliwości wyboru. Praktyka wprowa-
dzenia obowiązkowych szczepień w Polsce zdaniem autora miała wywodzić się ze 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, którego decydenci faktycznie przez 
kilka dekad wywierali wpływ na wiele obszarów życia naszego kraju i kształt polityki 
polskiej. Winiarek poddaje w wątpliwość istnienie w Polsce demokracji, negatywnie 
kontrastując ją z Federacją Rosyjską powstałą na fundamentach dawnego ZSSR, któ-
ra rzekomo dopuszcza możliwość odmowy szczepienia. 

Bardziej radykalni przedstawiciele ruchu antyszczepionkowego poddają w wątpliwość 
ich skuteczność i przekonują o poważnych efektach ubocznych powodowanych przez 
tę formę uodporniania. Na stronie internetowej https://vaccgenocide.wordpress.com 
znajdziemy artykuł Marii Doroty Majewskiej zatytułowany Krytyczne badania o szcze-
pieniach, którego fragment przytoczono poniżej: 

Bogactwo zebranych dowodów naukowych wykazuje, że szczepienia – zwłaszcza te podawane 
niemowlętom i małym dzieciom – są groźne, często zabójcze i nieskuteczne w ochronie przed 
chorobami. Dziś nie ulega już wątpliwości, że szczepienia są odpowiedzialne za większość 
chronicznych, często zagrażających życiu chorób dzieci i dorosłych, za masowe upośledzenia 
umysłowe, okaleczenia neurologiczne i fizyczne, zgony łóżeczkowe i kosztowne hospitalizacje 
dzieci.

Co więcej, Majewska twierdzi, iż paradoksalnie zakażenia niektórymi chorobami są 
korzystne dla zdrowia, ponieważ: 

przebycie kilku naturalnych chorób zakaźnych nie tylko daje odporność na te choroby na całe 
życie, ale też chroni przed wieloma chorobami chronicznymi i nowotworowymi. Np. przecho-

http://prawdaoszczepionkach.pl
https://vaccgenocide.wordpress.com
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rowanie w dzieciństwie odry, świnki, różyczki lub ospy wietrznej chroni kobiety przed rakiem 
jajnika, a wszystkich przed nowotworami mózgu i złośliwym czerniakiem. Przebycie odry i in-
nych dziecięcych chorób zakaźnych chroni też przed chłoniakami i leukemią, które coraz czę-
ściej atakują dziś dzieci, natomiast szczepienia MMR, DTP i WzwB zwiększają ryzyko leukemii 
(https://vaccgenocide.wordpress.com).

Artykuły profesor Majewskiej, specjalisty z dziedziny neurobiologii, znajdziemy na 
wielu portalach internetowych, które zdają się przypisywać sobie status alternatyw-
nych, niezależnych mediów, niepowiązanych z żadną organizacją rządową lub insty-
tucją naukową (http://www.fronda.pl, http://wolna-polska.pl, https://www.monitor-pol-
ski.pl). Na portalu Monitor Polski widnieje nawet wymowny slogan o treści „Tego nie 
przeczytasz w ścierwomediach!”, nie sprecyzowano jednak, które media i dlaczego 
zasłużyły sobie na taki przydomek. 

Profesor Majewska wykorzystuje również inne formy przekazu do rozpowszechniania 
swoich przekonań dotyczących szczepień, na przykład popularny kanał internetowy 
YouTube, na którym udostępniono wywiady z badaczką (https://www.youtube.com/
watch?v=h0av5xmPebQ,https://www.youtube.com/watch?v=d3BUgYXtJ10). Niektóre 
z filmów zostały wyświetlone ponad sto tysięcy razy, można zatem przypuszczać, iż 
trafiły do szerokiego grona odbiorców. Co znamienne, ruch antyszczepionkowy współ-
tworzą osoby powiązane ze środowiskiem medycznym, co z kolei wpływa na społecz-
ny odbiór przekazów medialnych. Coraz częściej słyszy się o organizowanych przez 
rodziców tak zwanych „ospa party”, czyli przyjęciach, podczas których zdrowe dzieci 
odwiedzają chore, by świadomie zarazić się ospą i w ten sposób nabyć naturalną 
odporność. Ten nowy zwyczaj zyskuje na popularności, co świadczy, iż argumenty 
radykalnych antyszczepionkowców są przekonujące przynajmniej dla części społe-
czeństwa. 

Mniej radykalny ruch antyszczepionkowy reprezentuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP (http://www.stopnop.pl/szczepionki/skladniki-szcze-
pionek), którego twórcy zdają się nie odrzucać idei szczepień jako takich, lecz dążą 
do eliminacji szkodliwych ich zadaniem substancji dodawanych do szczepionek (już 
sama nazwa organizacji STOP NOP – czyli STOP Niepożądanym Odczynom Poszcze-
piennym sugeruje kierunek jej działania nastawiony na eliminację efektów ubocznych, 
wprowadzenie bezpieczniejszych szczepień, modyfikację formuły szczepionek). Taką 
substancją jest między innymi triomersal zawierający związki rtęci, stosowany jako 
środek konserwujący szczepionkę. Stowarzyszenie stawia sobie za cel podniesienie 
świadomości społecznej i przekazanie wiedzy między innymi o składzie szczepionek 
i udokumentowanych efektach ubocznych (publikacja oficjalnych ulotek informacyj-
nych dołączanych do poszczególnych preparatów). 

Jeszcze inny nurt ruchu antyszczepionkowego skupia się na domniemanym fałszo-
waniu wyników badań naukowych, tajemnych powiązaniach między koncernami 
farmaceutycznymi a rządami państw stosującymi programy szczepień i zjawisku 
korupcji. Głównymi aktywistami tego nurtu są zazwyczaj dziennikarze śledczy, a ce-
lem – wykrycie afer. Zgodnie z twierdzeniami zwolenników „teorii spiskowych” ma-

https://vaccgenocide.wordpress.com
http://www.fronda.pl
http://wolna-polska.pl
https://www.monitor-polski.pl
https://www.monitor-polski.pl
https://www.youtube.com/watch?v=h0av5xmPebQ,https://www.youtube.com/watch?v=d3BUgYXtJ10
https://www.youtube.com/watch?v=h0av5xmPebQ,https://www.youtube.com/watch?v=d3BUgYXtJ10
http://www.stopnop.pl/szczepionki/skladniki-szczepionek
http://www.stopnop.pl/szczepionki/skladniki-szczepionek
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sowe programy szczepień są wymuszane przez koncerny farmaceutyczne, które 
różnymi sposobami wywierają presję na organach decyzyjnych państw, by te finan-
sowały masowe szczepienia lub obligowały obywateli do przyjmowania szczepionek. 
Jednocześnie, zgodnie z opinią tej frakcji antyszczepionkowców, wszelkie niewygod-
ne fakty są ukrywane przed opinią publiczną (np. https://jarek-kefir.org).

Na forach internetowych toczą się dyskusje lub wręcz „werbalne wojny” między zwo-
lennikami i przeciwnikami szczepień. Co ciekawe, przeciwnicy szczepionek powiela-
ją argumenty podawane przez aktywistów ruchu antyszczepionkowego, czasem wręcz 
cytują wypowiedzi autorów artykułów dostępnych na portalach internetowych. Po-
niżej przytoczono kilka fragmentów wyraźnie odzwierciedlających poglądy zwolen-
ników ruchu antyszczepionkowego (wszystkie wypowiedzi pochodzą z forum https://
www.babyboom.pl/forum i przytoczono je z zachowaniem oryginalnej pisowni):
1.  Dla mnie szczepienie dziecka „dla świętego spokoju” albo „bo tak powiedzieli 

w DzieńDobry TVN” jest po prostu drwiną z ludzkiej inteligencji. Każdy ma swój 
mózg, swoja intuicję, swoje dzieci i swoje prawa (jako wolny człowiek w wolnym 
kraju). Dlatego nie namawiam do odstąpienia od wszelkich szczepień - ale radzę 
sie zastanowić czy potencjalne korzyści w ogóle występują i czy na pewno są więk-
sze od potencjalnych strat. Na tyle chyba potrafi zdecydować się każdy myślący 
człowiek.

2.  Polska Konstytucja jak i prawo UE gwarantuje obywatelom ochronę życia i zdrowia, 
nienaruszalność osobistą, prawo do decydowania o własnym życiu i do wychowy-
wania swych dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. - i na tej podstawie mam 
prawo bronić sie przed tym terrorem. Mam Prawo decydować co jest dla mojego 
dziecka lepsze.

3.  Wciąż w fachowej literaturze brak ostatecznych rozwiązań, ponieważ badania nad 
szkodliwością szczepionek wciąż trwają. Najwidoczniej, by oficjalnie można było 
ogłosić w Polsce szkodliwość thimerosalu i jego wpływ na występowanie autyzmu 
u dzieci , musimy czekać, aż prof. dr Majewska ukończy swój projekt nad tą zależ-
nością. Urzędnikom i lekarzom nie wystarczają badania przeprowadzone już daw-
no na zachodzie. Oni czekają, a nam każą grać zdrowiem i życiem naszych dzieci 
niczym w rosyjskiej ruletce.

4.  Ja nie chce ryzykować. W mojej osobistej opinii i intuicji jako matki, naturalna im-
munologiczna ochrona jaka dostaje każde zdrowe dziecko jest zdecydowanie 
cenniejsza i wystarczająca, a już na pewno w pierwszych dobach życia dziecka, gdy 
dostaje niesamowita ochronę od matki - pijąc naturalny pokarm bogaty w prze-
ciwciała.

5.  Natura nie jest głupia - nie tak jak ludzie. Sama wie jak należy bronić życie przed 
potencjalnymi zagrożeniami.

Co znamienne, w przeanalizowanych komentarzach brak wzmianek o osobistych 
doświadczeniach rodziców szczepionych bądź nieszczepionych dzieci. Nikt nie wspo-
mina o zauważonych w ich przypadku ewentualnych odczynach alergicznych, cho-
robach czy skutkach ubocznych. Powtarzają jedynie to, co gdzieś przeczytali lub 
usłyszeli. 

https://jarek-kefir.org
https://www.babyboom.pl/forum
https://www.babyboom.pl/forum
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Warto również zwrócić uwagę na język używany przez aktywistów ruchu antyszcze-
pionkowego, zwłaszcza tych reprezentujących najbardziej radykalne poglądy. Często 
używane sformułowania typu szczepienny holocaust, medyczny i farmaceutyczny 
terroryzm, ofiary szczepień, szczepionkowe ludobójstwo, zagłada i eksterminacja 
biologiczna ludzi przywołują na myśl pojęcia wojny i terroryzmu. Od wieków wiadomo, 
iż za pomocą języka różnych środków stylistycznych, metafor, porównań można 
kształtować poglądy odbiorców – słuchaczy, czytelników – wpływać na ich wybory 
i sposób myślenia (zob. np. Meyer, 2010). Przywoływana wizja wojny i masowej eks-
terminacji ludzkości potęguje strach przed szczepionkami. Jednocześnie po głębszej 
refleksji stwierdzamy, że przytoczone sformułowania paradoksalnie osłabiają siłę 
argumentów antyszczepionkowców. Zastanówmy się bowiem, czy faktycznie jesteśmy 
świadkami masowych zgonów poszczepiennych. 

Ruch antyszczepionkowy wykorzystuje Internet jako główne narzędzie propagando-
we z kilku powodów. Po pierwsze, informacje publikowane w Internecie trafiają do 
bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Po drugie, są w pewien sposób archiwizowane 
w zasobach internetowych – czytelnik, widz ma możliwość wielokrotnego dostępu 
do danych treści, może je również wydrukować lub pobrać na inne nośniki danych, 
a nawet udostępnić osobom trzecim. Po trzecie, kontrola nad treściami zamieszcza-
nymi w sieci jest tak naprawdę iluzją. Nie ma instytucji weryfikującej treści. Zresztą 
taka ewentualna kontrola nad udostępnianiem informacji wzbudziłaby wiele kontro-
wersji i sprzeciwów, równałaby się bowiem z wprowadzeniem pewnego rodzaju 
cenzury. Jedynie w przypadku wyraźnego naruszenia prawa (np. rozpowszechnianie 
treści niedozwolonych, pornografii dziecięcej itp.) organy ścigania podejmują odpo-
wiednie czynności.

Próby udostępniania materiałów propagandowych przez ruch antyszczepionkowy 
w innych mediach, na przykład telewizji, również były podejmowane, lecz na zdecy-
dowanie mniejszą skalę. W 2016 roku ukazał się film pretendujący do miana 
dokumentalnego Vaxxed: From Cover-Up to Catasthrophe. Reżyserem filmu był Andrew 
Wakefield, brytyjski chirurg i naukowiec. W kwietniu 2017 roku stacja TVN7 zdecydo-
wała się na emisję kontrowersyjnego dokumentu w Polsce (polski tytuł Wyszczepieni: 
od tuszowania faktów do katastrofy). Celem filmu było ukazanie domniemanego 
związku występowania autyzmu u dzieci z podawaną szczepionką MMR. Wakefield 
próbował udowodnić szkodliwy wpływ szczepionki MMR już wcześniej – w 1998 roku 
w prestiżowym czasopiśmie naukowym „The Lancet” ukazał się artykuł jego autorstwa, 
w którym przytoczono dosyć przekonujące wyniki badań. Niebawem jednak okazało 
się, iż wyniki badań zostały sfałszowane. Artykuł został wycofany z „The Lancet”, a sam 
Wakefield – pozbawiony prawa wykonywania zawodu (Deer, 2011). 

Wnioski

Celem niniejszego artykułu nie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy szczepion-
ki są bezpieczne, czy nie, a jedynie przedstawienie ruchu społecznego powszechnie 
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zwanego antyszczepionkowym, działającym przynajmniej od ostatnich 10–15 lat 
w Polsce. Szczepionki, podobnie jak różne inne terapie czy procedury medyczne, mają 
swoich zwolenników i przeciwników. O ile jednak w przeszłości debaty nad skutecz-
nością danego preparatu odbywały się w kręgach medycznych podczas konferencji 
lub na łamach czasopism naukowych, obecnie spór o celowość podawania szczepień 
przeniósł się głównie w sferę mediów, zwłaszcza Internetu. Tym sposobem przeciw-
nicy szczepień trafiają do szerokiego grona odbiorców i znajdują zwolenników przed-
stawianych przez siebie argumentów, czego dowodem są coraz częstsze odmowy 
szczepień. Jak pokazano w artykule, antyszczepionkowcy używają specyficznego ję-
zyka, którego celem jest wywołanie strachu czy wręcz paniki wśród rodziców i fak-
tycznie to właśnie rodzice oraz ich dzieci stali się ofiarami wojny szczepionkowej. 
Straciliśmy zaufanie do źródeł naukowych, a co więcej, nie wiemy, które ze źródeł 
traktować jako stricte naukowe, a które jedynie jako pretendujące do takiego miana. 
Często publikacje dotyczące szczepień zarówno te autorstwa naukowców, jak i te 
napisane przez osoby spoza branży medycznej umieszczane są w tej samej kategorii 
„Zdrowie” czy „Medycyna” w księgarniach internetowych czy tradycyjnych. Jedynym 
wyznacznikiem wiarygodności danego źródła zdaje się wydawnictwo.
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WpłyW OgLądANiA teLeNOWeLi 
NA reAkcje StudeNtóW

Wstęp

Ludzie bardzo często oglądają seriale, również te o niskiej wartości (Schank, Abelson, 
1995, za: Brock, Green, 2007: 154). Być może decyduje o tym przewidywany mały 
wysiłek intelektualny, jaki musi być włożony w oglądanie. 

Tezą artykułu jest to, że ludzie pod wpływem oglądania telenoweli mogą zmieniać 
własne przekonania dotyczące rzeczywistości. Zmiana tych przekonań jest na ogół 
tylko częściowa i zależy od stopnia, w jakim osoby te są pochłonięte przez świat nar-
racji (Brock, Green, 2000). Kolejną tezą pracy jest istnienie związku między poczuciem 
zatopienia się w telenowelę (Nell, 1988, 2002, za: Brock, Green, 2007: 154) a jego 
traumatyzującym wpływem na psychikę ludzi. W procesie tym część świata rzeczy-
wistego staje się niedostępna (Brock, Green, 2007: 154). Dzięki temu procesowi od-
biorcy są mniej świadomi faktów dotyczących prawdziwego świata (Prentice i in., 
1999, za: Brock, Green, 2007: 154). Jednocześnie dzięki temu procesowi widzowie 
mogą sobie przypomnieć specyficzne i powiązane z opowieścią wypadki z własnego 
życia (Brock, Green, 2007: 155). Warto też podkreślić, że proces przenoszenia się 
w świat serialu nie ma wpływu na mechanizmy logicznego namysłu i ewaluacji, opra-
cowania argumentów. Analizowany proces ma charakter dywergencyjny. Polega on 
na zdwojonym odnoszeniu się przez ludzi do własnych narracji. 

O perswazyjności telenoweli świadczy występowanie w serialu określonych pięciu 
cech: wywoływania obrazów i implikacji przekonań czytelników, pochłonięcia widzów 
przez świat narracji, umiejętności wyobrażania sobie przez widzów i przenoszenia 
w świat narracji, wysokiego poziomu kunsztu artystycznego tekstu i ograniczania 
zdolności widzów do uczestniczenia, reakcji i angażowania (Brock, Green, 2007: 157). 
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Częste oglądanie fikcyjnych przekazów może mieć wpływ na tworzenie się przekona-
nia, że świat jest miejscem niebezpiecznym (Brock, Green, 2007: 154). 

Trzeba też przyjąć hipotezę o związku między traumatyzującym wpływem telenowe-
li na psychikę widzów a postrzeganiem serialu jako autentycznego (Greek, 2007). 
Traumatyzujący wpływ telenoweli na psychikę badanych widzów był tym silniejszy, 
im uboższy był kunszt artystyczny (techniki stylistyczne i środki artystyczne) serialu. 
Dzięki wyeksponowaniu ich na pierwszym planie możliwe jest oderwanie się odbior-
cy od rutyny życia codziennego. Na proces ten nie wpływa wykształcenie odbiorcy 
(Brock, Green, 2007: 164). 

1. telenowela jako źródło traumatyzujących oddziaływań 
na psychikę widzów

Za zdarzenie traumatyczne uznaje się taką sytuację, w której wystąpił dający się wy-
odrębnić stresor wywołujący znaczące symptomy dystresu u prawie każdego uczest-
nika tej sytuacji (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 2000).

Telenowele, chociaż chętnie oglądane, mogą wywierać negatywny wpływ na psychi-
kę odbiorcy, zwłaszcza pewne ich rodzaje. Z jednej strony człowiek może uzależnić 
się od oglądania seriali. Niekiedy również wzoruje się na niektórych bohaterach, 
często nieświadomie. Wybierany przez nas aktor bywa przeważnie choć trochę do 
nas podobny. Z drugiej strony widz dostaje komunikat, że jeśli nie będzie robił tego, 
co bohaterowie, to stanie się mało wartościowy. 

Telenowela zaspokaja ponadto u widza potrzebę bezpieczeństwa (Borys, 2002: 11). 
Seriale są narracjami publicznymi, a więc opowieściami, które dzieli się z wieloma 
odbiorcami. Ich tematem jest działanie jakiejś grupy ludzi, w trakcie fabuły rozwiązy-
wane są konflikty bohaterów (Bruner, 1986). Tematem narracji publicznych są inten-
cje i działania ludzkie. Wywierają one ogromny wpływ na przekonania i zachowania 
widzów (Greek, 2007; Green, 2007: 148). 

Poszczególne telenowele mają różną wartość dla widzów. Telenowela jako kicz służy 
utrwaleniu w społecznej pamięci stereotypów. Pokazuje ona także różnice między 
ludźmi. Dzięki upowszechnianiu w społeczeństwie nawyku oglądania seriali możliwe 
jest integrowanie różnych społeczności (Kwiek, 2005: 7).

Wybór określonych telenowel zależy z pewnością od sposobu organizowania rzeczy-
wistości przez określonych ludzi (Borys, 2002: 11). Wybór Klanu jako ulubionego se-
rialu świadczyć może o realistycznym stosunku do rzeczywistości, natomiast ogląda-
nie Mody na sukces może sugerować, że odbiorca przejawia nierealistyczne podejście 
do życia (Borys, 2002: 11). Istnieje określone prawdopodobieństwo, iż każdy z nas 
doświadczy pewnej sytuacji w zależności od określonego pochodzenia społecznego. 
Sytuacje te mogą być przywoływane przez różne zdarzenia z serialu (Brock, Green, 
2007: 169). 
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Serial to cykliczne widowisko filmowe. Składa się z więcej niż dwóch powiązanych 
ze sobą treściowo odcinków. Posiada wielowątkową i rozłożoną w czasie fabułę. 

Oglądanie seriali oddziałuje bardziej traumatyzująco na te osoby, które silniej spo-
strzegają cierpienie swoich bohaterów. Siłę unikania cierpienia badamy poprzez 
sprawdzenie poziomu gotowości do przyjmowania cierpienia. W cytowanych bada-
niach mężczyźni częściej niż kobiety dostrzegali wartości związane z cierpieniem 
współodczuwanym (Borys, 2002: 11). Traumatyzująco oddziałują częściej seriale 
produkowane w innym kraju niż ten, z którego pochodzą widzowie. Można również 
przyjąć tezę, którą postawili Petty i Cacioppo (1986), iż narracje rozgrywające się 
w znajomym miejscu mają większe znaczenie osobiste dla odbiorców niż te w miejscu 
nieznanym (np. amerykańskie seriale)

Oglądanie serialu ma tym większy traumatyzujący wpływ na psychikę widzów, im 
silniej potrafią oni wejść w świat fikcyjny. Umiejętność ta jest tym silniejsza, im więk-
sza jest potrzeba poznania widzów (Cacioppo, 1986, za: Brock, Green, 2007). Później-
sze badania pozwalają jednak stwierdzić, że większy związek ze zmianą postaw pod 
wpływem seriali ma dyspozycyjne i sytuacyjne przenoszenie się w świat narracji 
(Brock, Green, 2000).

Przekazy o wysokim poziomie artystycznym mogą być silniejsze niż wpływy sytuacyj-
ne i cechy osobiste odbiorców (Oatley, 2002). Kolejnym czynnikiem wzmacniającym 
przywiązanie do bohatera serialu może być poziom nasilenia odczuwania potrzeby 
rozrywki. Odczucie to determinuje zasięg przenoszenia się w świat seriali. Z kolei 
silne przywiązanie widzów do fikcji prezentowanej przez seriale wpływa na przeżycie 
traumatyzującego doświadczenia pod wpływem oglądania serialu (Brock, Green, 2000).

Obejrzenie określonych filmów, w tym właśnie seriali, można uznać za doświadczenie 
traumatyczne, ponieważ możliwe jest wywołanie przez nie reakcji obejmującej inten-
sywny strach, poczucie bezradności, a nawet makabry (American Psychiatric Asso-
ciation, 1994, za: Sęk, 2008: 126). 

Analizowane w pracy doświadczanie traumy nie jest oczywiście całkowicie zgodne 
z kryteriami diagnostycznymi PTSD. Badana będzie tylko reakcja stresowa trwająca 
zdecydowanie krócej niż jednostka pourazowego stresu posttraumatycznego. 

Czynnik wywołujący traumatyczny stres cechuje się trzema stale występującymi 
elementami wyzwalającymi traumę:
–  doświadczeniem i byciem świadkiem lub uczestniczeniem w zdarzeniu z elemen-

tami zagrożenia życia,
– odniesieniem poważnych ran,
– zagrożeniem integralności fizycznej własnej i innych osób,
– reakcją zawierającą strach, bezsilność i przerażenie (Borys, 2002: 48).

Aby dowiedzieć się, że dana osoba doznała stresu po wystąpieniu traumatyzującego 
bodźca, trzeba stwierdzić u niej wystąpienie trzech objawów:
–  ciągłego przypominania sobie i przeżywania na nowo traumatycznego doświadczenia,
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–  intensywnych wspomnień sensorycznych, głównie wizualnych dotyczących danego 
wydarzenia,

– fizjologicznego i psychologicznego distresu.

Objawy te mogą wystąpić zarówno spontanicznie, jak i w odpowiedzi na jakiś bodziec.

Kolejnym objawem jest unikanie przez jednostkę wszystkiego, co przypomina trauma-
tyczne wydarzenia. Służy jej w tym celu emocjonalne odcinanie się od wszystkiego, 
co ją otacza. Ponadto ludzie cierpiący na zespół stresu pourazowego przejawiają 
słabą odporność na stres. Są oni nadmiernie czujni, a ich funkcjonowaniu towarzyszy 
nadmierna czujność, wzrost drażliwości (Borys, 2002: 49).

2. pomiar zmiennych

Narażenie na zdarzenie traumatyczne w postaci obejrzenia telenoweli Moda na suk-
ces (z traumatycznym zdarzeniem) i nietraumatyczne z serialu Klan zbadane zostało 
eksperymentalnie. Osoby badane obejrzą trwający kilkanaście sekund analizowany 
serial. Następnie poproszeni zostaną o wypełnienie kwestionariusza, za pomocą 
którego badany będzie stres posttraumatyczny. 

Istotne jest ustalenie, jakie seriale i z jaką częstotliwością oglądają badani.

Następnie trzeba sprawdzić, w jaki sposób badani reagują na pojawiające się w seria-
lu zdarzenia. Występowanie w takiej sytuacji podenerwowania, poirytowania i bez-
senności stanowi wskaźnik tego, że obejrzenie tego odcinka było dla badanych 
traumatycznym przeżyciem. 

Częste kojarzenie różnych sytuacji przez badanych z sytuacjami zawartymi w teleno-
weli stanowi kolejny wskaźnik zadziałania traumatyzującego bodźca na psychikę 
badanych. 

Konieczne jest też zapytanie o stopień odczuwanego najczęściej pobudzenia. Wraz 
z pytaniem o samoocenę posłużą one jako wskaźnik neurotyczności. Osoby neuro-
tyczne silniej przeżywają losy swoich bohaterów serialu. 

O tendencji do postrzegania oglądanego serialu jako autentycznego świadczyć będzie 
to, że badany martwi się losami bohaterów serialu. Jest to również wskaźnik postrze-
gania danego serialu jako autentycznego (Brock, Green, 2007: 162).

Stopień traumatyzującego wpływu na psychikę można też poznać pośrednio. Należy 
więc dowiedzieć się, jak bardzo widzowie boją się o losy swojego bohatera. Ma to 
znaczenie szczególnie wtedy, gdy nie jest pewne, w jaki sposób potoczą się losy bo-
hatera (Greek, 2000: 165). 

Duża częstotliwość koncentrowania się badanych na tym, co działo się w pokoju 
w trakcie emitowanego serialu, jest wskaźnikiem przewagi emocjonalnych kompo-
nentów w funkcjonowaniu badanych. Natomiast rzadkie skupianie swojej uwagi na 
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innych jest skutkiem dominacji poznawczych komponentów w konstruowaniu nar-
racji (Green, 2007: 158). 

Poznanie sposobu poznawczego funkcjonowania badanych zależy ponadto od auto-
oceny poziomu pobudzenia myśli, uczuć czy też gotowości badanych do działania.

3. problemy

Problematyka pracy koncentruje się wokół dwóch bloków pytań:
1.  Czy i w jaki sposób reakcje badanych studentów zależą od aktywacji przekazu 

traumatyzującego w postaci ekspozycji fragmentu serialu z traumatycznym wąt-
kiem?

2.  Czy i w jaki sposób reakcje badanych studentów zależą od aktywacji przekazu 
nietraumatyzującego w postaci ekspozycji fragmentu serialu z traumatycznym 
wątkiem?

3.  W jakim warunku reakcje widzów miały postać traumatyzującą?
– W jakim warunku uczucia badanych były pobudzone?
– W jakim warunku badani rozpamiętywali sceny z telenoweli?
– W jakim warunku badani mieli problemy z zaśnięciem?

4. W jakim warunku reakcje widzów miały postać nietraumatyzującą?
5.  Czym skutkuje ekspozycja traumatycznego wątku w zakresie częstotliwości rozpa-

miętywania scen z filmu?

4. zmienne i ich operacjonalizacja. hipotezy

Obraz struktury relacyjnej czynnika i wielkości może mieć charakter: nominalny, po-
rządkowy i interwałowy (wyodrębnienie zmiennych i ich mierzenie) (Brzeziński, 2007).

W procesie operacjonalizacji konstruktu teoretycznego najpierw dokonana została 
konceptualizacja pojęcia wpływ serialu na reakcje widzów.

Następnie dobrano wskaźniki zmiennej. Po dokonaniu pomiaru odtworzono teore-
tyczną wielkość. Utworzony został obraz pomiarowy zmiennej, która przekształcana 
była w zbiór opisujących ją wartości (Brzeziński, 2007: 213). 

Następnie zostały opisane wskaźniki, które dotyczą poszczególnych zmiennych. 
W badaniu wyodrębniono następujący zestaw zmiennych: 
– zmienną zależną główną: reakcje widzów powstałe pod wpływem obejrzenia serialu, 
– zmienną niezależną główną: serial. 

Aby znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania badawcze, musimy dokonać pomiaru 
zmiennych zależnych i niezależnych. 

Na podstawie założeń koncepcji traumatycznego wpływu przekazu na psychikę Greena 
(Brock, Green, 2000) możemy przyjąć hipotetyczny model dotyczący zależności mię-
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dzy aktywacją nastawienia widzów pod wpływem przekazu w formie telenoweli 
a odczuwanymi emocjami, które z kolei kształtują postawy i nastawienie dotyczące 
wydarzenia (Aronson, Wilson, Akert, 2007).

emocje

(zmienna zależna) ←
nastawienie, reakcje badanych powstałe pod 

wpływem emisji serialu (zmienna niezależna)

Rysunek 1. Graficzne ujęcie relacji między zmienną zależną i niezależną
Źródło: opracowanie własne.

Próbę analizy reakcji studentów pod wpływem emisji dwóch rodzajów przekazów 
filmowych podjęto dopiero w powyższym rysunku. 

Sformułowano osiem hipotez jako odpowiedzi na pytania badawcze:
1.  Reakcje badanych studentów zależą od ekspozycji fragmentu telenoweli.
2.  Pod wpływem ekspozycji traumatycznej telenoweli emocje badanych będą silniej 

pobudzone niż pod wpływem ekspozycji nietraumatycznego serialu.
3.  Pod wpływem ekspozycji traumatycznej telenoweli badani będą częściej rozpamię-

tywać sceny z serialu niż pod wpływem ekspozycji nietraumatycznej telenoweli.
4.  Pod wpływem ekspozycji traumatycznej telenoweli badani będą częściej mieć 

wrażenie, że zdarzenie z serialu miało już miejsce, niż badani pod wpływem eks-
pozycji nietraumatycznej telenoweli.

5.  Pod wpływem ekspozycji traumatycznego serialu badani będą silniej odczuwać 
pobudzenie do działania niż badani pod wpływem ekspozycji nietraumatycznej 
telenoweli.

6.  Pod wpływem ekspozycji traumatycznego serialu badani będą częściej myśleć 
o minionym zdarzeniu z serialu niż badani pod wpływem ekspozycji nietrauma-
tycznej telenoweli.

7.  Pod wpływem ekspozycji traumatycznej telenoweli badani będą częściej unikać 
myślenia o zdarzeniu z serialu niż badani pod wpływem ekspozycji nietraumatycz-
nej telenoweli.

8.  Pod wpływem ekspozycji traumatycznego serialu badani będą częściej tłumić od-
czuwane emocje związane ze zdarzeniem z serialu niż badani pod wpływem eks-
pozycji nietraumatycznej telenoweli.

5. metoda

Zastosowano metodę eksperymentu z primmingiem. Eksperyment polega na mani-
pulowaniu jedną zmienną niezależną i obserwowaniu, jak wpływa ona na zmienną 
zależną (Brzeziński, 2007). Eksperyment w wersji z primmingiem zakłada prawdopo-
dobieństwo wykorzystania określonych kategorii poznawczych pod wpływem wzbu-
dzenia określonego nastawienia (Nęcka, Orzechowski, Szymura, 2007). 
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6. Wyniki

Przebadano 18 studentów pedagogiki UWM. 

Autoocenę siły pobudzenia uczuć w dwóch warunkach eksperymentalnych – akty-
wacji przekazu traumatyzującego i nietraumatyzującego – mierzono za pomocą  
V-Cramera – miary zależności między dwiema zmiennymi – nominalnymi.

Tabela 1. Wyniki testu V-Cramera dla zmiennych autoocena pobudzenia uczuć  
w dwóch warunkach eksperymentalnych

Obserwacje

uwzględnione wykluczone ogółem

N % N % N %

Jak silnie na ogół pobudzone są Pana(i) uczucia? – film 6 33,3 12 66,7 18 100,0
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 2. Wyniki testu V-Cramera dla zmiennych autoocena pobudzenia uczuć  
w dwóch warunkach eksperymentalnych

Miary symetryczne

Wartość Istotność przybliżona

V-Cramera 1,0 0,0

N ważnych obserwacji   6
Źródło: opracowanie własne. 

Na poziomie istotności 0,0 można przyjąć, że aktywacja przekazu traumatycznego 
powodowała, że badani oceniali swoje emocje jako pobudzone po obejrzeniu frag-
mentu filmu. 

Następnie sprawdzono, czy istnieją statystycznie istotne różnice między częstością 
ocenianego pobudzenia uczuć przez badanych w dwóch warunkach eksperymental-
nych. Na poziomie istotności 0,01 można przyjąć, że aktywowanie dwóch rodzajów 
przekazów powodowało różnice w zakresie częstości pobudzenia uczuć u badanych. 

Tabela 3. Wyniki testu V chi-kwadrat dla zmiennych autoocena pobudzenia uczuć  
w dwóch warunkach eksperymentalnych

Wartość df Istotność asymptotyczna (dwustronna)

chi-kwadrat Pearsona 6,0 1 0,01

N ważnych obserwacji 6

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 4. Statystyki testu chi-kwadrat dla zmiennej autoocena pobudzenia gotowości do działania  
w dwóch warunkach eksperymentalnych

Obserwacje

uwzględnione wykluczone ogółem

N % N % N %

Jak silnie na ogół pobudzona jest Pana(i) gotowość do 
działania? – film

6 33,3% 12 66,7% 18 100,0%

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto podjęto również próbę zbadania, czy aktywizacja przekazu bądź to trauma-
tycznego, bądź nietraumatycznego powodowała zmianę autooceny gotowości do 
działania przez badanych.

Tabela 5. Autoocena gotowości do działania w dwóch warunkach eksperymentalnych

Liczebność

film

ogółemtraumatyczny nietraumatyczny

Jak silnie na ogół pobudzona jest Pana(i) 
gotowość do działania?

silnie – 2 2

słabo 2 2 4

ogółem 2 4 6

Źródło: opracowanie własne. 

Nie odnotowano korelacji między aktywacją przekazu traumatycznego i nietrauma-
tycznego a autooceną gotowości do działania.

Tabela 6. Wyniki testu chi-kwadrat dla zmiennej autoocena gotowości do działania  
w dwóch warunkach eksperymentalnych

 Wartość df Istotność asymptotyczna (dwustronna)

chi-kwadrat Pearsona 1,5 1 0,2

N ważnych obserwacji 6

Źródło: opracowanie własne. 

Na poziomie istotności 0,2 można stwierdzić brak różnic między częstością oceny 
gotowości do działania przez badanych przy aktywacji przekazu traumatycznego 
i nietraumatycznego. 
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Tabela 7. Informacje o zmiennych siły pobudzenia gotowości do działania przez badanych  
w dwóch warunkach eksperymentalnych

Liczebność

film

ogółemtraumatyczny nietraumatyczny

Jak silnie na ogół pobudzona jest 
Pana(i) gotowość do działania?

silnie – 2 2

ani silnie, ani słabo 2 2 4

ogółem 2 4 6

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Wyniki testu chi-kwadrat dotyczące oceny siły pobudzenia gotowości do działania  
w dwóch warunkach eksperymentalnych

Wartość df
Istotność asymptotycz-

na (dwustronna)
Istotność dokładna 

(dwustronna)
Istotność dokładna 

(jednostronna)

chi-kwadrat Pearsona 1,5a 1 0,2

N ważnych obserwacji 6

a) 100,0% komórek (4) ma liczebność oczekiwaną mniejszą niż 5, minimalna liczebność oczekiwana wynosi ,67
b) obliczone wyłącznie dla tabeli 2x2

Obejrzenie dwóch rodzajów fragmentów filmów nie spowodowało różnic w zakresie 
wielkości postrzeganej u siebie siły pobudzenia gotowości do działania. 

Tabela 9. Wyniki testu chi-kwadrat dotyczące autooceny siły pobudzenia gotowości do działania  
pod wpływem obejrzenia filmu

Wartość df
Istotność asymptotycz-

na (dwustronna)
Istotność dokładna 

(dwustronna)
Istotność dokładna 

(jednostronna)

chi-kwadrat Pearsona 1,5a 1 0,2

poprawka na ciągłośćb 0,1 1 0,8

iloraz wiarygodności 2,1 1 0,2

dokładny test Fishera 0,5 0,4

test związku liniowego 1,2 1 0,3

N ważnych obserwacji 6

a) 100,0% komórek (4) ma liczebność oczekiwaną mniejszą niż 5, minimalna liczebność oczekiwana wynosi ,67
b) obliczone wyłącznie dla tabeli 2x2

Źródło: opracowanie własne. 

Autoocena siły pobudzenia do działania nie zależała od ekspozycji fragmentu filmu 
traumatycznego lub nietraumatycznego. 

Na poziomie istotności 0,4 testu V-Cramera można stwierdzić, że pod wpływem akty-
wacji przekazu traumatycznego w postaci fragmentu Mody na sukces nie zwiększyła 
się u badanych gotowość do działania. 
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Tabela 10. Ocena tłumienia emocji związanych z aktywizacją przekazu traumatycznego w dwóch warunkach 
eksperymentalnych

Liczebność

film
ogółem

traumatyczny nietraumatyczny

Pana(i) emocje związane z tym zdarze-
niem były jakby przytłumione

często 4 0   4

rzadko 2 5   7

nigdy 1 2   3

5,0 1 0   1

ogółem 8 7 15

Źródło: opracowanie własne.

Pod wpływem aktywizacji przekazu traumatycznego badani nie oceniali częściej 
swoich emocji związanych z obejrzanym zdarzeniem jako przytłumione, na co wska-
zuje istotność statystyczna 0,1. 

Tabela 11. Wyniki testu chi-kwadrat

 Wartość df Istotność asymptotyczna (dwustronna)

chi-kwadrat Pearsona 6,582a 3,0 0,1

N ważnych obserwacji 15,0

a) 100,0% komórek (8) ma liczebność oczekiwaną mniejszą niż 5, minimalna liczebność oczekiwana wynosi ,47

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Ocena częstości unikania myślenia o zdarzeniu z filmu w dwóch warunkach eksperymentalnych

Liczebność

film
ogółem

traumatyczny nietraumatyczny

częstość unikania myślenia o zdarzeniu

często 2 0   2

rzadko 5 4   9

nigdy 0 3   3

5,00 1 0   1

ogółem 8 7 15

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 13. Wyniki testu chi-kwadrat dla zmiennej ocena częstości unikania myślenia o zdarzeniu z filmu  
w dwóch warunkach eksperymentalnych

Wartość df Istotność asymptotyczna (dwustronna)

chi-kwadrat Pearsona 6,1a 3,0 0,1

iloraz wiarygodności 8,4 3,0 0,0

test związku liniowego 0,4 1,0 0,5

N ważnych obserwacji 15,0

a) 100,0% komórek (8) ma liczebność oczekiwaną mniejszą niż 5, minimalna liczebność oczekiwana wynosi ,47

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 14. Miary symetryczne dla oceny częstości unikania myślenia o zdarzeniu z filmu  
w dwóch warunkach eksperymentalnych

Wartość Istotność przybliżona

Nominalna przez nominalna Phi   0,6 0,1

V-Cramera   0,6 0,1

N ważnych obserwacji 15,0

Źródło: opracowanie własne. 

Obejrzenie dwóch rodzajów fragmentów filmów nie spowodowało różnic w częstości 
unikania myślenia o zdarzeniu przez badanych. 

Tabela 15. Ocena przytłumienia emocji związanych ze zdarzeniem wspominanym z filmu

Film

ogółemtraumatyczny nietraumatyczny

Pana(i) emocje związane z tym 
zdarzeniem były jakby przytłumione

często 4 –   4

rzadko 2 5   7

nigdy 1 2   3

5 1 –   1

ogółem 8 7 15

Źródło: opracowanie własne.

Na poziomie istotności 0,09 można stwierdzić, że badani pod wpływem obejrzenia 
filmu traumatycznego częściej wskazywali na tłumienie swych uczuć niż badani po 
obejrzeniu przekazu nietraumatycznego. 
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Tabela 16. Wyniki testu V-Cramera dla zmiennej częstość oceny tłumienia emocji po wydarzeniu  
w dwóch warunkach eksperymentalnych

 Wartość Istotność przybliżona

Nominalna przez nominalna Phi 0,7 0,09

V-Cramera 0,7 0,09

N ważnych obserwacji 15

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród tych, którzy twierdzili, że po obejrzeniu prezentowanego fragmentu serialu 
nie przejmowali się odczuwanymi emocjami, więcej było osób, które obejrzały trauma-
tyczny fragment filmu.

Tabela 17. Ocena częstotliwości ignorowania emocji związanych ze zdarzeniem

Film
ogółem

traumatyczny nietraumatyczny

Jak często starałem(am) się nie przejmo-
wać emocjami związanymi z tym zda-
rzeniem, mimo że je odczuwałem(am)

często 2 1   3

rzadko 5 4   9

trudno powiedzieć 1 2   3

ogółem 8 7 15

Źródło: opracowanie własne.

Również pod wpływem aktywizowania tych dwóch fragmentów filmów nie było róż-
nic w częstotliwości ignorowania emocji związanych ze zdarzeniem. 

Tabela 18. Wyniki V-Cramera dla zmiennej ocena częstotliwości ignorowania emocji związanych ze zdarzeniem

Wartość Istotność przybliżona

V-Cramera   0,5 0,4

N ważnych obserwacji 15,0

Źródło: opracowanie własne.

Następnie badano, czy aktywacja dwóch rodzajów przekazów powodowała różnice 
w ocenie trudności z koncentracją po obejrzeniu fragmentów seriali.
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Tabela 19. Wyniki autooceny przeżywanych trudności z koncentracją po obejrzeniu fragmentów seriali 

Liczebność

film

ogółemtraumatyczny nietraumatyczny

Miałem trudności z koncentracją często 1 –   1

rzadko 3 6   9

nigdy 4 1   5

ogółem 8 7 15

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 20. Miary symetryczne – ocena trudności z koncentracją po obejrzeniu filmu

Wartość Istotność przybliżona

Nominalna przez nominalna Phi 0,5 0,2

V-Cramera 0,5 0,2

N ważnych obserwacji 15

Źródło: opracowanie własne.

Badani nie różnili się w zakresie oceny trudności z koncentracją pod wpływem obej-
rzenia dwóch rodzajów filmów.

podsumowanie

Badanie dotyczyło weryfikacji modelu zależności reakcji badanych od aktywacji prze-
kazu traumatycznego i nietraumatycznego w postaci fragmentów seriali. Reakcje te 
odnieść można do obrazu klinicznego stresu pourazowego. 

Hipotezy potwierdzono częściowo. 

Badani w dwóch warunkach eksperymentalnych różnili się między sobą pod względem 
częstości tłumienia uczuć. Ponadto wykazano, że badani po obejrzeniu traumatycz-
nego serialu częściej odczuwali pobudzenie uczuć niż badani, którzy poddani byli 
aktywacji przekazu nietraumatycznego. Badania nie potwierdziły natomiast hipotezy 
dotyczącej zależności pomiędzy częstotliwością ignorowania wspomnień traumatycz-
nego zdarzenia przez badanych a aktywacją przekazu traumatycznego i nietrauma-
tycznego. 

Obejrzenie dwóch rodzajów fragmentów filmów nie spowodowało różnic w zakresie 
wielkości postrzeganej u siebie gotowości do działania.

Pod wpływem aktywizacji przekazu traumatycznego badani nie oceniali częściej 
swoich emocji związanych z obejrzanym zdarzeniem jako przytłumione.
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dyskusja dotycząca wyników

Przez tłumienie uczuć, reakcji Freud rozumiał jedną z możliwych reakcji na zdarzenie 
traumatyczne (Freud, Breuer, 2008). Badani częściej tłumili swoje uczucia pod wpły-
wem obejrzenia fragmentu filmu, aniżeli je ignorowali. Tłumienie w psychoanalizie 
to wypieranie ze świadomości zagrażających treści. Z punktu widzenia psychologii 
poznawczej stanowi ono ignorowanie czegoś lub niezwracanie na coś uwagi. 

Traumatyzujący wpływ serialu na psychikę badanych widzów mógł być silniejszy 
w warunku eksperymentalnym, w którym badani oglądali fragment serialu Moda na 
sukces, którego sceny cechują się uboższym kunsztem artystycznym (techniki styli-
styczne i środki artystyczne). Serial ten jest produkowany w innym kraju niż ten, 
z którego pochodzą widzowie. Nie jest to zgodne z tezą, którą postawili Petty i Caciop-
po (1986), iż narracje rozgrywające się w znajomym miejscu mają większe znaczenie 
osobiste dla odbiorców niż akcje w miejscu nieznanym (np. amerykańskie seriale).

To, że przebadano jedynie 18 osób, można tłumaczyć podobnie, jak czyni to Hays. 
Według niego badanie jak największej liczby osób może prowadzić do błędów, ponie-
waż daje podstawy do tego, aby każdą, nawet błahą zależność uznać za doniosłą 
teoretycznie (Hays, 1973, za: Brzeziński, 2007). 

Aby wykryć ogólne prawidłowości w zakresie traumatyzującego wpływu oglądania 
seriali, warto w przyszłości powtórzyć ten eksperyment na liczniejszej próbie. Pogląd 
Haysa dotyczy bardzo dużych prób, a przyjmuje się, że badaniu powinno być podda-
nych minimum 30 osób przy niektórych testach statystycznych.
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Media posiadają niewątpliwie ogromny poten-
cjał społeczny i kulturowy. Niemniej, choć sami 
odbiorcy i użytkownicy mogą odczuć dominu-
jący w cyberprzestrzeni swoisty imperatyw 
wolności i darmowości, media wciąż pozosta-
ją osadzone w logice rynkowej. Fakt ten pozwa-
la, a wręcz nakazuje, by działalność internau-
tów traktować jako pracę – wytwarzanie roz-
maitych wartości, które przedsiębiorstwom 
pozwalają na mnożenie kapitału. 

Zjawisko to analizuje i wyjaśnia Jan Kreft w jed-
nej ze swych najnowszych książek Za fasadą 
społeczności. Elementy zarządzania nowymi 
mediami. Autor, znany z licznych publikacji 
medioznawczych, prezentuje czytelnikowi 
krytyczną i syntetyczną analizę współczesnych 
relacji zachodzących między przedsiębiorstwa-
mi medialnymi a internautami.

Autor posługuje się kategorią nowej retoryki 
społeczności – dzięki której odbiorcy i użytkow-
nicy mediów nie są świadomi swojej roli w me-

chanizmach ekonomicznych. Jak trafnie zosta-
ło to ujęte w książce, media społecznościowe 
postrzegane są jako „unoszące się” nad ryn-
kiem. I choć sami internauci działają tu w imię 
społecznych racji, tworzone przez nich wartości 
użytkowe stanowią dla przedsiębiorstw medial-
nych wartość wymienną. Ma tu miejsce asyme-
tria celów rynkowych i społecznych. Skrywa ją 
tytułowa „fasada społeczności”, niestrudzenie 
podtrzymywana przez koncerny medialne. Jan 
Kreft nie tylko ją demaskuje, ale również uka-
zuje rozgrywające się za nią procesy.

Funkcjonowanie mitu darmowości jest niezwy-
kle istotne dla rynku nowych mediów. Działa-
jąc w nieświadomości rynkowych mechani-
zmów, internauci wytwarzają wartości chętnie, 
z dużym zaangażowaniem, a w dodatku nie-
odpłatnie. Nie roszczą praw do swoich wytwo-
rów, kierując się ideałami wspólnotowości 
i demokracji. A jednak to ich aktywność decy-
duje o ekonomicznym potencjale medialnych 
przedsiębiorstw. Stąd też Jan Kreft nazywa 
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internautów „najlepszymi pracownikami z naj-
lepszych”. Tworzona przez nich wartość użyt-
kowa zostaje transformowana w wartość wy-
mienną i bezwzględnie zawłaszczona przez 
akcjonariuszy. W odpowiedzi na to zjawisko 
powstały standardy społecznej odpowiedzial-
ności CSR (corporate social responsibility), 
mające na celu pogodzenie logiki społecznej 
z ekonomiczną logiką tworzenia wartości. Jak 
zauważa autor, motywy wypełniania tych 
standardów są różnorodne, zaś sama koncep-
cja CSR jest fasadowa i prowadzić ma pośred-
nio do podniesienia wartości rynkowej przed-
siębiorstw.

Analiza współczesnej fasadowości mediów 
uzupełniona jest charakterystyką ewolucji 
środowiska medialnego. Powołując się na 
badania zagranicznych autorów, Jan Kreft 
obala rozmaite mity na temat rzeczywistości 
wirtualnej. Wykazuje, iż zaledwie skąpy odse-
tek internautów stanowią aktywni twórcy. 
Ponadto przybliża ekonomiczne podstawy 
problemu wykluczenia cyfrowego, wskazując 
na jego etyczny charakter. Choć w powszech-
nym oglądzie nowe media dają większe niż 
kiedykolwiek możliwości reklamy i rozgłosu, 
wraz z nowymi predyspozycjami pojawiły się 
i utrudnienia: nadmiar informacji i komody-
zacja wartości w mediach to nowe, nieznane 
dotąd problemy, z którymi muszą się mierzyć 
przedsiębiorstwa medialne.

Autor odsłania brutalną prawdę o współcze-
snych mediach, których produktem nie są już 
wartościowe treści informacyjne i artystycz-
ne – stali się nimi sami widzowie. Dzięki szo-
kującym czy też ludycznym treściom odbiorcy 
są przyciągani przed ekrany, a przedsiębior-
stwa medialne sprzedają reklamodawcom 
dostęp do zdobytego w ten sposób audyto-

rium. Co więcej – internauci sami tworzą 
cieszące się uznaniem treści, czym napędzają 
medialną machinę. Jan Kreft przybliża tu po-
jęcie produsera – przedstawiciela społeczności 
zaangażowanej we wspólne tworzenie i prze-
syłanie informacji oraz wiedzy. W książce 
przedstawiono wnikliwą i wielowątkową 
analizę niesymetrycznych relacji pomiędzy 
przedsiębiorstwami nowych mediów i ich 
użytkownikami, a także ich swoiste „opako-
wanie”. Nie brak tu zatem kwestii nadzoru 
nad aktywnością internautów, koncepcji 
crowdsourcingu, mitu amatora, charaktery-
styki kreatywności jako czynnika rozwoju 
gospodarczego, a nawet problematyki osadze-
nia pracy medialnej w kontekście regulacyj-
nym. Autor wykazuje się przy tym doskonałą 
znajomością materii medioznawczej, co udo-
wadnia nie tylko poprzez nawiązania do 
licznych autorów, ale przede wszystkim po-
przez trafne spostrzeżenia i nietuzinkowe 
komentarze.

Jak pisze Jan Kreft, nowe medialne uniwersum 
poddane jest pod dyktando retoryki społecz-
ności. Fasada odrodzenia idei obywatelskiej 
partycypacji kryje takie zjawiska, jak przesu-
nięcie władzy i transfer zaufania. W tym no-
wym układzie sił przedsiębiorstwa medialne 
zmuszone były wypracować własną strategię, 
której elementem jest minimalizacja kosztów.

Za fasadą społeczności. Elementy zarządzania 
nowymi mediami to aktualna, błyskotliwa 
pozycja, trafnie diagnozująca problemy współ-
czesnego rynku medialnego. Liczne konteksty 
analizy oraz celne uwagi autora sprawiają, iż 
recenzowana publikacja staje się zwięzłym, 
acz trafiającym in quo komentarzem dla 
współczesnej sceny medialnej oraz tego, co 
rozgrywa się za jej kulisami. 
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Jerzy Jastrzębski
Region jako miejsce rzeczywiste 

i wyobrażone

W epoce narastającej mobilności, migracji 
i deterytorializacji regionalizm jako zjawisko 
kulturowe i społeczne wydaje się anachroni-
zmem. Tymczasem region pozostaje miejscem 
nasyconym znaczeniami i emocjami, istnieją-
cym nie tylko na mapach, ale i w świadomości 
ludzi, którzy poprzez identyfikację z nim de-
finiują swoją tożsamość. Manifestują tym sa-
mym swoje przywiązanie do lokalnego pejza-
żu przyrodniczego i kulturowego, przywiąza-
nie do lokalnego sposobu życia, do rzeczywi-
stego bądź wymyślonego dziedzictwa. Regio-
nalizm jest zatem ideologią mocno ugrunto-
waną w elementarnych potrzebach człowieka 
tęskniącego za otoczeniem, które rozumie 
i akceptuje i w którym człowiek jest rozumia-
ny i akceptowany. Chcąc przetrwać, musimy 
nie tylko zmieniać siebie i miejsca, ale również 
szukać stałych punktów odniesienia na ma-
pach fizycznych i w przestrzeniach wyobra-
żonych. I tym samym region pozostaje ciągle 
miejscem rzeczywistym, a zarazem utopią 
utkaną z naszych snów i tęsknot.

Słowa kluczowe: region, tożsamość, miejsce 
wyobrażone, regionalizm, utopia, deterytoria-
lizacja, mobilność, tradycja, identyfikacja

Jarosław Eichstaedt
Dyskurs regionalny w muzeach

Muzea regionalne aktywnie uczestniczą 
w dyskursie regionalnym. Temat regionalności 
w muzeach regionalnych jest przedstawiany 
na trzech podstawowych płaszczyznach: 
1) region w sensie kulturowym, 2) region jako 
korporacja, 3) marketing terytorialny. Aspekt 
kulturowy i ekonomiczny regionu jest silnie 
obecny. Dla tożsamości jednostki ważne staje 
się odniesienie do lokalnej geografii.

Słowa kluczowe: region, muzea, lokalność, 
tożsamość

Katarzyna Najmrocka
Wszystkie drogi prowadzą 

do marrakeszu. zapiski 
antropologiczne

Marrakesz jest od wieków celem podróży. To 
w obrębie jego czerwonych murów dochodzi-
ło do interakcji kulturowych, transakcji han-
dlowych czy przecinania się wędrownych 
szlaków wszelkiej maści wagabundów. Współ-
cześnie – wraz z założeniami koncepcji roz-
woju turystyki – Marrakesz odwiedzany jest 
przez tłumy turystów z całego świata. Produkt 
turystyczny, który oferuje miasto, wydaje się 
niezwykle atrakcyjny, bo okraszony oriental-
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nym czarem średniowiecznej medyny i wielo-
zmysłowym spektaklem, który odbywa się na 
głównym placu starego miasta – Jemaa el Fna. 

Koncept rozwoju turystyki zrodził również 
zapotrzebowanie na ochronę dziedzictwa 
kulturowego, jak i przyczynił się do jego uto-
warowienia, które przybrało formę nieauten-
tycznych reprezentacji. Moda turystyczna na 
„prawdziwy Marrakesz” przywiodła do medy-
ny nie tylko tłumy zwiedzających, ale też nową 
tkankę społeczną – zagranicznych inwesto-
rów – właścicieli odremontowanych riadów, 
które zaczęły powoli zmieniać pejzaż kulturo-
wy medyny. Zaczęto więc mówić o medynie 
poddanej gentryfikacji jako negatywnym po-
kłosiu rozwoju turyzmu. Z drugiej strony ruch 
turystyczny przyłożył się do zapotrzebowania 
na zwiększoną produkcję rodzimego rękodzie-
ła czy też rozwoju sieci gastronomicznej – po-
cząwszy od prowizorycznych garkuchni, 
skończywszy na ekskluzywnych restauracjach.

Refleksja dotycząca marrakeszańskiej turysty-
ki potrzebuje wielotorowych analiz. Powinny 
one zostać oparte nie tylko na krytyce maso-
wej turystyki, ale też na przemyśleniach dają-
cych głos wszystkim uczestnikom tego przed-
sięwzięcia – od organizatorów wycieczek, 
poprzez turystów, ulicznych artystów, właści-
cieli riadów oraz tych, którzy od pokoleń za-
mieszkują zakątki marrakeszańskiej medyny.

Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, spoj-
rzenie turysty, orientalizm, medyna, Marra-
kesz, Jemaa el Fna, riad, gentryfikacja, post-
turyzm

Małgorzata Czapiga
co u was słychać? O regionalnych 

audiosferach

Refleksji poddane zostały problemy audiosfe-
ry, będącej nieodzownym elementem naszego 
funkcjonowania w świecie, doświadczanej 
w każdym miejscu i czasie, a długo spychanej 
na margines w badaniach współczesnej kul-
tury zdominowanych przez obraz w każdej 
jego postaci. Wzrastająca świadomość doty-
cząca dźwięku wywołała podjęcie działań, 
które w sposób celowy i zaplanowany organi-
zują również przestrzeń audialną. Wskazywa-

nie na różnorodność dźwiękową konkretnych 
przestrzeni opierać się będzie na założeniu, 
że mimo iż świat pozornie skurczył się i ujed-
nolicił i wydawać by się mogło, że każda wieś, 
miasteczko czy metropolia brzmieć będą po-
dobnie, to nadal pozostaje wiele miejsc, cha-
rakteryzujących się odmienną audiosferą, 
która stanowi o ich wyjątkowości. O różnorod-
ności i swoistości lokalnej świadczyć będą nie 
tylko elementy wizualne, ale na nowo odkryte 
lub uświadomione elementy audialne. 

Słowa kluczowe: regionalizm, pejzaż dźwięko-
wy, ekologia akustyczna, historia dźwięku, 
sztuka dźwiękowa

Martyna Szustorowska
Wstęp do historii dziennikarstwa 
obywatelskiego z uwzględnieniem 

amerykańskich i polskich 
doświadczeń. próba definicji

Dziennikarstwo obywatelskie nie jest zjawi-
skiem powstałym w dobie rozwoju Internetu. 
Pierwsze symptomy tego rodzaju dziennikar-
stwa można odnaleźć jeszcze w XVIII wieku 
w Stanach Zjednoczonych. Artykuł stanowi 
próbę przedstawienia historii tego zjawiska za 
pomocą prac teoretyków mediów, jak również 
zjawisk, które zaistniały na przestrzeni ostat-
nich dziesięcioleci, takich jak ataki terrory-
styczne czy klęski żywiołowe. Zaprezentowano 
ponadto podjęte w Stanach Zjednoczonych 
działania, które doprowadziły do powstania 
telewizji publicznego dostępu. Znaczące dla 
rozwoju dziennikarstwa obywatelskiego było 
powstanie i rozwój najważniejszych serwisów 
tego gatunku, jak OhmyNews czy Fidonet.

Słowa kluczowe: dziennikarstwo obywatel-
skie, telewizja ogólnodostępna, telewizja gue-
rilla, telewizja obywatelska, dziennikarstwo 
internetowe

Magdalena Gajek
Specyfika dziennikarstwa 
sportowego. porównanie 
strukturalne sprawozdań 

prasowych i internetowych

Zadaniem artykułu jest porównanie sprawoz-
dań sportowych publikowanych w prasie 
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i sieci pod względem podstawowych elemen-
tów strukturalnych: tytułu, lidu oraz korpusu 
tekstu. Przeprowadzona analiza potwierdza, 
że artykuły dotyczące jednego meczu oraz 
stworzone nawet przez tę samą osobę różnią 
się od siebie w zależności do tego, gdzie są 
publikowane. Bazą do rozważań jest charak-
terystyka komunikacji w internecie przedsta-
wiona przez Jana Grzenię, specyfika dzienni-
karstwa online opracowana przez Leszka Ol-
szańskiego oraz charakter dziennikarstwa 
sportowego, który opisał Andrzej Ostrowski. 
Materiał badawczy stanowią sprawozdania 
napisane przez dziennikarzy czołowych pol-
skich gazet i serwisów.

Słowa kluczowe: dziennikarstwo sportowe, 
dziennikarstwo online, nowe media, sprawoz-
danie sportowe, komunikacja online 

Marcin Jasiak
Funkcjonowanie gazet zakładowych 

w prL. rola i funkcje gazety 
w zakładzie pracy

Celem artykułu jest analiza funkcjonowania 
prasy zakładowej wychodzącej w Polsce w cza-
sach PRL (lata 1945–1989). Tekst pokazuje 
uwarunkowania, w jakich powstawały i dzia-
łały pierwsze gazety wydawane w zakładach 
pracy. W zwarty sposób wskazano w nim 
czynniki wpływające na funkcjonowanie (de-
terminanty rozwoju i problemy wydawnicze) 
tego segmentu prasowego w czasach PRL. 

Słowa kluczowe: prasa zakładowa, gazeta 
firmowa, komunikacja wewnętrzna, pismo dla 
pracowników, propaganda, komunikacja 
w zakładach pracy, ideologia prasy

Marcin Jasiak
Firmowe gazety w polsce. 
Powstanie oraz rola pism 

firmowych w korporacyjnym świecie

Pisma firmowe są jednym z kilku elementów 
komunikacji wewnętrznej w organizacji. W ar-
tykule naszkicowano sposób funkcjonowania 
gazet dla pracowników obecnie, ale także 
wskazano ich zakres zawartości. Tekst na 
podstawie badań pokazuje, jakie treści i w ja-
kiej formie publikują zarządy firm w wydawa-

nych przez siebie gazetach. Opis zróżnicowa-
nego obecnie segmentu pism pracowniczych 
powinien być punktem wyjścia do dalszych 
badań nad gazetami firmowymi.

Słowa kluczowe: prasa zakładowa, gazeta 
firmowa, komunikacja wewnętrzna, pismo dla 
pracowników, propaganda, komunikacja 
w zakładach pracy, ideologia prasy

Marek Palczewski
rama negatywizmu w tabloidowych 

newsach i jej forma językowa 

Od kiedy Galtung i Ruge zdefiniowali wartości 
informacyjne, wiadomo, że jedną z najbardziej 
rozpowszechnionych wartości w newsach jest 
negatywizm. Celem artykułu jest analiza ramy 
negatywizmu w newsach publikowanych 
w polskich tabloidach: „Super Expressie” 
i „Fakcie” w okresie od 9 stycznia do 15 stycz-
nia 2017 roku. Badania wykazały, że wiado-
mości ujęte w ramę negatywizmu stanowiły 
w tym okresie około 50% wszystkich przeka-
zów informacyjnych. Cechą charakterystyczną 
przekazów w tabloidach jest dramatyzacja 
wydarzeń, ich sensacjonalizacja oraz emocjo-
nalny komentarz, a zarazem upraszczanie 
relacjonowania połączone ze stereotypową 
oceną zjawisk.

Słowa kluczowe: wiadomość prasowa, tablo-
idy, rama negatywizmu

Dorota Gonigroszek
Ruch antyszczepionkowy 

w polsce – medialna wojna na słowa

Niniejszy artykuł przedstawia zjawisko spo-
łeczne, jakim jest ruch antyszczepionkowy. 
Aktywiści ruchu wykorzystują różnorodne 
media, w szczególności Internet, by dotrzeć 
do jak największej grupy odbiorców i przeko-
nać ich o swoich racjach. Używają przy tym 
specyficznego języka, który ma na celu wzbu-
dzić strach. Kolejne części artykułu poświęco-
no historii szczepień, polskiemu programowi 
szczepień oraz działaniom ruchu antyszcze-
pionkowego w Polsce. 

Słowa kluczowe: szczepionki, historia szcze-
pień, media, ruch antyszczepionkowy
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Paulina Grenda
Wpływ oglądania telenoweli na 

reakcje studentów

Celem artykułu jest sprawdzenie, czy ogląda-
nie fragmentu telenoweli wpłynie na reakcje 
badanych studentów. Reakcje te odniesiono 
do kryteriów diagnostycznych PTSD. Hipotezy 
zostały potwierdzone częściowo. Obejrzenie 
telenoweli ze scenami traumatycznymi spo-
wodowało w ocenie badanych odczucie silniej-
szych emocji związanych z filmem – opisywa-
li oni swój stan jako bardziej pobudzony 
w porównaniu ze stanem po obejrzeniu tele-
noweli bez scen traumatycznych. 

Słowa kluczowe: telenowela, reakcje stu-
dentów

Barbara Cyrek
za kulisami mitu wolności. 

jan kreft, za fasadą społeczności. 
elementy zarządzania nowymi 

mediami, Wydawnictwo 
uniwersytetu jagiellońskiego, 

kraków 2015, s. 180

Choć świat mediów postrzegany jest jako 
„unoszący się” nad rynkiem, w rzeczywistości 
pozostaje mocno zakorzeniony w logice ryn-
kowej. Prawa mediów i prawa ekonomii są ze 
sobą związane. Jan Kreft przedstawia wzniosłe 
idee przypisywane nowym mediom, jednocze-
śnie demaskując kryjące się za nimi mechani-
zmy gospodarcze. Niniejszy tekst stanowi 
zwięzłe podsumowanie najważniejszych 
kwestii podniesionych przez Krefta w książce 
Za fasadą społeczności. Elementy zarządzania 
nowymi mediami.

Słowa kluczowe: rynek nowych mediów, nowa 
retoryka, praca internautów, mit wolności
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Jerzy Jastrzębski
the region as a real and imagined 

place

In the age of increasing mobility, migration 
and deterritorialization, regionalism as a cul-
tural and social phenomenon seems to be an 
anachronism. Meanwhile, the region remains 
a place saturated with meanings and emo-
tions, existing not only on maps, but also in 
the consciousness of people who, by identify-
ing with it, define their identity. Thus they 
manifest their attachment to the local natural 
and cultural landscape, attachment to the 
local way of life, to a real or imagined heritage. 
Regionalism is, therefore, an ideology that is 
firmly grounded in the basic needs of a human 
being who longs for an environment that he/
she understands and accepts, and in which 
he/she is understood and accepted. In order 
to survive, we must not only change ourselves 
and our place, but also look for fixed points of 
reference on physical maps and in imagined 
spaces. And thus the region still remains a 
place which is real and at the same time uto-
pian, woven from our dreams and longings.

Keywords: region, identity, imagined place, 
regionalism, utopia, deterritorialization, mo-
bility, tradition, identification

Jarosław Eichstaedt
regional discourse in museums

Regional museums are actively involved in 
regional discourse. The theme of regionalism 
in regional museums is presented on three 
basic levels. 1) region in the cultural sense, 
2) region as a corporation, 3) territorial mar-
keting. The cultural and economic aspect of 
the region is strong. For the identity of the 
individual, it becomes important to refer to 
local geography.

Keywords: region, museums, localism, identity

Katarzyna Najmrocka
All roads lead to marrakech. 

Anthropological notes

For centuries Marrakech has been a popular 
destination for all kinds of travellers – from 
migrants, tradesmen, artists, vagabonds to 
colonial forces. Cultural interactions occurred 
within the city’s red clay walls. Today, tourism 
is bringing a large number of visitors from all 
parts of the world to Marrakech. Marrakech 
is attractive to tourists due to the oriental 
charm of its medina quarter and the enchant-
ing Jemaa el Fna square. Mass tourism has also 
encouraged the development of ideas about 
cultural heritage protection. It has also con-
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tributed to cultural commodification, which 
kills authenticity. Marrakech and especially 
the medina quarter have become trendy for 
guided tours, foreigners and investors. The 
social landscape of the medina has changed – 
both in good and bad ways. A process of 
gentrification is visible. There is a strong need 
to develop analyses of tourism in Marrakech’s 
medina which go further than critiquing mass 
tourism. We should give voice to each stake-
holder – from tour operators, tourists, travel-
lers to members of the medina society – sto-
rytellers, craftsmen, foreigners and Marrakech 
locals.

Keywords: tourist gaze, orientalism, medina, 
Marrakech, Jemaa el Fna, gentrification, post- 
-tourism, mass tourism

Małgorzata Czapiga
What are you hearing?  

Some comments about regional 
soundscapes

The paper is devoted to problems of contem-
porary soundscapes. To date, research has 
focused mainly on images/pictures rather than 
sound. Despite this, it is not only musicology 
or physics that considers aspects of sound. 
Contemporary anthropology includes sound-
scapes in discussions about culture. This pa-
per presents examples of consciously orga-
nized soundscapes. First, a project from 
Gdańsk – Symfonia Gdańska – Dźwięki Miasta 
is discussed. Second, a map of Wrocław, which 
was prepared by blind people, is presented 
and third, an oral history project from Lublin 
which developed a sound map of the city is 
introduced. All these projects are analysed 
with reference to Raymond Murray Schafer’s 
ideas concerning soundscapes. The conclusion 
is that each place sounds individual and our 
regions are aurally-distinctive.

Keywords: regionalism, soundscape, acoustic 
ecology, history of sound, sound art

Martyna Szustorowska
An introduction to the history of 

civic journalism: American and 
polish experiences. An attempt to 

define

Civic journalism is not a phenomenon that 
arose in the age of the internet. The first ex-
amples of this kind of journalism can be found 
in the eighteenth century in the United States. 
This article constitutes an attempt to present 
the history of civic journalism by referring to 
the Polish and American press, and to the 
work of media theoreticians, and by highlight-
ing the reporting of events such as terrorist 
attacks or natural disasters which have oc-
curred over the last few decades. I present the 
actions taken in the United States and Poland 
that led to the creation of public access tele-
vision. The creation and development of the 
most important websites of this genre, such 
as OhmyNews or Fidonet, have been signifi-
cant for the development of civic journalism.

Keywords: civic journalism, public television, 
guerrilla television, civic television, online 
journalism

Magdalena Gajek
characteristics of sports 

journalism. A comparison of printed 
and online reports

The purpose of this article is to compare sports 
reports published in the press and on the in-
ternet in terms of their basic structural ele-
ments: title, lead and body text. The analysis 
confirms that articles on a single match, even 
when written by the same person, differ from 
each other according to where they are pub-
lished. The basis for the analysis is Jan Grzena’s 
characterisation of online communication, 
Leszek Olszański’s understanding of the spec-
ificity of online journalism and Andrzej Os-
trowski’s characterisation of sports journal-
ism. Sports reports published in the most 
important Polish newspapers and on the main 
websites were analysed.

Keywords: sports journalism, online journal-
ism, new media, sports report, online commu-
nication
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Marcin Jasiak
the functioning of in-house 

magazines in the Polish People’s 
republic: the role and functions of 

magazines in the workplace

The main purpose of this article is to analyse 
the functioning of in-house magazines printed 
in Poland during the period of the Polish Peo-
ple’s Republic (the PRL). The article shows the 
conditions in which the first in-house maga-
zines emerged and operated in companies. 

The article concisely outlines the elements 
influencing the functioning (determinants of 
development, as well as publishing problems) 
of this segment of the press during the Polish 
People’s Republic.

Keywords: in-house magazine, house organ, 
house journal, internal communication, em-
ployee magazine, propaganda, workplace 
communication, ideology of the press

Marcin Jasiak
in-house magazines in poland:  

the emergence and role of company 
magazines in the corporate world

In-house magazines are one of several ele-
ments of internal communication in an organ-
isation. This article outlines the way maga-
zines work for employees today and also indi-
cates their range of content. The text, based 
on research, shows what kind of content, and 
in what form, is published by the management 
boards of companies in the newspapers they 
issue. The description of the currently varied 
segment of employee magazines should be a 
starting point for further study of companies’ 
publications.

Keywords: in-house magazine, employee 
magazine, internal communication

Marek Palczewski
the frame of negativity in tabloid 

news and its language form

Since Galtung and Ruge defined news values 
it is commonly known that one of the most 
widespread frames is the frame of negativity. 

The purpose of this article is to analyse this 
frame in the news published in the Polish 
tabloids – “Super Express” and “Fact” from 
January 9 to January 15 of 2017. The study 
shows that messages included in the frame of 
negativity accounted for about 50 percent of 
all news accounts in this period. A character-
istic feature of messages in tabloids is the 
dramatization of events, their sensationalisa-
tion, and emotional commentary, as well as 
the simplification of reporting combined with 
the stereotypical assessment of phenomena.

Keywords: news, tabloids, frame of negativity

Dorota Gonigroszek
the anti-vaccination movement in 

poland – media war of words

This article presents a new social phenome-
non – the anti-vaccination movement. Its ac-
tivists use various media, especially the Inter-
net, to attract the attention of Polish society. 
They use very specific linguistic devices 
(wording) in order to induce feelings of fear 
and insecurity in parents. The subsequent 
sections of the article are devoted to the his-
tory of vaccinations, the Polish vaccination 
scheme, and, finally, the activities of the an-
ti-vaccination movement in Poland. 

Keywords: vaccinations, the history of vacci-
nations, media, anti-vaccination movement

Paulina Grenda
the impact on students of watching 

soap operas 

The aim of this study was to check how watch-
ing soap operas affected the reactions of stu-
dents. These reactions were compared to the 
diagnostic criteria of PTSD. Hypotheses were 
proved partly. Exposure to soap operas with 
traumatic scenes aroused students’ emotions 
more than those without traumatic scenes. 

Keywords: soap operas, students’ reactions
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Barbara Cyrek
Behind the scenes of the myth of 
freedom. review of jan kreft, Za 

fasadą społeczności. elementy 
zarządzania nowymi mediami, 

(Behind the façade of community. 
Aspects of managing new media), 

kraków 2015

Although the media world is perceived as 
“hovering” over the market, in fact it remains 
firmly rooted in market logic. The laws of media 

and the laws of economics are related. Jan Kreft 
presents the lofty concepts attributed to new 
media while exposing the economic mecha-
nisms behind them. This text is a concise 
summary of the most important issues raised 
by Kreft in the book Za fasadą społeczności. 
Elementy zarządzania nowymi mediami.

Keywords: new media market, new rhetoric, 
work of Internet users, myth of freedom
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2017). Redagowała m.in. Wszechświat, bezład, pustka (red. M. Czapiga i K. Konarska, 
Wrocław 2014), Wygnańcy, uciekinierzy, buntownicy, (red. M. Czapiga i K. Konarska, 
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i K. Konarska, Wrocław 2016). Publikowała w „Kontekstach”, „Literaturze Ludowej”, 
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absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz kulturoznawstwa na Uni-
wersytecie Łódzkim. Doktorantka w Katedrze Dziennikarstwa UŁ. Jej zainteresowania 
naukowe związane są z dziennikarstwem obywatelskim ze szczególnym uwzględnie-
niem Łodzi. Na co dzień zajmuje się tworzeniem inicjatyw kulturalnych na ulicy 
Piotrkowskiej w Łodzi.

marek palczewski 

medioznawca, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwer-
sytetu SWPS w Warszawie. Publicysta i redaktor „Forum Dziennikarzy”. Członek Za-
rządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Autor publikacji o teorii 
newsa i dziennikarstwie śledczym.

magdalena gajek 

doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą kreacji przestrzeni 
wyobrażonej i doświadczonej Nowego Jorku w polskim reportażu XXI wieku. Promo-
torką rozprawy jest prof. UAM dr hab. Monika Brzóstowicz-Klajn z Zakładu Semiotyki 
Literatury WFPiK UAM. Odbywała stypendia naukowe na niemieckich uniwersytetach 
w Lipsku i Kilonii. Zawodowo specjalizuje się w działaniach dotyczących komunikacji 
oraz budowania wizerunku marki. Kluczowe dla niej obszary to public relations oraz 
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wania badawcze: językoznawstwo kognitywne, językoznawstwo korpusowe, akwizycja 
języka, kształcenie nauczycieli języków obcych, humanistyka medyczna.
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