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DZIENNIKARSTWO MUZYCZNE W 

DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Z 

PERSPEKTYWY STUDENCKIEJ 
Izabella Starzec-Kosowska

1
 

Anna Zięty
2
 

 
 

Streszczenie 

Artykuł porusza problematykę związaną ze studiowaniem dziennikarstwa muzycznego w Polsce. Autorki podjęły 

się próby zbadania i przeanalizowania wśród studentów dziennikarstwa muzycznego Dolnośląskiej Szkoły 

Wyższej motywów podjęcia studiów, oczekiwań względem tej specjalności oraz zdobytych umiejętności, które 

mogą być przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Ponadto, zaprezentowane zostały wyniki badań preferencji 

muzycznych kandydatów i ewolucja tych zainteresowań, gdyż jest to jeden z istotniejszych aspektów w procesie 

kształcenia specjalnościowego. 

 

Słowa kluczowe: dziennikarstwo muzyczne, dziennikarze, kształcenie 

 

Wprowadzenie 

 

Celem studiów specjalności dziennikarstwo muzyczne jest wszechstronne 

przygotowanie do pracy w charakterze redaktora muzycznego, publicysty, sprawozdawcy 

oraz komentatora muzycznego w redakcjach muzycznych wszystkich mediów. Ponadto, 

przygotowanie do pracy w charakterze producenta muzycznego w mediach, koncertów 

muzycznych i fonogramów, a także zarządzającego karierą wykonawców muzycznych. 

Kształcenie umiejętności specjalistycznych w trakcie rzetelnych studiów licencjackich 

powinno wyeliminować dotychczasową praktykę zatrudniania w roli dziennikarza 

muzycznego osób przypadkowych, bez podstawowej wiedzy przedmiotowej i kompetencji 

zawodowych. Absolwent dziennikarstwa muzycznego ma nabyć umiejętności kierunkowe, 

instrumentalne i językowe. W szczególności kładzie się nacisk nie tylko na sferę wiedzy 

muzycznej i dziennikarskiej, ale też na aspekty związane z wiedzą ogólną, socjologiczną, 

komunikacyjną, prawną. Dodatkowym atutem tej specjalności jest bogata oferta 

przedmiotowa ukierunkowująca w stronę fonograficzno-menedżerską. Reasumując, w trakcie 

studiów realizowane są treści podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe. 

Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że przed osobami odpowiedzialnymi  

za kształt programowy studiów oraz wykładowcami stanęły i w dalszym ciągu stoją 

wyzwania dotyczące: kompensacji licznych braków edukacyjnych wynikających  

                                                      
1
 dr Izabella Starzec-Kosowska, Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław, 

izabella.starzec.kosowska@dsw.edu.pl. 
2
 mgr Anna Zięty, Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław, anna.ziety@dsw.edu.pl. 
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z niedostatków w systemie kształcenia powszechnego przedmiotu „muzyka” (dawniej 

„sztuka”), wyposażenia studentów w szerokie umiejętności i kompetencje, które pozwolą im 

na zaistnienie nie tylko w branży dziennikarskiej, ale szerzej – muzycznej, zaakcentowania 

znaczenia tej specjalności
3
 i zniwelowania pewnego przyjemnościowo-rozrywkowego 

interpretowania tego fachu pojmowanego najczęściej jako zajęcie bądź hobby. Wypada 

również zaznaczyć brak tradycji w kształceniu stricte dziennikarzy muzycznych, co również 

ma wpływ na problematykę projektowania i realizacji studiów. 

 

Zarys problematyki kształcenia dziennikarzy muzycznych 

 
Kierunek jest otwarty dla wszystkich bez względu na stopień czy rodzaj 

przygotowania muzycznego. Ten brak ograniczeń powoduje, że cieszy się on dużym 

zainteresowaniem wśród młodzieży, dla której muzyka stanowi ważny aspekt ich życia i którą 

powszechnie się interesują
4
, ale niekoniecznie jest to poparte formalnym kształceniem 

muzycznym. Jednak ogromne niedostatki w ogólnej wiedzy muzycznej, która powinna być 

przyswojona na etapie kształcenia w szkołach powszechnych powodują, że kandydat de facto 

nie dysponuje na ogół żadnym „zapleczem” związanym z fundamentalną wiedzą  

i osłuchaniem. 

Autorytety od dawna zwracają uwagę na niepokojące zjawisko odmuzycznienia 

polskiego społeczeństwa oraz problemy edukacyjne, a przecież „upowszechnianie kultury 

muzycznej to przede wszystkim kształtowanie odpowiednich postaw artystycznych  

i społecznych pozwalających na właściwe […] przyswajanie dóbr kultury”
5
 i „jeden  

z najtańszych sposobów na uczenie kreatywności i współpracy”
6
. Refleksje, jakie towarzyszą 

badaczom, są mało optymistyczne. Mówi się o kryzysie tożsamości edukacji muzycznej, 

która tkwiąc zbyt głęboko przy mocno tradycyjnych rozwiązaniach, nie potrafi znaleźć 

„efektywnych sposobów komunikowania się z młodzieżą i uprzystępniania jej wartości 

muzyki artystycznej”
7
. Wskazuje się na niedostatki programowe, problemy z kompetentną 

kadrą pedagogiczną
8
, zaniechanie lekcji muzyki na etapie gimnazjalnym oraz braki  

w szkołach podstawowych, powierzchowność kształcenia, dostosowywanie form i treści 

edukacyjnych do formuły popkultury, czyli tzw. edukację piosenkową, i wiele innych
9
. 

Kształcąc więc przyszłych dziennikarzy w tej specjalności, podejmujemy się bardzo 

odpowiedzialnego zadania, bowiem „w tworzeniu kultury muzycznej społeczeństwa ważne 

                                                      
3
 Warto zauważyć, że wg klasyfikacji zawodów i specjalności zawód (do którego należy dziennikarstwo) może 

się dzielić na specjalności wymagające pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności. Por. Klasyfikacja 

zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, Warszawa 2010, s. 9, 

http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CONTENT,objectID,96

9807;  J.A. Stefanowicz, Status dziennikarza – twórcy, http://www.freepress.org.pl/Status_dziennikarza.doc.  
4
 Por. A. Białkowski, M. Grusiewicz, Zainteresowania muzyczne i główne formy ich realizowania przez uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2009, nr 3, s. 19-28. 
5
 W. Panek, Upowszechnianie kultury muzycznej, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1980, s. 74. 

6
 R. Pawłowski, Rapujmy Chopina. Rozmowa z Richardem Berkeleyem, 

http://wyborcza.pl/1,75475,7685301,Rapujmy_Chopina.html. 
7
 A. Białkowski, M. Grusiewicz, Preferencje muzyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, „Wychowanie 

Muzyczne w Szkole” 2009, nr 4, s. 27-35. 
8
 O fachowe kadry apelują m.in. sygnatariusze Listu otwartego do Minister Edukacji Narodowej oraz do 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zmiany systemu kształcenia muzycznego najmłodszych 

dzieci szkolnych, Warszawa, 10 czerwca 2008, http://www.prm.art.pl/index.php?aid=115.  
9
 R. Ciesielski, Ślepy zaułek powszechnej edukacji muzycznej?, „Ruch Muzyczny” 2009, nr 19, s. 10-12. 

http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CONTENT,objectID,969807
http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CONTENT,objectID,969807
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role sprawcze przypadają nauczycielom muzyki, artystom, instytucjom muzycznym  

i dziennikarzom muzycznym”
10

.  

Kształcąc dziennikarzy muzycznych należy również zwrócić uwagę na wyzwania  

– blaski i cienie tego zawodu, który podlega tym samym regułom pracy dziennikarskiej  

i wiąże się z tymi samymi obciążeniami. Choć tematyka zdaje się być lekka, łatwa  

i przyjemna, to przecież kryje się za tym szeroka wiedza i to nie tylko muzyczna, trud 

poznania, liczne problemy natury etycznej, praca pod presją czasu i w permanentnym stresie, 

kwestie zarobkowe, możliwości utrzymania się w branży i w tym konkretnie fachu etc. 

Nadmieniają o tym nie tylko polscy dziennikarze muzyczni
11

, ale wielu zagranicznych 

fachowców z branży, m.in. z muzycznego rynku brytyjskiego
12

. Uprzytamniają oni chętnym 

do wkroczenia w zawód dziennikarza muzycznego te liczne uwarunkowania
13

, dają różne 

rady
14

.  

Oczywiście, trudno jednoznacznie orzec, z jakimi perspektywami zawodowym zetkną 

się kształceni obecnie dziennikarze muzycznymi. Rynek i branża są chimeryczne,  

a pracodawcy coraz częściej oczekują dziennikarza-omnibusa, który sprosta wielu różnym 

zadaniom wykraczającym poza umiejętności żurnalisty
15

. Stąd też w ofercie programowej, jak 

już zostało nadmienione, pojawiają się przedmioty o tematyce fonograficzno-menedżerskiej 

poszerzające możliwości zawodowe absolwenta. Dlatego wiele przedmiotów praktycznych, 

głównie dziennikarskich, co również – w harmonijnej koegzystencji z teorią – powinno 

sprostać wymaganiom rynku
16

. W każdym razie młodzi ludzie – o sprecyzowanych często 

muzycznych preferencjach – wkraczają na studia z różną motywacją. Mają swoje marzenia  

i plany, mają oczekiwania względem studiów i pewne wyobrażenia o karierze. Temu właśnie 

pragniemy się przyjrzeć, jak również zdobytym kompetencjom, które w ocenie studentów 

mogą być przydatne w pracy zawodowej.  
 

Prezentacja wyników badań 

 

Badania nad dziennikarstwem muzycznym w Dolnośląskiej Szkole Wyższej zostały 

zainicjowane w 2006 r. w momencie uruchomienia tej specjalności. Projekt miał charakter 

                                                      
10

 W. Skrzydlewski, Kulturotwórcza rola dziennikarstwa muzycznego, [w:] Kultura popularna w społeczeństwie 

współczesnym. Teoria i rzeczywistość, red. J. Drozdowicz, M. Bernasiewicz, Impuls, Kraków 2010, s. 293. 
11 

O odchodzeniu dziennikarzy muzycznych z zawodu nadmieniał m.in. Hirek Wrona. Por. A. Janiak, Hirek 

Wrona o dziennikarstwie, komercji i muzycznym winie, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/93613.html. 
12 

Chris Poole, dziennikarz muzyczny z Norfolk, zaznacza, że „praca w branży muzycznej jest stresująca i pełna 

napięć, można więc stracić cały entuzjazm”. Por. Ch. Poole, A Journey into Music Journalism, 

http://news.bbc.co.uk/local/norfolk/hi/people_and_places/music/newsid_8193000/8193530.stm. 
13

 Heather McDonald przestrzega: „choć kariera dziennikarza muzycznego może wydawać się pełna radości  

i zabawy, tak nie jest. Wymaga ciężkiej pracy, poświęcenia, samodyscypliny”. Por. H. McDonald, Music 

Journalist Career Profile, http://musicians.about.com/od/musiccareerprofiles/p/musicjournalist.htm. 
14

 E.B. Boyd, 5 Questions With: Yahoo Music Editor Dave DiMartino, 

http://www.mediabistro.com/webnewser/connected/5_questions_with_yahoo_music_editor_dave_dimartino_16

3631.asp.  
15

 M. Hodak, Warsztat na start, „Press” 2010, nr 8, s. 79-81.  
16 

Zaznaczyć należy, że nie jest możliwe gruntowne wyczerpanie praktycznej problematyki poszczególnych 

przedmiotów w ramach studiów licencjackich. A poza tym, jak akcentował Roman Bartoszcze, „nie jest to celem 

studiów dziennikarskich, ponieważ nie kształcą one techników, montażystów, operatorów światła i dźwięku,  

ale osoby, które są odpowiedzialne za ogólny kształt przekazu”. Por. R. Bartoszcze, Czy praktyka jest potrzebna, 

[w:] Teoria, praktyka, etyka. O kształceniu dziennikarzy w Polsce i na świecie, red. A. Siewierska-Chmaj,  

Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2005, s. 71-78. 

http://www.mediabistro.com/webnewser/connected/5_questions_with_yahoo_music_editor_dave_dimartino_163631.asp
http://www.mediabistro.com/webnewser/connected/5_questions_with_yahoo_music_editor_dave_dimartino_163631.asp
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longitudalny, opierał się na badaniach ilościowo-jakościowych i przebiegał w kilku etapach
17

. 

Pierwszy z nich obejmował systematyczne badanie studentów podejmujących kształcenie  

na tej specjalności. Problemy na tym etapie dotyczyły:  

 określenia preferencji muzycznych przyszłych dziennikarzy, 

 poznania motywów podjęcia kształcenia na dziennikarstwie muzycznym, 

 poznania oczekiwań studentów odnośnie do specjalności.  

Drugi etap obejmował badania studentów kończących studia licencjackie. Ich celem 

było m.in. opisanie specyfiki kształcenia oraz zdobywanych kompetencji ze szczególnym 

uwzględnieniem aktywności cenionych w przyszłej pracy zawodowej. 

Przyjętymi metodami badań były dwa sondaże diagnostyczne i pogłębione wywiady 

indywidualne (z wyróżniającymi się studentami). Pierwszy sondaż przeprowadzony na 

początku studiów zawierał trzy pytania o charakterze otwartym. Drugi, przeprowadzony  

na III roku studiów, zawierał 15 pytań zamkniętych z możliwością wyboru odpowiedzi. 

Wywiad pogłębiony składał się z trzech pytań. Próba badawcza w pierwszym sondażu 

obejmowała 197 respondentów, w drugim – 30 badanych 
18

. Uczestnictwo w wywiadzie 

zostało zaproponowane dziesięciu studentom. W artykule prezentujemy fragment badań 

uwzględniający opinie studentów na temat specjalności dziennikarstwo muzyczne. 

W pierwszym etapie badań obok przedstawionych powyżej zagadnień zapytano 

respondentów o źródła informacji o kierunku, chcąc uzyskać wiedzę przydatną do działań 

promocyjnych. Nie wszyscy badani odpowiedzieli na to pytanie, co obrazuje liczba 

odpowiedzi N = 129 (65% respondentów). Ponad połowa studentów (N = 53) informacje na 

temat specjalności pozyskała z internetu, na ogół przez przypadek, wpisując w wyszukiwarce 

Google frazę d z i e n n i k a r s t w o  m u z y c z n e  (N = 16) lub bezpośrednio ze strony 

internetowej uczelni (N = 17).  

 
Wykres 1. Źródła informacji na temat specjalności „dziennikarstwo muzyczne”.  

Źródło: Opracowanie własne. 

                                                      
17

 Częściowe wyniki badań zostały zaprezentowane w: I. Starzec-Kosowska, A. Zięty, Kształcenie dziennikarzy 

muzycznych w Polsce, [w:] Dydaktyka dziennikarstwa. Opinie i postulaty, red. S. Gawroński, Konsorcjum 

Akademickie, Kraków – Rzeszów – Zamość 2011, s. 135-158. 
18

 Stosunkowo nieliczna grupa respondentów wynikała przede wszystkim ze zmniejszającej się liczby studentów 

pomiędzy I a III rokiem.  
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Zasadnicze pytania badawcze dotyczyły motywów i oczekiwań oraz preferencji 

muzycznych. Problematyka motywów związanych z podjęciem przez respondentów 

kształcenia na dziennikarstwie muzycznym dotyczy kilku obszarów i m.in. wynika z:  

 wcześniejszych doświadczeń dziennikarskich, medialnych lub muzycznych (N = 51), 

 zainteresowań kształceniem ogólnym/studiami w DSW (N = 19),  

 zainteresowań dziennikarstwem ogólnym (N = 14),  

 zainteresowań muzycznych (N = 169), 

 marzeń i planów zawodowych (N = 83).  

Kilka motywów nie zostało sklasyfikowanych. Były to wypowiedzi typu: c h c i a ł e m  

w y r w a ć  s i ę  z  m a ł e g o  m i a s t a ,  s t u d i o w a ć  w  w i ę k s z y m  m i e ś c i e  (N = 2) ,  

b r a k  p o m y s ł u ,  c o  z e  s o b ą  z r o b i ć  (N = 1) ,  d o  s t u d i o w a n i a  s k ł o n i ł a  

m n i e  m o j a  „ c h o r a  a m b i c j a ”  (N = 1), s z u k a ł e m  c z e g o ś  n o w e g o  (N = 1) ,  

p r o w a d z ę  f i r m ę ,  s t u d i a  p o m o g ą  m i  r o z k r ę c i ć  i n t e r e s  (N = 1). Nikt nie 

napisał, że motywem było niedostanie się/nieprzyjęcie na studia na innym kierunku lub innej 

uczelni.  

W obszarze wcześniejszych doświadczeń dziennikarskich, medialnych lub 

muzycznych uwagę zwraca dominacja aktywności percepcyjnej, czyli w gruncie rzeczy 

biernej, obejmującej wszelkie formy słuchania i uczestnictwo w koncertach. Żałować należy, 

że tak nielicznie reprezentowana jest aktywność ekspresyjna, w której cenne są wszelkie 

formy wykonawstwa, przynależność do zespołów oraz próby samodzielnej twórczości.  

Poniżej zaprezentowana została tabela zbiorcza zawierająca konkretne przykłady 

aktywności wraz z wypowiedziami respondentów odzwierciedlającymi wcześniejsze 

doświadczenia dziennikarskie. 
 

Tabela 1. Motywy podjęcia studiów wynikające z wcześniejszych aktywności (doświadczeń).  

Rodzaj aktywności Przykłady wypowiedzi 
Liczba respondentów 

Jednostkowa  Sumaryczna  

Aktywność 

percepcyjna 

Muzyka towarzyszy mi od dzieciństwa N = 9 

N = 21 

Muzyka towarzyszy mi przez większą część dnia, 

muzyka to moje życie 
N = 8 

Wychowałem się na muzyce rockowej, od dziecka 

„wpajano” mi muzykę 
N = 2 

Słucham radia/kocham radio N = 2 

Aktywność 

ekspresyjna 

Udzielałem/am się muzyczne (zespoły, chóry, 

ogniska, recitale, imprezy) 
N = 5 

N = 9 
Uczyłem/am i/lub uczę się grać na instrumencie N = 3 

Zajmuję się miksowaniem muzyki N = 1 

Aktywność  

zawodowa 

Pracowałem/am, pracuję w radiu N = 5 

N = 8 
Jestem muzykiem, organizuję koncerty N = 2 

Pomogłam znajomym muzykom w organizacji 

koncertu 
N = 1 

Aktywność w aspekcie 

edukacji muzycznej 
Ukończyłem/am szkołę muzyczną N = 8 N = 8 

Aktywność 

intelektualna 

W szkole średniej „udzielałem się” dziennikarsko N = 3 

N = 5 

Od zawsze polecałem muzykę znajomym 

(popularyzacja) 
N = 1 

Zajmuję się od kilku lat pisaniem recenzji, relacji 

z koncertów 
N = 1 

Źródło: Opracowanie własne. 
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W problematyce badawczej dotyczącej oczekiwań związanych ze studiami pojawiły 

się następujące zagadnienia: kształcenie ogólne, organizacja studiów, wykładowcy, edukacja 

muzyczna/dziennikarstwo muzyczne, warsztat dziennikarski, przyszła praca zawodowa. 

Spośród ankietowanych 29 osób stwierdziło, że nie ma oczekiwań dotyczących nauki, 

organizacji studiów i kierunku, nadmieniając, że uczelnia spełnia ich oczekiwania. Poniższy 

wykres ilustruje odpowiedzi badanych według hierarchii wypowiedzi. 

 
 

Wykres 2. Oczekiwania studentów względem studiów – obszary tematyczne. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

 

W obrębie edukacji muzycznej/dziennikarstwa muzycznego 59 osób zaakcentowało 

potrzebę zdobycia szerokiej wiedzy muzycznej, 20 osób było zainteresowanych produkcją 

muzyczną (przemysłem muzycznym), 11 osób wyrażało potrzeby intelektualne w rozumieniu 

pisania, dyskutowania, recenzowania zjawisk muzycznych. Kilku respondentów (N = 4) 

odczuwało silną potrzebę gwiazdorstwa/bycia celebrytą, utożsamiając studia z narzędziem do 

realizacji celów przyjemnościowo-rozrywkowych. Były też przypadki formułowania 

oczekiwań, których realizacja jest możliwa w szkołach muzycznych: p o z n a m y  m u z y k ę  

o d  s t r o n y  t e o r e t y c z n e j  i  p r a k t y c z n e j  (N = 1), b ę d z i e  s a l k a   

z  i n s t r u m e n t a m i  d o  ć w i c z e ń  p o  z a j ę c i a c h  (N = 1).  

W obszarze kształcenia ogólnego najwięcej badanych (N = 38) wyraziło nadzieję, że 

zdobędzie ciekawe doświadczenia, umiejętności, m.in. w ramach praktyk studenckich. Sporo 

było odpowiedzi, które podkreślały oczekiwania względem praktycznego podejścia  

do przedmiotów (N = 20). Można też było spotkać się z kuriozalnymi wypowiedziami typu: 

b ę d ę  d o s t a w a ć  d o b r e  o c e n y  (N = 1) lub oczekiwania,  a b y  m o j e  p r o b l e m y  

z  w y m o w ą  z o s t a ł y  s k o r y g o w a n e  (N = 1). 

Relatywnie mało było wypowiedzi związanych z przyszłą pracą zawodową (N = 38)  

i warsztatem dziennikarskim (N = 30). W tej pierwszej sferze dominowały bardzo 

ogólnikowe stwierdzenia dotyczące d o b r e g o  p r z y g o t o w a n i a  d o  z a w o d u   

(N = 23). Niewielu precyzowało swoje oczekiwania: jako p r z y s z ł y  m e n e d ż e r  określiło 

się 8 osób, jako d z i e n n i k a r z  r a d i o w y  2 osoby. W tym drugim, dotyczącym warsztatu 

dziennikarskiego, pojawiały się w większości banały typu z d o b ę d ę  w a r s z t a t  

d z i e n n i k a r s k i  (N = 20). Niektórzy oczekiwali podejścia praktyczno-technologicznego, 
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pisząc o m o ż l i w o ś c i  k o r z y s t a n i a  z e  s p r z ę t u  r a d i o w e g o ,  

t e l e w i z y j n e g o ,  m u z y c z n e g o  (N = 3). Nie brakowało też niezrozumienia istoty 

specjalności: c h c i a ł b y m  w i e d z i e ć ,  j a k  p r z e b i e g a  r e a l i z a c j a  d ź w i ę k u   

(N = 1). 

Ostatnie pytanie dotyczyło preferencji muzycznych studentów u progu kształcenia 

akademickiego. Celem było określenie wyjściowych upodobań, „skłonności do dokonywania 

określonych wyborów w zakresie rodzajów, gatunków i stylów muzycznych”
19

, a następnie 

porównanie ich z ewolucją zainteresowań muzycznych, która dokonała się w trakcie studiów.  

Poniższe wykresy przedstawiają wyjściowe preferencje muzyczne (wykres 3) i ewolucję 

zainteresowań muzycznych (wykres 4). 

 

 
Wykres 3. Wyjściowe preferencje muzyczne studentów. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19

 A. Białkowski, M. Grusiewicz, Preferencje muzyczne…, op.cit., s. 28. 
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Wykres 4. Ewolucja zainteresowań muzycznych studentów. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

W strukturze wyjściowych preferencji muzycznych dominują typowe, popkulturowe 

gatunki: rock (20,1%), muzyka elektroniczna (12,4%), rap/hip/hop (9,4%), w mniejszym 

stopniu pop (8,3%) oraz jazz (7,8%). Po przeprowadzeniu kolejnych badań na ten temat 

można było zauważyć wyraźne poszerzenie horyzontów muzycznych o niesłuchane wcześniej 

lub rzadziej słuchane style i gatunki. Najbardziej wyraźne zmiany odnotowały: jazz (11%), 

blues i muzyka klasyczna (po 10%), rhythm & blues (8%), rock (7%). Na wyżej 

zaprezentowaną ewolucję pierwszoplanowy wpływ mieli wykładowcy (pasjonaci, znawcy 

różnych gatunków muzycznych), którzy zachęcili młodych ludzi do sięgnięcia po inną 

literaturę muzyczną oraz grupa rówieśnicza (por. wykres 5). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
ul. Sucharskiego 2 - Rzeszów 35-225 

 

 

9 

 

Wykres 5. Czynniki kształtujące zainteresowania muzyczne studentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W drugim etapie badań, do którego przynależała opisana wyżej problematyka 

ewolucji zainteresowań muzycznych, interesujące były też zagadnienia związane z oceną 

uzyskanych kompetencji zdobytych w trakcie studiów i wyobrażenia studentów dotyczące 

wymagań stawianych w przyszłej pracy zawodowej. 
 

Tabela 2. Ocena umiejętności zdobytych podczas studiów, a wymagania stawiane przez pracodawcę. 

Umiejętności 

Ocena opanowania 

umiejętności 

podczas studiów 

Ocena umiejętności 

zdobytych  

poza uczelnią 

Wymagania 

stawiane przez 

pracodawcę 

Wiedza ogólna 4,22 4,12 4,41 

Wiedza specjalistyczna 4,19 3,84 4,36 

Specjalistyczne umiejętności zawodowe 4,07 3,67 4,43 

Umiejętność pracy indywidualnej 4,44 4,38 4,59 

Umiejętność pracy zespołowej 4,58 4,28 4,36 

Przedsiębiorczość 3,44 3,85 4,09 

Kreatywność 4,27 4,44 4,52 

Umiejętność pracy pod presją czasu, stresu 3,92 4,27 4,64 

Umiejętność podejmowania decyzji 4,12 4,73 4,27 

Umiejętności interpersonalne 4,12 4,31 4,36 

Znajomość języków obcych 3,64 4,15 4,25 

Umiejętność wykonywania pracy 

zawodowej zgodnie z zasadami etyki 
4,50 4 4 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tabelaryczne zestawienie ukazuje, że w systemie kształcenia studenci docenili 

najbardziej uzyskane umiejętności w zakresie pracy zespołowej, indywidualnej oraz 

dostrzegli etyczny aspekt pracy dziennikarskiej. O ile praca indywidualna została wysoko 

oceniona również przez pryzmat zdobytych umiejętności poza uczelnią i w kontekście potrzeb 

pracodawcy (podobnie, choć już nie tak wysoko – praca zespołowa), o tyle niepokojąca jest 
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różnica między postrzeganiem etycznej strony zawodu w procesie dydaktycznym  

a rzeczywistością.  

Obserwując dzisiejszy rynek mediów, pracodawców i realia pracy dziennikarskiej, 

zrozumiałe wydają się wysokie noty dla umiejętności pracy pod presją czasu, stresu 

i kreatywności. Szkoda zatem, że zbyt mały nacisk kładzie się na zdyscyplinowanie 

studentów, które z pewnością ułatwiałoby im odnalezienie się w życiu zawodowym. Z kolei 

w opiniach respondentów dotyczących studiów w kontekście pracy zawodowej – perspektyw, 

awansu, zarobków, zapotrzebowania, atrakcyjności – ujawnił się przede wszystkim brak 

wiedzy (brak zdania) lub/i pewien sceptycyzm.  
 

Tabela 3. Dziennikarstwo muzyczne a przyszła praca zawodowa.  

Opinie studentów 

(N = 30) 

Zdecydowanie 

tak* 

Raczej 

tak 

Nie 

mam 

zdania 

Raczej 

nie 

Zdecydowanie 

nie 

Specjaliści po studiach w tej 

dziedzinie są poszukiwani na rynku 

pracy 

1 6 8 9 6 

Studia na tym kierunku dobrze 

przygotowują do pracy zawodowej 
8 17 3 2 0 

Studia na tym kierunku dają 

możliwość wysokich zarobków 
2 4 13 8 3 

Studia na tym kierunku stwarzają 

możliwość szybkiego awansu 
0 7 14 6 3 

Studia na tym kierunku stwarzają 

możliwość wykonywania atrakcyjnej 

pracy 

23 6 1 0 0 

* Opinie nie sumują się do 30, ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W większości omawianych obszarów studenci prezentowali „umiarkowany 

entuzjazm” przejawiający się niezdecydowaniem na temat uzyskania szybkiego awansu  

i wysokich zarobków. Z drugiej strony – wyrazili pozytywną opinię związaną z jakością 

kształcenia i wystawili wysoką ocenę w kontekście możliwości wykonywania atrakcyjnej 

pracy. 

Badani ocenili także doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich 

i sformułowali w większości (56%) przekonanie, że może mieć to wpływ na znalezienie 

satysfakcjonującej pracy. Natomiast 30% badanych nie miało na ten temat zdania, a 14% 

wypowiedziało się negatywnie. Czas studiów był dla ankietowanych również okazją  

do nawiązania relacji społecznych, które poddali wartościowaniu w odniesieniu  

do przydatności w przyszłej pracy zawodowej. Ponad 1/3 badanych uznała, że te kontakty 

będą miały znaczenie, 30% wyraziło ostrożny optymizm, 26% wypowiedziało  

się negatywnie, a pozostałych 7% nie miało na ten temat zdania. Badanie projektowanej 

przyszłej pracy zawodowej przynosi interesujące rezultaty zobrazowane na wykresie 6. 
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Wykres 6. Obszary przyszłej pracy zawodowej. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W sumie tylko 40% studentów wiąże swoją przyszłą pracę z mediami w charakterze 

dziennikarza muzycznego. Większość wymienia inne aktywności zawodowe, najczęściej 

wskazując na obszar fonograficzny (15%) i management artystyczny (14%). Te wyniki 

skłaniają do refleksji na temat profilu specjalności. Mimo nazwy i wyrazistego 

ukierunkowania przedmiotowego wielu studentów bardziej pragnie realizować swoje plany 

i marzenia w szeroko pojętej branży muzycznej niż dziennikarskiej. Być może te tendencje 

będą się zmieniać, kiedy dziennikarz muzyczny zacznie być poszukiwany, doceniany czy 

wręcz pożądany na rynku pracy.  

 

Konkluzje 

 

Pozytywna ocena wystawiona specjalności dziennikarstwo muzyczne napawa 

optymizmem. Aż 86% respondentów było zadowolonych ze studiów, a 83% deklarowało 

ponowny wybór tej specjalności. Ta ocena nie zwalnia nas jednak z obowiązku nieustannego 

podnoszenia jakości kształcenia i reagowania na zmieniające się potrzeby rynku.  

Wielowątkowość i złożoność zaprezentowanej w artykule problematyki unaocznia,  

że proces kształcenia na specjalności dziennikarstwo muzyczne wiąże się z wieloma 

wyzwaniami. Należy mieć na względzie profil kandydata, wymogi związane ze standardami 

nauczania, kadrą, zapleczem dydaktyczno-technicznym i oczywiście perspektywami na rynku 

medialno-muzycznym. Nie podejmujemy się tu jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy 

ukończenie studiów dziennikarstwa muzycznego jest wystarczającą rękojmią sukcesu 

zawodowego absolwenta. Kwestia jest tu jak i w przypadku innych kierunków studiów 

złożona. Studia dają podstawę profesjonalną i teoretyczną, jednak to, jakim dziennikarzem 

muzycznym będzie konkretny człowiek, zależy od pracy, talentu, edukacji permanentnej 

i samodzielnych poszukiwań, jakie podejmie on w trakcie kariery zawodowej. 
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Abstract 

Music Journalism in University of Lower Silesia from Students’ Perspective 

The article focuses on issues connected with studying music journalism in Poland. The authors did researches 

on students of this specialization in University of Lower Silesia and tried to analyse their motives of taking up 

studies, expectations towards music journalism and skills gathered during the process of studying which might 

be valuable in future job. The article also presents the outcomes of the research on the music preferences of both 

candidates and students. A statistically significant evolution of those preferences was observed. It is especially 

important for the fact that this is one of crucial aspects in speciality education.  
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W POSZUKIWANIU NOWEGO MODELU 

KOMUNIKOWANIA. ROZWAŻANIA 

EPISTEMOLOGICZNE 
 

Paweł Przywara
1
 

 

 

Streszczenie 

Artykuł dotyczy problematyki modelowania procesu komunikowania. Proponuje się tu odejście od ujęć 

metajęzykowych i metakomunikacyjnych na rzecz ujęcia epistemologicznego, w myśl którego porozumiewanie się 

ludzi ma charakter interpretowania określonej dziedziny przedmiotowej, a więc ujęcia głoszącego, że czynności 

poznawcze leżą u podstaw komunikowania. Jednocześnie proponuje się, aby pojęcie „nabywania języka‟ zastąpić 

pojęciem „uczenia (się) świata‟.   
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Badania nad procesem porozumiewania się ludzi prowadzone są jak dotąd głównie  

w nastawieniu metajęzykowym (lingwistyka, psycholingwistyka, filozofia lingwistyczna) 

oraz metaprzedmiotowym (socjologia, komunikologia). Cechą wspólną tych podejść jest 

traktowanie samego procesu komunikowania jako kodowania/dekodowania przekazu
2
. 

Takie ujęcie komunikowania w wielu wypadkach wywodzi się z matematycznej teorii 

informacji (model C. Shannona i W. Weavera), lingwistyki (np. model R. Jakobsona) oraz  

– sięgając wstecz – częściowo także ze studiów medioznawczych zapoczątkowanych w latach 

20.-30. przez W. Lippmana czy H. Lasswella. Wszystkie te podejścia (jak i olbrzymia 

większość koncepcji komunikologicznych)
3
 wychodzą z założenia (słusznego skądinąd),  

że komunikowanie f a k t y c z n i e  z a c h o d z i  i stosowane są w jego trakcie rozmaite 

środki
4
, nie stawiają jednak fundamentalnych pytań: j a k  m o ż l i w e  j e s t  porozumiewanie 

się ludzi oraz c o  s p r a w i a ,  ż e  l u d z i e  s i ę  r o z u m i e j ą  w  t r a k c i e  

k o m u n i k o w a n i a .   

                                                      
1
 dr Paweł Przywara, pawel_przywara@yahoo.com. 

2 
Por. R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. I, red. M.R. Mayenowa, PIW, Warszawa 1989, 

który pisze: „Gdy rozważamy role uczestników zdarzenia językowego, musimy rozróżnić kilka zasadniczych 

odmian związków między nimi, mianowicie podstawową formę tej relacji, kolejne podejmowanie przez 

rozmówców roli osoby kodującej i deszyfrującej oraz kardynalną różnicę, jaka zachodzi między takim dialogiem 

a monologiem” (ibidem, s. 59-60, por. też s. 147-149). Kwestią sporną dla komunikologów bywa jednak to,  

co jest kodowane w przekazie: myśl, informacja, znaczenie, słowa, znaki, itd. 
3
 Problematykę komunikologiczną zajmują się i filozofowie, i lingwiści, i medioznawcy, stąd trudno 

jednoznacznie określić, czy komunikologia to jakaś jedna dyscyplina naukowa. 
4 

Jak wiadomo, wyróżniamy przynajmniej trzy podstawowe rodzaje komunikowania: interpersonalne 

bezpośrednie, pośrednie (np. przez telefon czy czat) oraz masowe. 
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 Wydaje się, że po tzw. zwrocie lingwistycznym (linguistic turn) język jest jednym  

z najlepiej zbadanych przez naukę obiektów, tymczasem można odnieść wrażenie istnienia 

pogłębiającego się chaosu metodologicznego i terminologicznego. Narasta wobec tego 

potrzeba wypracowania pewnego spójnego, syntetycznego, a jednocześnie podstawowego 

modelu komunikowania, modelu, który nie wykorzystuje narzędzi ani lingwistyki,  

ani medioznawstwa, ani socjologii, ani żadnych nauk formalnych, a jedynie (neutralistycznie  

i autonomicznie pojętej) teorii poznania, czyli epistemologii. Ta ostatnia bowiem, traktując 

porozumiewanie się i osiąganie porozumienia za pewne fenomeny poddające się filozoficznej 

analizie, może (pozostając w dystansie do dokonań nauk szczegółowych) wypracować 

odpowiednie narzędzia do opisu i wyjaśnienia procesu komunikowania. 

 Podstawowy zarzut metodologiczny, jaki można zgłosić wobec dotychczasowych 

podejść komunikologicznych, brzmi następująco: posługują się one narzędziami dotyczącymi 

głównie pisma, druku, komunikatu telegraficznego, radiowego czy telewizyjnego itp., 

abstrahując od tego, że ludzie porozumiewali się długo i skutecznie z a n i m  zaczęli 

wykorzystywać pismo
5
. Należy zatem wyjść od analizy m o w y  i komunikatów mówionych 

jako pewnego podstawowego faktu komunikologicznego. Z kolei ujęcia lingwistyczne czy 

filozoficzno-językowe oscylują niezmiennie wokół kwestii modelowania języka niż opisu 

realnych przypadków porozumiewania się ludzi
6
. Wystarczy tu wspomnieć choćby 

stanowisko N. Chomsky’ego, który wprost twierdzi, że nie interesuje go analizowanie danych 

empirycznych związanych z procesami komunikowania się ludzi
7
. 

 To jednak nie wszystko. W obrębie filozofii lingwistycznej dochodzi właściwie  

do traktowania języka jako czegoś odseparowanego od świata, jako czegoś odrębnego, 

zupełnie autonomicznego. Izoluje się język od kontekstu poznawczego, w jakim zwykle jest 

on osadzony, i problematyzuje się naturę procesu porozumiewania się, co widać choćby  

po odwiecznych sporach dotyczących kwestii znaczenia, referencjalności (pojedynczych 

                                                      
5 

Na marginesie należałoby dodać, że wyjątkowo niefortunne wydaje się mówienie o kodowaniu czy o kodzie, 

jakiego używają osoby, które się komunikują. Kod bowiem to metajęzyk, a więc pewien system „metaznaków” 

bądź symboli odnoszących się do pewnych wyrażeń czy zespołów znaków. Język naturalny, jaki 

wykorzystywany jest przez nas w procesach porozumiewania się, nie jest więc kodem. Por. Jakobson, op.cit.,  

s. 478-479, gdzie praca lingwisty porównywana jest do działań deszyfratora. 
6
 Modelowanie w lingwistyce ma źródła w modelowaniu istniejącym w naukach formalnych (geometria, 

topologia, logika matematyczna) i fizykalnych (fizyka teoretyczna). Ich metody oraz aparaturę pojęciową 

aplikowano do językoznawstwa bez jakiejkolwiek krytycznej refleksji metodologicznej nad zasadnością takiego 

postępowania (co szczególnie rzuca się w oczy np. w pracach Jakobsona). Podejście modelowe do języka 

skutkuje tym, że opisywane jest to, co t y p o w e  dla określonych zachowań językowych, a nawet  

co w y i d e a l i z o w a n e  z tychże zachowań, przy czym kryteria ustalania tego, co językowo, 

wypowiedzeniowo itd. typowe nie są, do końca jasne. Wprost zresztą pisze o modelowaniu J. Lyons.  

Por. Semantyka, t. I, tłum. A. Weinsberg, PWN, Warszawa 1984, s. 31. Można jednak powiedzieć tak,  

że podstawową kwestią związaną z badaniami nad językiem nie jest to, że lingwista jest w stanie  

w zróżnicowanym materiale akustycznym (na który składają się okazy zdań wypowiadanych przez rozmaitych 

użytkowników języka) rozpoznać określone typowe zdania, lecz to, że sami użytkownicy nie mają z tym 

szczególnych problemów. Natomiast lingwiści niejednokrotnie większy nacisk kładą na konstruowanie modelu 

języka niż na ujęcie realnego porozumiewania się ludzi. Por. też A. Duranti, Linguistic Anthropology, 

Cambridge University Press, Cambridge 1997, s. 6-7, 69-83. Por. też Linguistics. An Introduction to Language 

and Communication, red. A. Akmajian, R. Demers, A. Farmer, R. Harnish, MIT Press, Cambridge 2001, s. 9 i n. 

oraz E. Cassirer, The Influence of Language upon the Development of Scientific Thought, „The Journal  

of Philosophy” 1942, vol. 39:12, s. 313. 
7 

Por. K. Rosner, Teoria języka i umysłu ludzkiego Norma Chomsky‟ego i jej interdyscyplinarna doniosłość,  

[w:] Noama Chomsky‟ego próba rewolucji naukowej, red. K. Rosner, t. I, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1995,  

s. XI. 
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wyrażeń i całych zdań), jak też kwestii związanych z „nabywaniem języka”
8
, z jego 

stosunkiem do aktów myślenia, kwestii tzw. mentalese itd.
9
. 

 Dość charakterystycznym rysem w badaniach nad językiem jest (oprócz 

wspomnianego wcześniej modelu kodowanie/dekodowanie – skrótowo MKD) jego 

psychologistyczne, silnie reprezentacjonistyczne ujmowanie
10

. Bada się więc np. to, w jaki 

sposób adresat (skrótowo P2) „przedstawia sobie” to, co mówi do niego nadawca (skrótowo 

P1) albo z czym kojarzy się P2 zdanie wypowiedziane przez P1. W pragmatyce zresztą jednym 

z podstawowych zagadnień jest to, jak P2 dochodzi do właściwego zrozumienia komunikatu 

nadanego przez P1
11

, o czym jeszcze będę mówił. 

 Problematyczna wydaje się także kwestia empirycznych podstaw badań nad 

językiem. Choć książek z dziedziny psychologii języka, socjolingwistyki i innych nauk 

empirycznych jest mnóstwo, to doprawdy niewiele jest rozpraw krytycznych traktujących  

o metodologicznych podstawach tychże badań
12

. Podstawowa kwestia jest bowiem taka: na 

ile udział lingwisty (skrótowo L1) w badaniu zachowań językowych nie prowadzi do tzw. 

efektu eksperymentatora, czyli nie deformuje danych empirycznych
13

. Czy np. dzieci 

badane przez psycholingwistę w warunkach eksperymentalnych dostarczają danych 

empirycznych, czy raczej wypełniają pewne zadania, których założenia są implikowane przez 

daną koncepcję (związaną z takim a nie innym modelem języka czy porozumiewania się),  

a więc „dowodzą” tego, co już z góry zostało implicite wpisane w przebieg eksperymentu
14

? 

 Ponadto, badania empiryczne częstokroć są konsekwencją hipotetycznego 

darwinistycznego założenia, że porozumiewanie się ludzi to coś „nieco bardziej 

skomplikowanego” niż sygnałowe porozumiewanie się zwierząt
15

. W rezultacie akty 

                                                      
8
 Por. Language Acquisition in Conceptual Development, red. M. Bowerman, S.C. Levinson, Cambridge 

University Press, Cambridge 2001.  
9 

 Relacja między językiem a myśleniem stanowi jeden z poważniejszych problemów nie tylko filozofii 

języka, ale i epistemologii. Kwestii tej jednak nie będę poruszał w niniejszym artykule.  
10

 Por. Propositional Attitudes. The Role of Content in Logic, Language and Mind, red. C.A. Anderson,  

J. Owens, CSLI, Stanford 1990. Podejście to uchodzi wprawdzie w literaturze przedmiotu za epistemologiczne, 

jednak ani poznanie nie jest w nim traktowane jako proces weryfikowalny intersubiektywnie, ani nie kładzie się 

nacisku na to, że język to twór intersubiektywny. 
11

Por. J. Szwabe, O pewnej różnicy miedzy odbiorcą a odbiornikiem, [w:] Mózg i jego umysły, red.  

W. Dziarnowska, A. Klawiter, Zysk i S-ka, Poznań 2006, s. 77. Por. też K. Bach, Speech Acts and Pragmatics, 

[w:] The Blackwell Guide to the Philosophy of Language, Blackwell Publishing Ltd., Malden, s. 147-167;  

F.M. Bosco, Cognitive Pragmatics, [w:] Encyclopedia of Language and Linguistics, red. K. Brown, Elsevier, 

MIT Press, Oxford 2006, 546-552; R.C. Stalnaker, Context and Content. Essays on Intentionality in Speech and 

Thought, Oxford University Press, Oxford 1999.  
12

 Oczywiście, należy pamiętać o tym, że nauki te są wyjątkowo młode w porównaniu z filozofią  

czy epistemologią. Por. też R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, PWN, Warszawa 2007, s. 155 i n.;  

V. Žegarac, Language as an Object of Study, [w:] Encyclopedia..., op.cit., s. 320-323; J.D. Brown, Research 

Methods for Applied Linguistics, [w:] The Handbook of Applied Linguistics, red. A. Davies, C. Elder, Blackwell 

Publishing Ltd., Malden 2004, s. 476-500. 
13

 Por. A. Duranti, op.cit., s. 84 i n. 
14

 Por. M. L. Donaldson, Clinical and Non-clinical Interview Methods, [w:] The Cambridge Encyclopedia  

of Child Development, red. B. Hopkins, Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 106-110. Przykład 

badawczej rozmowy między dorosłym a dzieckiem przytaczanej przez Donaldsona za Piagetem może być 

dowodem na to, co napisałem powyżej. Już pierwsze pytanie badającego: Kiedy jesteś na spacerze, to co robi 

słońce? jest nietypowe i niejako wymusza na dziecku improwizowane odpowiedzi: Przychodzi do mnie. Kolejne 

pytanie dorosłego (D): A kiedy idziesz do domu? Dziecko (Dz): Chodzi z kimś innym. D: W tym samym kierunku, 

co przedtem? Dz: Lub w innym. D: Może się poruszać w dowolnym kierunku? Dz: Tak. D: Może chodzić, gdzie 

chce? Dz: Tak. D: A kiedy dwoje ludzi idzie w przeciwne strony? Dz: To jest wiele słońc. D: Widziałeś te słońca? 

Dz: Tak. Im więcej chodzę, tym więcej ich widzę. Coraz więcej. (ibidem, s. 107). Por. też M. Siegal, Knowing 

Children: Experiments in Conversation and Cognition, Erlbaum, Hove 1991. 
15

Por. J.L. Dessalles, Why We Talk. The Evolutionary Origins of Language, tłum. J. Grieve, Oxford University 

Press, Oxford 2007. 
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komunikowania się bywają analizowane pod kątem wychwycenia tego, na którym poziomie 

sygnału głosowego zaczyna się „przesyłanie sensu”. Powstały więc koncepcje atomistycznie 

ujmujące podstawową strukturę języka – chodzi o fonemy i morfemy, a nawet w obrębie 

fonemów wskazuje się na istnienie tzw. cech dystynktywnych, które mają odpowiadać za 

różnicowanie się sensotwórczego przekazu w komunikowaniu
16

. Można by więc sądzić 

(idąc po myśli takich ujęć języka), że sensowny przekaz powstaje na pewnym stopniu 

złożoności dźwięków wydawanych przez ludzki aparat głosowy, czyli że sensowność 

przekazu to wyłącznie kwestia ilościowa, a nie jakościowa. Podążając dalej tym tropem (czyli 

że rozpoznawanie mowy to już jakieś rozumienie przekazu
17

), semantyka w jakiejś mierze 

byłaby redukowalna do fonologii
18

.  

 Zbierając to, co powiedziałem wyżej, w badaniach nad językiem można 

zaobserwować dość trwałą tendencję do „izolowania” języka w rozmaitych jego aspektach od 

jego poznawczej funkcji, zgodnie z którą język stanowi przede wszystkim 

intersubiektywny środek przekazywania, przechowywania i utrwalania wiedzy
19

. 

Wprawdzie w badaniach psycholingwistycznych dostrzega się np. to, że rodzice nagradzają 

dziecko za p r a w d z i w e  wypowiedzi, a nie za p o p r a w n e  g r a m a t y c z n i e ,  nie 

wyciąga się jednak z tego jakichś szczególnych, epistemologicznych wniosków
20

.  

 Co gorsza, bada się relacje między zdaniami, biorąc te zdania w całkowitym 

oderwaniu od kontekstu sytuacyjno-interpersonalnego
21

. Choćby w pragmatyce (czy szerzej  

                                                      
16

Por. Jakobson, op.cit., s. 225 i n. Wydaje się, że koncepcja, w myśl której sens wyrażenia językowego może 

być jakoś redukowalny do sekwencji fonemów czy morfemów (ibidem, s. 362), nie ma dostatecznego 

uzasadnienia ani teoretycznego ani podbudowy empirycznej, choć jest to kwestia na osobną dyskusję. Przede 

wszystkim należy pamiętać o tym, że mowa ma charakter kontynualny, a nie dyskretny jak zapis graficzny. 
17

Por. Psycholingwistyka, red. J.B. Gleason, N.B. Ratler, GWP, Gdańsk 2005, s. 385 i n. 
18

J. Lyons twierdzi nawet tak: „Być może (…) dziecko potrafi rozpoznawać dźwięki i interpretować pewne 

rozróżnienia gramatyczne w mowie dorosłych na długo przedtem, zanim w swej własnej produkcji językowej 

wykaże zdolność stosowania tych samych różnic fonologicznych i gramatycznych” (op.cit., s. 92).  

Bez wątpienia dziecko, będąc jeszcze w łonie matki, słyszy (nieco przytłumioną) mowę dorosłych i od urodzenia 

w tej mowie jest „zanurzone” (dorośli nieustannie przecież „rozmawiają” z niemowlęciem), tym niemniej 

referencjalność języka poznaje ono dopiero w momencie, gdy ma wykształcony aparat poznawczy pozwalający 

rejestrować sytuacje, w których określone wypowiedzenia zdań padają. Por. Psycholingwistyka…, op.cit., s. 188 

i n., s. 444; K. Bühler, Teoria języka. O językowej funkcji przedstawiania, tłum. J. Koźbiał, Universitas, Kraków 

2004, s. 284 i n. 
19

 Poznawcza koncepcja języka sięga czasów Platona, który w Kratylosie twierdził, że język jako organon służy 

ludziom do powiadamiania o rzeczach (K. Bühler, op.cit., s. 25 i n., s. 50), kładzie na nią duży nacisk E. Husserl, 

do którego nawiązywał też Bühler oraz Jakobson. Pewne jej zręby można znaleźć także w przełomowych 

pracach J. Austina (por. Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, tłum. B. Chwedeńczuk, PWN, 

Warszawa 1993, s. 179-205, 644). Por. E. Cassirer, op.cit., s. 325. Zgodnie z nią język jest narzędziem służącym 

przekazywania, utrwalania i przechowywania wiedzy. Należy jednak odróżniać tak rozumianą funkcję 

poznawczą od tzw. funkcji przedstawieniowej czy symbolicznej języka, która także bywa przez lingwistów 

nazywana „funkcją poznawczą” (por. R. Grzegorczykowa, op.cit., s. 49). 
20

 Por. J. Aitchison, Ssak, który mówi. Wstęp do psycholingwistyki, tłum. M. Czarnecka, PWN, Warszawa 1991, 

s. 21. Istnieje wprawdzie w psycholingwistyce podejście zwane poznawczym, jednak sprowadza się ono do 

akcentowania roli systemu pojęciowego dziecka (Psycholingwistyka…, op.cit., s. 417 i n.), co stanowi kolejną 

wersję reprezentacjonistycznego paradygmatu opisywania procesu komunikowania (por. też ibidem, s. 444 i n.). 
21

 Trzeba chyba lingwistom powtarzać, że tak naprawdę nikt z nas nie ma do czynienia z „czystymi zdaniami”,  

a wszelkie zachowania językowe pojawiają się w określonych okolicznościach kulturowych, egzystencjalnych, 

psychospołecznych itp. Inny ma sens zdanie: Czego chcesz się napić? wypowiadane przez matkę  

do przedszkolaka, a inny wypowiadane do nas przez znajomego barmana. Z kolei ostensywna wypowiedź:  

O, tamten czerwony, widzisz? może się (w zależności od kontekstu) odnosić np. do tynku domu, do samego 

domu, do dachu, do auta, ale też do notesu na biurku, do bukietu kwiatów, do części garderoby itd. Izolowanie 

wypowiedzi językowej z kontekstu sytuacyjnego prowadzi do mówienia wyłącznie o modelu języka, wobec tego 

w chwili, gdy zaczynamy uwzględniać sytuację, w której dana wypowiedź pada, wchodzimy na poziom nie 

tylko pragmatyki czy semanto-pragmatyki, lecz i epistemologii. Poza tym odmiennie przebiega utarczka słowna, 
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– w filozofii języka) uznaje się np. teorię implikatury P. Grice’a za jakieś niebywałe odkrycie 

w dziedzinie opisu procesów porozumiewania się, a tymczasem można w przypadku tej teorii 

postawić pytanie, czy faktycznie procesom komunikowania towarzyszą wnioskowania 

konwersacyjne, czy raczej owe implikatury to metajęzykowa lub nawet metalingwistyczna 

rekonstrukcja pewnych elementów sytuacji komunikacyjnej, nie zaś ukrytych procedur 

leżących u podstaw międzyludzkiego porozumiewania się
22

. Ponadto, trudno ocenić, czy 

przykłady zdań podawanych przez badaczy języka pochodzą z określonych, realnych sytuacji 

rozmów, czy raczej stanowią „literacki materiał” podawany przez danego teoretyka jako 

uzupełnienie danej koncepcji, a jest to przecież dość ważna kwestia
23

. Jeśli bowiem L1 sam 

obmyśla przykłady komunikatów, to taka procedura może prowadzić do udoskonalania 

jakiegoś modelu porozumiewania się, ale niekoniecznie do coraz lepszego opisu realnych 

sytuacji konwersowania.  

 Oczywiście, zagadnienie tego, co można uznać za bazę empiryczną badań nad 

językiem, jest niezwykle skomplikowane. Pomijam w tym miejscu wspomnianą wyżej ideę 

modelowania języka, a nie analizowania realnych zachowań komunikacyjnych. Nie chodzi mi 

też tylko o różnice między tzw. językiem literackim, naukowym, a jakimś socjolektem czy 

dialektem, ani nawet o kwestię tego, że sposób wypowiadania się każdej osoby to właściwie 

i d i o l e k t ,  czego – swoją drogą – lingwiści częstokroć w ogóle nie biorą pod uwagę.  

 Istotne jest to (abstrahując od „efektu eksperymentatora”), że konwersowanie osób 

dorosłych to wielopiętrowy i wieloaspektowy sposób komunikowania się, do badania którego 

można przystąpić dopiero po wypracowaniu opisu prostszych form porozumiewania się. 

W sporej mierze interdyscyplinarne badania w ramach amerykańskiej psychiatrycznej szkoły 

Palo Alto przeprowadzane w II poł. XX w. udokumentowały tę wieloaspektowość
24

. 

Przypomnę, że nazywający się pragmatystami badacze z tejże szkoły sformułowali pięć 

podstawowych „aksjomatów” dotyczących procesu komunikowania się: 1) każda forma 

ludzkiego zachowania to jakieś komunikowanie, 2) porozumiewanie się zachodzi 

równocześnie na poziomie werbalnym i niewerbalnym, 3) ma ono także charakter 

integrujący (pogłębianie więzi międzyludzkich) lub dezintegrujący (osłabianie czy 

zrywanie tychże więzi), 4) wykazuje się ono pewną dynamiką, w której naprzemiennie 

                                                                                                                                                                      
odmiennie zabawa językowa, a jeszcze inaczej np. dialog na sali sądowej, co przecież ma także istotny związek 

z kontekstualnością międzyludzkiego porozumiewania się. Lyons zaznacza jednak, że i kontekst należy 

traktować jako konstrukt teoretyczny (op.cit., s. 187). Można wobec tego powiedzieć nieco prowokacyjnie,  

że n i e  m a  ż a d n e g o  j ę z y k a ,  tzn. nie mamy żadnego „doświadczenia języka”, a jedynie stykamy się  

z określonymi językowymi zachowaniami. Sam język stanowi już konstrukt naukowy, przedmiot abstrakcyjny. 

W punkcie wyjścia zatem mamy do czynienia z pewnymi aktami mowy, z procesami porozumiewania się, nie 

zaś z językiem jako takim. Por. też The Contextualization of Language, red. P. Auer, A. Di Luzio, Benjamins, 

Amsterdam 1992.  
22

Warto w tym miejscu zasygnalizować to, że nawet w obrębie kontynuatorów myśli Grice’a nie ma zgody co do 

tego, jak zachodzą wnioskowania konwersacyjne. Czy są to procesy „automatyczne” i wielokrotne, czy raczej 

spontaniczne i jednorazowe. Por. J. Szwabe, Znaczenia dane, domyślne, wywnioskowane, [w:] Mózg…, op.cit.,  

s. 52. 
23

Takie wątpliwości może budzić lektura choćby R. Larsona i G. Segala, Knowledge of Meaning, MIT Press, 

Massachusetts 1995. 
24

 Por. też badania E. Goffmana (Rytuał interakcyjny, tłum. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 2006). Goffman 

wpłynął na jednego z pionierów badań konwersacji – H. Sacksa. Por. R. Gardner, Conversation Analysis,  

[w:] The Handbook of Applied Linguistics, red. A. Davies, C. Elder, Blackwell Publishing Ltd., Malden 2004,  

s. 265. 
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rozkładają się role uczestników procesu komunikowania
25

, 5) komunikowanie wykazuje 

się pewną specyficzną symetrycznością lub asymetrycznością
26

.  

 Badania te znalazły szerokie zastosowanie – od antropologii kulturowej (E. Hall)  

po strategie terapeutyczne w sytuacjach zaburzeń procesów komunikowania w rodzinie oraz  

u osób chorych psychicznie, można jednak je uwzględnić w dużo szerszym kontekście 

refleksji nad językiem. Jeśli bowiem mamy świadomość tego, że dorośli komunikują się ze 

sobą na tak wielu poziomach naraz, to tym ostrożniej należy podchodzić do prób 

modelowania procesu porozumiewania się, wydaje się wszak, że redukowanie 

komunikowania do werbalnego przekazu informacji (czy w ogóle do „emisji sygnału”) 

jest deformowaniem istoty międzyludzkiego porozumiewania się
27

. Tak więc 

matematyczny model komunikowania, który tak dobitnie wpłynął na językoznawstwo, może 

jest skuteczny do opisu procesu telekomunikacyjnego, a nawet do analizowania sytuacji,  

w której jeden komputer wysyła automatyczną wiadomość do innego komputera, ale wydaje 

się zupełnie nieadekwatny w sytuacji, gdy chcemy ująć złożoną sytuację konwersowania.  

Do tej kwestii jeszcze powrócę. 

 Badania nad ludzkimi zachowaniami językowymi są utrudnione z tego powodu,  

że albo czyjeś rozmowy należałoby rejestrować w jakiś ukryty sposób, albo w nich 

uczestniczyć. W pierwszym przypadku mielibyśmy zapewne gwarancję tego, że materiał 

powstaje zupełnie spontanicznie, problemem jednak byłoby to, i l e  tego materiału potrzeba, 

by móc przystąpić do jego analizowania, oraz w jaki sposób uporać się z kontekstualnością 

rozmów
28

. W drugim zaś współudział L1 w badaniu mógłby wpłynąć na wynik takiej analizy 

konwersacji (rozmawiający liczyliby się z tym, że „biorą udział w eksperymencie” i nie 

zachowywaliby się naturalnie lub też L1, wiedząc, że eksperymentuje, mógłby mimowolnie 

„sterować” przebiegiem konwersacji). 

 O ile jednak kwestia opisu rozmów dorosłych pociąga za sobą liczne trudności 

badawcze, o tyle badanie zachowań językowych dzieci o wiele mniej
29

. Oczywiście, mam  

na myśli spontaniczne porozumiewanie się paroletnich dzieci, nie zaś rozmowę 

„moderowaną” przez badacza. W przypadku bowiem tej ostatniej sytuacji dzieci, z reguły 

mające zupełnie odmienny stosunek do dorosłych (szczególnie do osób obcych) niż  

do rówieśników, traktują rozmowy z lingwistami albo jako formy egzotycznych zabaw, albo 

rozwiązywania zagadek, wobec tego nie zachowują się tak spontanicznie jak wtedy, gdy 

dorosły zupełnie nie ingeruje w ich konwersację. Usiłują wszak dociec, „o co tej pani (panu) 

chodzi, że zadaje dziwne pytania”. Rzecz jasna, można się zabezpieczyć przed takim 

zagrożeniem w ten sposób, że dzieci poddawane są lingwistycznemu badaniu przez własnych 

rodziców
30

.  

                                                      
25

Nie jest więc tak, że P1 to nadawca, a P2 to odbiorca/adresat, lecz tak, że P1 (i P2) jest raz nadawcą, raz odbiorcą 

itd. 
26

Symetria zachodzi, gdy komunikują się ze sobą „starzy przyjaciele”, asymetria zaś, gdy rozmowa toczy się np. 

między lekarzem a pacjentem lub też ojcem a dzieckiem. Szerzej nt. podejścia pragmatycznego w komunikologii 

por. P. Watzlawick, J. Beavin, D. Jackson, Pragmatics of Human Communication, W.W. Norton, New York 

1967. 
27

Por. D. Chandler, The Transmission Model of Communication. Critique, 

http://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/trans.html. 
28

Czy chodziłoby o nagrywanie wyłącznie tej samej pary osób, czy różnych par? Czy w analogicznych 

sytuacjach konwersacyjnych (np. spotkania w pubie), czy nie? Czy uwzględniać rolę miejsca (i innych 

czynników), w którym toczą się rozmowy, czy nie? Jakie kryteria obrać do ustalenia wzorca sytuacji 

konwersacyjnej? Por. D. Cameron, Working with Spoken Discourse, SAGE, London 2001, s. 19. 
29

Na temat kwestii metodologicznych por. Psycholingwistyka…, op.cit., s. 376 i n. 
30

Badania takie prowadzi się od dawna, przy czym albo zachowania językowe dzieci są rejestrowane przez 

rodziców-lingwistów, albo przez rodziców mniemających lingwistycznego przygotowania. W tym ostatnim 

przypadku należałoby zachować pewną ostrożność, naturalnie co do zachowanych metodologicznych restrykcji. 
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 Badanie psycholingwistyczne ma tę podstawową przewagę nad analizowaniem 

konwersacji dorosłych, że paroletnie dzieci nie znają jeszcze graficznego zapisu języka 

(wobec tego pismo nie wpływa determinująco ani na ich procesy myślenia, ani mówienia). 

Ponadto, ich rozmowy toczą się z reguły w dość typowych okolicznościach i są łatwo 

obserwowalne (dzieci nie zwracają uwagi na to, że są „podsłuchiwane”). Co jednak 

szczególnie ważne, konwersacje dzieci charakteryzują się niebywałą dynamiką przy dość 

„stałej scenerii”, a więc mogą dostarczyć cennych wskazówek dotyczących tego, czym jest 

komunikowanie. Nie sposób też pominąć kreatywnego aspektu wypowiedzi dziecięcych 

wyrażającego się choćby w stosowaniu zaskakujących neologizmów
31

, które mimo swojej 

„wyjątkowości” czy „niestandardowości” są przez dzieci traktowane jako „normalne”  

i – co najważniejsze – sensowne i zrozumiałe sformułowania, o czym też będę wspominał
32

. 

 W ramach psycholingwistyki obserwuje się i opisuje zachowania językowe dzieci  

od najwcześniejszych ich przejawów, zwracam jednak uwagę ponownie na to, że nie 

przywiązuje się większej wagi do poznawczego charakteru języka, akcentując głównie 

dziecięce umiejętności asocjacyjno-naśladowcze. Badaczy interesuje bardziej to, jak dziecko 

łączy poszczególne komunikaty z określonymi obiektami oraz czy umiejętnie powtarza 

wypowiedzi dorosłych, niż to, w jakim celu używany jest język przez dorosłych i przez 

dzieci. Ten ostatni problem jest zaś podstawowy.  

 Wszędzie niemalże pisze się o „nabywaniu języka przez dziecko” (language 

acquisition). Jest to według mnie błędne określenie i niewłaściwa perspektywa badawcza, 

mimo że na dobre się utrwaliły w literaturze i metodologii. Otóż nie powinniśmy mówić  

o tym, że rodzice uczą dziecko takiego czy innego języka, lecz o tym, że rodzice uczą 

dziecko świata. Inaczej mówiąc – rodzice nie uczą j ę z y k a ,  tylko za pomocą języka uczą 

dziecko opisywania realnych obiektów, stanów (np. fizjologicznych) czy procesów (uczą 

posługiwania się językiem w poznaniu świata). Ani przeciętni rodzice nie są lingwistami, ani 

też małe dziecko nie ma kontaktu z jakimiś standardowymi sytuacjami komunikacji 

językowej. Owszem, niektórzy badacze podkreślają fakt, że rodzice używają częstokroć 

specyficznego języka, zwracając się do dzieci (chodzi o tzw. motherese
33

), ale to, że taki 

język funkcjonuje w tych pierwotnych sytuacjach komunikacyjnych, tym bardziej świadczy  

o tym, że nie są one standardowe, czyli że rodzice mówią do dzieci za pomocą fraz 

nietypowych dla języka dorosłych.  

 Dość oczywisty fakt, że rodzice nie są lingwistami, powinien badaczom języka 

uzmysłowić to, że błędne jest w takim razie opisywanie sytuacji „uczenia języka” na takiej 

zasadzie, że rodzic „wprowadza dziecko w obowiązujący system językowy”, czyli zaznajamia 

z gramatyką, przekazuje leksykon, reguły składni
34

 itd. Większość dorosłych nie ma żadnej 

pogłębionej świadomości lingwistycznej i wcale nie musi mieć, by skutecznie porozumiewać 

się z dzieckiem i by w niedługim czasie, bo w ciągu paru lat, dziecko to skutecznie 

                                                                                                                                                                      
Por. M. Tomassello, D. Stahl, Sampling Children‟s Spontaneous Speech: How Much Is Enough?, „Journal  

of Child Language” 2004, 31, s. 101-121 oraz P. Bloom, How Children Learn the Meaning of Words, MIT 

Press, Massachusetts 2002. 
31

Por. Psycholingwistyka…, op.cit., s. 393. 
32

 Twórcze wykorzystanie języka widać też w nowatorskim zastosowaniu słów o utartych znaczeniach  

J.J. Jaeger badający rozmaite mimowolne błędy językowe w mowie dzieci przywołuje następującą wymianę 

zdań między paroletnią Anią a jej mamą. Dziewczynka podaje balon, mówiąc: Otwórz to. Na co mama:  

Co zrobić? Ania: Nadmuchaj. J.J. Jaeger, Kids‟ Slips, LEA, Mahwah 2005, s. 383. Moja córka, niosąc pluszową 

zabawkę, powiedziała tak: Tatusiu, oto moja chałwa. Zapytałem: Co to jest chałwa? Ona natomiast:  

Tak nazwałam swojego pieska.  
33

 L. Gleitman, P. Bloom, Language Acquisition, [w:] The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences,  

red. R. A. Wilson, F.C. Keil, MIT Press, Cambridge 1999, s. 435. Por. też I. Kurcz, Psychologia języka  

i komunikacji, WN Scholar, Warszawa 2005, s. 86 oraz Psycholingwistyka…, op.cit., s. 419. 
34

 Por. K. Wesler, Syntax, Acquisition of, [w:] The MIT Encyclopedia…, op.cit., s. 820-823. 
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porozumiewało się z innymi ludźmi (ignorując różnice idiolektyczne i dialektyczne nawet). 

Właściwe badanie lingwistyczne powinno się zatem koncentrować na wychwyceniu specyfiki 

porozumiewania się dzieci niejako w całkowitym abstrahowaniu od skomplikowanej 

struktury systemu znaków konwencjonalnych, jakimi się posługujemy.  

 Odpowiednio rozumiane analizowanie zaobserwowanych zachowań językowych 

dzieci pozwala ponadto pominąć zupełnie sferę „przedstawień” postulowaną przez większość 

psycholingwistów
35

, a na pierwszy plan wydobyć istotę procesu komunikowania, którą 

według mnie jest interpretowanie jakiejś dziedziny przedmiotowej
36

. Chciałbym więc 

zaproponować nowy model komunikowania, zanim jednak do tego przejdę, zatrzymam się na 

chwilę przy kwestii tego, „od kiedy”, tj. od którego momentu, dziecięce zachowania 

językowe powinniśmy w naszych badaniach uwzględniać. 

 Zastanawiające jest to, jak niewiele miejsca poświęcają psycholingwiści okresowi 

wypowiadania pierwszych słów przez dziecko. Opisując to stadium, bagatelizują poznawczą 

naturę tego „przełomowego” momentu w porozumiewaniu się dziecka z dorosłymi (choć 

przecież jest to czas wychwytywania fenomenu referencjalności języka), a przede wszystkim 

opisują go tak, jakby dziecko po prostu nazywało po swojemu rozmaite obiekty,  

tzn. akcentują udział rzeczowników w tymże „protojęzyku”37. Tymczasem pierwsze słowa 

dziecka mają też charakter czasownikowy, dotyczą (oprócz osób) stanów fizjologicznych 

dziecka (e-e) oraz różnych czynności (am-am). W specyficzny, onomatopeiczny
38

 sposób 

                                                      
35

Ci bowiem niejednokrotnie (tak jak pragmatycy analizujący konwersacje dorosłych) starają się zrekonstruować 

„to, co dzieje się w dziecięcym umyśle”, gdy słyszy takie a takie zdanie. 
36

Podkreślam, że chodzi o interpretowanie określonych obiektów, stanów rzeczy, procesów, relacji między 

obiektami, nie zaś i n t e r p r e t o w a n i e  w y p o w i e d z i ,  jak to jest choćby u D. Davidsona (Eseje  

o prawdzie, języku i umyśle, red. B. Stanosz, PWN, Warszawa 1992, s. 96 i n., s. 119, 122, 130). 
37

 Określenie „protojęzyk” wprowadził amerykański lingwista D. Bickerton (por. J.L. Dessalles, op.cit.,  

s. 165-193). Por też L. Gleitman, P. Bloom, op.cit., s. 434: „The most common early words are names  

for individuals (Mama), objects (car), and substances (water); these nominal terms appear early in language 

development for children in all known cultures. Other common components of the earliest vocabulary are animal 

names, social terms such as bye-bye and – of course – no. Verbs and adjectives as well as members  

of the functional categories (such as the, -ed, is, and with) are rare in the early vocabulary compared with the 

frequency in the input corpus”. Por. też K. Bühler, Teoria języka. O językowej funkcji przedstawiania, tłum.  

J. Koźbiał, Universitas, Kraków 2004, 75-76. Por. też M. Tomasello, Perceiving Intentions and Learning Words  

in the Second Year of Life, [w:] The MIT Encyclopedia…, op.cit., s. 132-158. Tomasello przywołuje dwa 

podejścia w badaniach nad procesem „nabywania pierwszych słów”. Zgodnie z pierwszym dziecko uczy  

się pewnych ograniczeń dotyczących hipotez związanych z pierwszymi słowami (tzn. w których sytuacjach dane 

słowo „nie pasuje”), więc w sposób „quasi-naukowy” (semi-scientific) testuje swoje lingwistyczne hipotezy. 

Zgodnie z drugim (socjo-pragmatycznym) dziecko „nabywa pierwsze słowa” w taki sam sposób, jak uczy  

się innych kulturowych umiejętności czy konwencji (ibidem, s. 133 i n.). Wydaje się jednak, że obie  

te koncepcje wykazują się dość istotnymi uchybieniami. Zakładanie, że dziecko drogą testowania i falsyfikacji 

dochodzi do właściwego uzusu językowego danego słowa, to – pomijając już problematyczną kwestię 

zasadności przypisywania rocznemu dziecku takiej skomplikowanej intelektualnej procedury – przyjmowanie, 

że dziecko w punkcie wyjścia zajmuje postawę metajęzykową, czyli „przygląda się językowi”, którego będzie 

używać. Z kolei druga koncepcja zupełnie zaciera różnicę między porozumiewaniem się językowym  

a nabywaniem innych sprawności kulturowych, co właściwie uniemożliwia analityczne badanie komunikowania. 

Jeśli weźmiemy po uwagę to, że dzieci nie uczą się słów wyłącznie w kontekstach ostensywnych (tzn. takich,  

w których pokazuje się im określone obiekty), to powyższe koncepcje stają się jeszcze mniej przydatne. Por. też 

P. Bloom, Roots of Word Learning, [w:] The MIT Encyclopedia…, op.cit., s. 159-181; D. Gentner,  

L. Boroditsky, Individuation, Reactivity and Early Word Learning, [w:] The MIT Encyclopedia…, op.cit.,  

s. 215-255; R.D. Kent, Speech Development, [w:] The Cambridge Encyclopedia…, op.cit., s. 249-256;  

B. MacWhinney, Language Development, [w:] The Cambridge Encyclopedia…, op.cit., s. 257-264. 
38

Ten aspekt jest o tyle istotny, że świadczy o mieszanej naturze języka naturalnego. On bowiem jest z jednej 

strony konwencjonalny, z drugiej częściowo przynajmniej ikoniczny (ewentualnie quasi-ikoniczny). 

Onomatopeje wszak możemy traktować jako znaki ikoniczne przez wzgląd na ich strukturalne (choć  

nie wizualne) podobieństwo do oznaczanych przez nie obiektów. Por. K. Bühler, op.cit., s. 203 i n. 
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określane są też niektóre obiekty (hau-hau mówi dziecko na psa – także narysowanego lub 

sfotografowanego), miau na kota, blum-blum na samochód). Rodzice traktują język tylko  

i wyłącznie jako medium służące do wskazywania na określone stany oraz elementy 

otoczenia i wcale nie koncentrują uwagi dziecka na wypowiedzeniach (utterances), lecz  

na tym, do czego one się odnoszą. Innymi słowy, jak powiedziałem, uczą oni dziecko świata, 

a nie samego sposobu wypowiadania się. Zupełnie już pomijam wczesne wokalne możliwości 

dziecka. 

 Określenie „uczenie świata” brzmi nieco mętnie, z czego zdaję sobie sprawę, ale  

ma owa mętność związek z tym, że proces wczesnej edukacji dziecka ma postać 

wielopiętrową. Rodzice uczą dziecko, jak ma sygnalizować - za pomocą określonych 

dźwięków - stany swojego organizmu (poczucie głodu lub pragnienia, chęć wypróżnienia się, 

ból itd.) i jak ma werbalnie różnicować najrozmaitsze elementy otoczenia (od jedzenia, 

zabawek, ubrania, części ciała, poprzez rośliny i zwierzęta, na innych osobach kończąc)
39

. 

Można więc skrótowo mówić tu o „uczeniu świata”, choć nieco dokładniej można stwierdzić, 

że chodzi tu o uczenie dziecka interpretowania określonych dziedzin przedmiotowych, 

interpretowania określonych stanów, procesów, obiektów itd. Komunikowanie to właśnie 

poznawcze interpretowanie czegoś
40

.  

 Dorosły, mówiąc do dziecka na spacerze w parku (i wskazując na określony obiekt): 

To jest piesek, interpretuje pewną dziedzinę przedmiotową, zaś dziecko, które mówi: Hau-

hau, także takiej poznawczej interpretacji dokonuje. Można to ująć jeszcze inaczej, nieco 

obrazowo tym razem: dorosły w sytuacji komunikacyjnej niejako k o m e n t u j e  dziecku to, 

co ono spostrzega (odczuwa, przeżywa itd.). Istota rzeczy polega jednak na tym, że uwaga  

i dorosłego, i dziecka skupiona jest na tym, O CZYM jest mowa, nie zaś na strukturze 

przekazu. Skuteczność porozumiewania się w ramach takiej pierwotnej sytuacji 

komunikacyjnej polega więc na tym, że oba podmioty analogicznie spostrzegają to, o czym 

się komunikują. Zauważmy, że te podmioty nie porozumiewają się „tak samo”  

(co z oczywistych względów jest niemożliwe), ale o tym samym mówią, zatem 

referencjalność ich wypowiedzi jest determinowana przez dziedzinę przedmiotową, do której 

te wypowiedzi się odnoszą. Co więcej, strona psychiczna tego procesu jest w tym momencie 

zupełnie nieistotna, ponieważ dziecko rozumie, o czym mówi dorosły, czyli określenia 

użytego w wypowiedzi P1 nie odnosi np. do jednego z drzew, między którymi czworonóg 

biega, do innych bawiących się w parku dzieci itd.
41

. 

 Opisana wyżej dość banalna i często spotykana sytuacja komunikacji  

nie egzemplifikuje na pewno sceptycznej koncepcji referencjalności zaproponowanej przez 

                                                      
39

 Dorośli uczą dziecko p o s ł u g i w a n i a  się werbalnymi wypowiedziami. Należy jednak pamiętać o tym,  

że małe dziecko ma do czynienia z rozmaitymi idiolektami, a ponadto głosy dorosłych różnią się intonacją, 

barwą, siłą emisji itd., wobec tego dziecko, jak można podejrzewać, nie traktuje tychże idiolektów jako odmian 

„tego samego”. Fonolodzy są odmiennego zdania, twierdząc, że to pewne charakterystyczne konfiguracje 

fonemów stanowią o tym, że pewne wypowiedzenia traktowane są przez dziecko jako odnoszące się do tego 

samego obiektu i jako strukturalnie takoż same. Por. ibidem, s. 299 i n., należy jednak dodać, że empiryczne 

podstawy badań pozwalających stwierdzić tego typu postulowane korelacje (1. zestaw fonemów – określony 

wyraz oraz 2. zestaw fonemów – określony obiekt) wymagałyby krytycznej, epistemologicznej analizy, której  

na pewno fonolodzy nie czynią. 
40

Por. M. Dummett, Logiczna podstawa metafizyki, tłum. W. Sady, PWN, Warszawa 1998, s. 152-174. Przy 

czym Dummett idzie częściowo w stronę psychologistycznego ujmowania procesu komunikowania,  

a nie epistemologiczno przedmiotowego, jaki ja chcę tu zaproponować. Twierdzi on wszak, że „nabywanie 

języka” polega na uczeniu się określonych sytuacji poznawczych, ale też na stopniowym budowaniu 

monosubiektywnego obrazu świata, który „w pamięci osoby dorosłej przechowywany jest w postaci podobizn 

(twarzy, scen, głosów, melodii itp.) i diagramów” (ibidem, s. 166).  
41

Psycholingwiści twierdzą zresztą, że dziecko rozumie kierowane do niego komunikaty, zanim samo umie  

je konstruować. Por. Psycholingwistyka…, op.cit., s. 389. 
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W. v. O. Quine’a
42

. Ten ostatni stoi na takim stanowisku, że nie sposób ustalić 

referencjalności poszczególnych fraz językowych (szeroko komentowany eksperyment 

myślowy z gavagai
43

), ponieważ nie jesteśmy w stanie stwierdzić, do czego „tak naprawdę” 

odnosi się P1, używając takiej, a nie innej frazy. Zauważmy jednak, że w ten sposób Quine, 

zapewne mimowolnie, ponieważ odrzucał w filozofii języka podejście, jak to nazywał, 

„mentalistyczne”, stając na gruncie behawioryzmu (i nominalizmu), ujmuje kwestię 

referencjalności z psychologistycznego punktu widzenia. Wspomniałem o problemie 

stawianym przez pragmatystów zajmujących się rekonstrukcją rozumienia wypowiedzi 

językowych przez P2. Amerykański filozof, sugerując, że nie dysponujemy środkami 

pozwalającymi nam ustalić referencjalność fraz użytych przez P1, zakłada najwyraźniej,  

że do skutecznego porozumienia się wymagana jest znajomość „tego, co myśli” P1. Innymi 

słowy, P2 zrozumie, co wypowiedział P1, jeśli będzie wiedział, co P1 „miał na myśli”. 

Tymczasem znajomość tego, co się dzieje w umyśle nadawcy wypowiedzi, wcale nie jest nam 

potrzebna do zrozumienia tego, O CZYM nam mówi
44

.  

 Czyjaś wypowiedź jest dla mnie zrozumiała, jeśli wiem, do czego się odnosi,  

tzn. jeżeli jestem w stanie uchwycić poznawczo tę dziedzinę przedmiotową, która jest 

interpretowana za pomocą danej wypowiedzi. Z kolei możliwość uchwycenia poznawczego 

tej samej dziedziny przedmiotowej, o której mówi P1, jest uwarunkowana tym,  

że analogicznie poznajemy (ja i on) otaczające nas obiekty, tym, że te obiekty są nam 

analogicznie dane, więc także i tym, że te obiekty są analogicznie ustrukturowane (czyli 

np. że istnieją obiekty podobne do siebie
45

). Koncepcja Quine’a wypływa zatem  

z nieuzasadnionych i bardzo nieintuicyjnych, antyrealistycznych założeń antropologicznych,  

a szerzej – metafizycznych. Jeślibyśmy bowiem przyjęli, że n i e  poznajemy świata  

w analogiczny sposób (co znaczyłoby, że musielibyśmy być inaczej skonstruowani jako 

podmioty poznania), że obiekty są ustrukturowane w taki sposób, że nie zachodzą między 

nimi żadne podobieństwa, wobec tego obiekty te nie mogą być analogicznie dane  

                                                      
42

Por. A. Miller, Meaning Scepticism, [w:] The Blackwell Guide to the Philosophy of Language, red. M. Devitt, 

R. Hanley, Blackwell Publishing Ltd., Malden 2006, s. 102-113. Problem referencjalności ma swoją bogatą 

interdyscyplinarną oprawę. Nie wchodząc w szczegóły, zwróciłbym uwagę, że referencjalność można rozumieć 

bezpośrednio (wiąże się z bezpośrednią naocznością danej dziedziny przedmiotowej, tzn. obiekty, o których 

mowa w danej wypowiedzi, są widziane przez mówiących, np. Spójrz, ktoś mi porysował lakier samochodu) 

oraz pośrednio (obiektów nie ma w zasięgu wzroku mówiących: W przyszłym tygodniu przyjeżdża Ania). 

Powiedziałbym tak: nie tyle problematyczna jest sama referencjalność wyrażeń językowych, co stanowisko 

głoszące jej problematyczność (czyli takie choćby jak Quine’a). Jeśli mamy świadomość tego, że język jest 

tworem intersubiektywnym (z istoty swej ma więc charakter „wspólnotowy”), to kwestia „języka prywatnego” 

czy jakiegoś „solipsyzmu językowego” jest zagadnieniem pozornym.  
43

W. v. O. Quine, Słowo i przedmiot, tłum. C. Cieśliński, Aletheia, Warszawa 1999, s. 42 i n.  
44

Por. M. Dummett, op.cit., s. 138 i n. Dummett nawiązujący do skonstruowanej przez późnego Wittgensteina 

koncepcji znaczenia jako uzusu językowego twierdzi tak: „Paradoksalny charakter języka polega na tym, że choć 

posługiwanie się nim musi podlegać kryteriom poprawności, to nie istnieje najwyższy autorytet, który  

by te kryteria narzucał z zewnątrz. Jedynym najwyższym wyznacznikiem kryteriów poprawności jest codzienna 

praktyka tych, których uznaje się za pierwotnych użytkowników języka” (ibidem, s. 140). Tymczasem zarówno 

wobec antyrealistycznej koncepcji Dummetta, jak i koncepcji Wittgensteina można postawić następujący zarzut: 

jeśli P1, P2, …, Px nie wiedzą, o czym chcą mówić (o jakiej dziedzinie przedmiotowej), to niemożliwe jest 

efektywne wykorzystanie wyrażenia językowego w odniesieniu do danej dziedziny przedmiotowej. Innymi 

słowy, uzus jest możliwy tylko wtedy, gdy uprzednio została rozpoznana określona dziedzina przedmiotowa. 

Mówiąc wprost: akt komunikowania jest poprzedzony aktem poznania, dlatego o komunikowaniu można 

mówić, że jest interpretowaniem określonej dziedziny przedmiotowej. Podejście Dummetta ma dodatkowo 

charakter psychologistyczny (reprezentacjonistyczny), gdyż odróżnia on znaczenie wypowiedzi w sensie 

mówiącego od znaczenia słów użytych w wypowiadanym zdaniu (ibidem, s. 150 i n.).  
45

To realistyczne założenie wydaje się wprost trywialne. Gdyby obiekty, które spostrzegamy, nie były 

analogicznie ustrukturowane, nie używalibyśmy rzeczowników, przymiotników itd., tylko każdy z obiektów 

otrzymywałby jakieś imię własne. W rezultacie niemożliwe byłoby utworzenie spójnego systemu językowego. 
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w procesach percepcji – to nasze porozumiewanie się byłoby niemożliwe i by nie 

zachodziło
46

, a przecież tak nie jest. Możemy się spierać o to, czy właściwie się rozumiemy 

(niejednokrotnie zachodzą wszak sytuacje nieporozumienia lub niewłaściwego zrozumienia 

czyjejś wypowiedzi), jednak fakt zachodzenia porozumienia między podmiotami 

poznania jest po prostu niepodważalny
47

.  

 W świetle tego, co powiedzieliśmy do tej pory, coraz bardziej oczywiste wydaje się to, 

że u podstaw naszego skutecznego porozumiewania się leżą pewne konstytutywne warunki 

natury epistemologicznej, ale i ontologicznej. Można je sformułować w następujący sposób: 

1) podmioty analogicznie spostrzegają siebie i otaczające ich obiekty, 2) obiekty  

są analogicznie dane porozumiewającym się podmiotom, 3) obiekty są analogicznie 

ustrukturowane. Powtarzam zatem, że nieistotne wydaje się to, co i jak którykolwiek  

z podmiotów myśli czy sobie przedstawia
48

, wypowiadając (lub słysząc) ten czy tamten 

komunikat, najważniejsze bowiem jest to, że zachodzi zgodność między jego 

interpretowaniem określonej dziedziny przedmiotowej a interpretowaniem wyrażonym przez 

drugą osobę. O tym, że taka zgodność zachodzi, przekonujemy się na poziomie poznawczym, 

rzecz jasna (widzę, że P2 rozumie, o czym jest mowa).  

 Perspektywa przyjęta przez pragmatystów, ale też i wielu innych badaczy języka, jest 

niewłaściwa, ponieważ charakteryzuje się pewną – dotąd jakby niezauważaną  

– paradoksalnością. Mianowicie, założenie, że do opisania i wyjaśnienia procesu 

komunikowania (czy szerzej fenomenu języka) niezbędne jest zrekonstruowanie tego, jak P2 

„dekoduje” wypowiedź P1, implikuje, że albo L1 nie rozumie wypowiedzi P1, albo że L1 

udaje, że nie rozumie. Może być też tak, że L1 rozumie wypowiedź P1, ale intryguje go, jak  

to jest, że P2 także ją rozumie. Niezbyt poważnie brzmiałoby twierdzenie L1, że owszem, 

rozumie wypowiedź P1, lecz nie potrafi tego w żaden sposób wyjaśnić.  

 Jeśli L1 nie rozumiałby wypowiedzi P1 to uprawianie jakichkolwiek badań nad 

językiem nie byłoby możliwe. Natomiast jeśli L1 rozumie tę wypowiedź, to problemem nie 

jest to, j a k  rozumie ją P2 (bo przecież L1 możemy ostatecznie uznać za egzemplifikację 

odbiorcy przekazu, a więc za P2), lecz CO SPRAWIA, że ta wypowiedź jest zrozumiała. 

                                                      
46

Niemożliwe byłoby jakiekolwiek „uczenie się języka”, ponieważ P2 nie dysponowałby żadnymi poznawczymi 

czy epistemicznym kryteriami pozwalającymi mu stwierdzić, o czym P1 mówi, a zatem nie umiałby połączyć 

słyszanych wypowiedzi z określonymi obiektami czy stanami rzeczy.  
47

 Pomijam także kwestię tego, że założenie o niemożliwości ustalenia referencjalności wyrażeń wykluczałoby 

możliwość uprawiania nauki i pracę nad jakąkolwiek teorią, o filozofii języka nie wspominając. H. Putnam 

przywołuje przykład sytuacji komunikacyjnej, w której P2 nie potrafi odróżnić wiązu od buka i która zdaniem 

amerykańskiego filozofa implikuje problem ustalenia podstawy do odróżnienia ekstensji wyrażeń „wiąz” oraz 

„buk”, jeślibyśmy chcieli oprzeć się wyłącznie na sferze pojęciowo-wyobrażeniowej danego podmiotu (Wiele 

twarzy realizmu i inne eseje, tłum. A. Grobler, PWN, Warszawa 1998, s. 111 i n.). O ile jednak słuszne wydaje 

się odwołanie przez Putnama do „wyroczni” pewnej wspólnoty językowej ustalającej, jakie wyrażenia do jakich 

obiektów się odnoszą, o tyle istota rzeczy polega przecież na tym, że i tak ktoś musi najpierw rozpoznać pewne 

obiekty jako wiązy, a inne jako buki (kwestia tego, jak je nazwie jest drugorzędna w tym momencie), dlatego też 

ekstensja wyrażeń językowych jest w pierwszym rzędzie rezultatem pewnych czynności poznawczych, nie zaś 

społecznych konwencji. Można powiedzieć jeszcze tak, że żadne wyrażenie językowe nie ma znaczenia, 

dopóki nie zostanie użyte poznawczo przez określony podmiot. Jeśli L1 pytanie: co znaczy „wiąz”? kieruje 

do osób znających polski, to podadzą one właściwe znaczenie, ponieważ wiedzą, o jakie obiekty chodzi,  

tzn. potrafią odnieść dane wyrażenie do określonej dziedziny przedmiotowej. Jednak dla osoby nieznającej 

polskiego i dla dziecka, które nie potrafi czytać, napis „wiąz” nie niesie ze sobą żadnego znaczenia. Tę analogię 

można przenieść na cały język naturalny bez relatywizacji do języków etnicznych. Dane wyrażenie nabiera 

znaczenia dopiero w chwili, gdy dana wspólnota podmiotów rozpozna określoną dziedzinę przedmiotową i użyje 

do jej nazwania tego właśnie wyrażenia. Wobec tego w ostateczności znaczenie językowe jest redukowalne do 

wiedzy określonych podmiotów o pewnych dziedzinach przedmiotowych. 
48

W tym sensie dychotomia znaczeń zdań zaproponowana przez Grice’a (znaczenie w sensie mówcy i znaczenie 

odbiorcy) jest metodologicznie nieproduktywna. 
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Wystarczy wobec tego zamiast wchodzenia w skórę domniemanego P2 znaleźć te warunki, 

które decydują o tym, że się rozumiemy, gdy posługujemy się językiem. One zaś nie mogą 

leżeć po stronie „mentalnego inwentarza” podmiotów poznania, lecz po stronie 

współzgodnego zachodzenia procesów poznawczych uwarunkowanego przedmiotowo (czyli 

uwarunkowanego ustrukturowaniem obiektów, o których mowa)
49

.  

 Powszechnie stosowany MKD także jest narażony na pewną paradoksalność  

lub regres w nieskończoność. Zakładając bowiem, że do zrozumienia czyjejś wypowiedzi 

niezbędne jest uprzednie prawidłowe zdekodowanie komunikatu, nie tylko uznajemy,  

że porozumiewający się zajmują postawę metajęzykową, ale i że proces komunikowania się 

wiąże się „najpierw” z „analizą komunikatu”, a dopiero następnie z rozpoznaniem jego 

odniesienia do rzeczywistości. Mówiąc metaforycznie, P2 najpierw sobie sczytuje to, co mówi 

P1, potem zaś ów odczytany tekst zestawia z określonym stanem rzeczy.  

 Jednak w procesie komunikowania jesteśmy nastawieni intencjonalnie na to, O CZYM 

mówimy, nie zaś, co i jak mówimy. Ponadto, założenie powyższe wynika z niewłaściwego 

zrozumienia natury języka, który „zrośnięty” jest z rzeczywistością (dzięki swojej funkcji 

poznawczej). Już wcześniej użyłem pojęcia „uczenie się świata” jako przeciwstawnego wobec 

dość szeroko używanego pojęcia „nabywania języka”, tak naprawdę bowiem nie uczymy się 

„samych zdań” czy „samych słów”, tylko podmioty poznania, które nas otaczają, pokazują 

nam rozmaite elementy tego świata, stosując do tego rozmaite wypowiedzi. W rezultacie 

„ucząc się słów, zdań” itd., tak naprawdę uczymy się pewnych sytuacji poznawczych. 

Określenie hau-hau jest związane ze spostrzeżeniem psa (tego lub tamtego) i w pewnej 

mierze intencjonalnie „zrasta” się z określonym typem obiektów (czyli z określoną dziedziną 

przedmiotową), co znowu prowadzi do tego, że gdy ktoś pyta: Gdzie jest hau-hau?, to małe 

dziecko potrafi wskazać na rysunku, fotografii czy na podwórku dokładnie taki obiekt, jak 

trzeba. Mało tego, malec, któremu pokaże się podobiznę kota i zapyta: Czy to hau-hau?, 

potrząśnie głową lub po prostu powie: nie. 

 Wypowiedzi językowe (od pojedynczych wyrazów po zdania czy ciągi zdań) mają 

zatem charakter pewnych wskazówek poznawczych, nie zaś „oderwanych” od rzeczywistości 

tekstów (czy fragmentów tekstu). Mówienie o „dekodowaniu” w sposób nieuzasadniony 

„rozszczepia” proces rozumienia języka, ponieważ słysząc określoną frazę, P2 natychmiast 

zwraca się ku odpowiedniej dziedzinie przedmiotowej, nie zaś ku „powierzchni komunikatu”, 

czyli nie ślizga się po „samych słowach”. Jeśli ktoś mówi do mnie: Auto zaparkowałem  

na parkingu pod uczelnią, to ja od razu wiem, o jakich obiektach on mówi, i wcale nie jest 

istotne, jak je sobie przedstawiam (ja mogę nawet nie mieć pojęcia, jakim dana osoba 

                                                      
49

Rozumienie przez P2 wypowiedzi P1 polega także na rozmaitych „drobnych potwierdzeniach”: 1) odbiorca 

sensownie odpowiada i kontynuuje konwersację, 2) reaguje prawidłowo na wypowiadane zdanie,  

3) nie dopytuje, co P1 miał na myśli, 4) coś dopowiada, koryguje itd. Najistotniejsze jednak wydaje  

się współzgodne z nadawcą uchwycenie pewnej dziedziny przedmiotowej. Gdy powiem do znajomego  

P2 zdanie: Moja żona zmieniła fryzurę, to zrozumienie tej wypowiedzi wiązało się będzie nie z tym, jak sobie 

odbiorca unaoczni to, co mówię, lecz z tym, że wie on, o kim (o mojej małżonce, a nie siostrze lub córce)  

i o czym (o zmianie fryzury, a nie zmianie pracy, samochodu itp.) jest mowa. Rozumienie wobec tego nie 

dotyczy warstwy językowej, lecz sprowadza się do właściwego, prawidłowego rozpoznania (zinterpretowania) 

określonej dziedziny przedmiotowej. Owszem, bywa tak, że twierdzimy: Nie rozumiem tego, co X mówi, lecz tak 

naprawdę znaczy to, że nie potrafimy zinterpretować (współzgodnie z P1) pewnej dziedziny przedmiotowej – nie 

wiemy po prostu, O CZYM on mówi. Dla kogoś nieznającego angielszczyzny zdanie: I took out my key and 

opened the door będzie niezrozumiałe, tzn. że dana osoba nie będzie umiała poprawnie zinterpretować 

określonej dziedziny przedmiotowej, jednak dla kogoś znającego angielski zdanie to będzie zupełnie 

„przejrzyste”, a zdarzenia w nim ujęte łatwe do unaocznienia, chociaż tenże podmiot nie będzie w stanie 

unaocznić sobie tego, o kim jest mowa, jak wygląda klucz oraz jaki kolor mają wspomniane drzwi (przykład 

wypowiedzi zaczerpnąłem z artykułu D. Wilson, D. Sperbera: Pragmatics and Time, [w:] Relevance Theory. 

Applications and implications, red. R. Carston, S. Uchida, John Benjamins, Amsterdam 1998, s. 1-22).  
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samochodem przyjechała), ponieważ ważne jest tylko to, czy zgodnie z P1 interpretuję 

określoną dziedzinę przedmiotową, czyli wiem, że chodzi o auto, a nie np. o furmankę,  

że chodzi o parking uczelniany, nie zaś parking koło pobliskiego hipermarketu itd. 

 Natomiast regres w nieskończoność związany z MKD może powstać w sytuacji, gdy 

jeszcze bardziej sproblematyzujemy proces zarówno kodowania, jak i dekodowania 

komunikatu. Jeśli założylibyśmy, że P1 w myślach „pracuje nad konstrukcją przekazu” tak,  

by P2 właściwie zrozumiał to, co zostanie zakomunikowane, to niemożliwe byłoby chyba 

ustalenie kresu takiej mentalnej deliberacji nadawcy nad najbardziej optymalnym 

komunikatem. P1 musiałby bowiem brać pod uwagę rozmaite warianty „niewłaściwych” 

dekodowań po stronie P2, które to z kolei musiałyby motywować P1 do coraz to nowej 

konstrukcji komunikatu na zasadzie: „a jeśli P2 zrozumie to tak a tak? – to może lepiej 

powiedzieć tak a tak, żeby zabrzmiało to tak a tak”. Z kolei sproblematyzowanie procesu 

dekodowania także mogłoby doprowadzić do regresu, ponieważ P2 nie miałby możliwości 

zweryfikowania właściwego znaczenia wypowiedzi P1 i musiałby zastanawiać się, „co on 

przez to chciał powiedzieć? czy właściwie to rozumiem? a może należałoby rozumieć  

to jeszcze inaczej?” Nie muszę dodawać, że tego typu „kalkulacji” nikt prowadzący zwykłą 

konwersację (a nie jakąś wyrafinowaną grę językową, jaką czasami stosują akademicy) nie 

dokonuje. Owszem, można mówić o czymś takim jak „planowanie wypowiedzi”
50

, należy 

jednak pamiętać, że częstokroć mówienie jest jednocześnie myśleniem (na głos). 

 W kontekście tego, co powiedzieliśmy do tej pory, porozumiewanie się paroletnich 

dzieci wydaje się niezwykle ciekawym materiałem badawczym z paru dodatkowych 

względów. Po pierwsze, wymiany zdań zachodzą tak błyskawicznie, że jakiekolwiek 

„analizy mentalne” czy „kalkulacje” dotyczące sensu wypowiedzi rozmówcy w ogóle nie 

wchodzą w grę. Jednocześnie uczestnicy konwersacji znakomicie się rozumieją, co widać  

po rozwijanych wątkach rozmowy. Po drugie, komunikacja odbywa się częstokroć  

w „spartańskich warunkach” codziennej zabawy dziecięcej, tj. z jednej strony dzieci 

mówią o najprzeróżniejszych rzeczach, z drugiej – wykorzystują w rozmowie dość skąpe 

rekwizyty stanowiące „zastępniki” tego, o czym mowa. Innymi słowy (po trzecie), dzieci 

mówią o tym, czego najczęściej wcale nie widzą, opisują nieistniejące sytuacje, nieistniejące 

postacie, mówią „za kogoś”, imitują najprzeróżniejsze głosy, komentują nieistniejące 

zdarzenia czy zachodzenie nieistniejących procesów, działań itd., a jednocześnie korzystają ze 

swojej wiedzy o świecie, odnosząc się do tego, co już widziały, słyszały czy przeżywały. 

 Bogactwo odniesień i dynamika rozmów dzieci świadczą o tym, że poznawcza funkcja 

języka jest dla nich niezwykle fascynująca in statu nascendi, ponieważ pozwala nieustannie 

na nowo interpretować pewne dziedziny przedmiotowe, do których należą częstokroć, jak 

wspomniałem, obiekty nieistniejące. Poza tym, dzieci wykorzystują język wybitnie 

przedmiotowo. Metajęzykowe uwagi zwykle stanowią wypowiedzi koordynujące 

(zmieniające) przebieg zabawy.  

 Poniżej fragmentarycznie prezentuję (zarejestrowany przeze mnie) przebieg związanej 

z zabawą rozmowy między 7-letnią Faustynką a niespełna 6-letnim Michałkiem. Wymiana 

zdań zachodzi, zaznaczam, błyskawicznie:  

 

[dzieci bawią się na wersalce plastikowymi figurkami bez żadnych dodatkowych rekwizytów] 

 

M: Żono, przebieraj się. Zostań tu w jaskini, córeczko. 

F (płaczliwym głosem): Dlaczego muszę w jaskini zawsze zostawać? 

M: Żono, jedziemy z nią? Córeczko, zamień się. 

                                                      
50

  J. Aitchison, op.cit., s. 294 i n. Por. też P. Gorrell, Sentence Processing, [w:] The MIT Encyclopedia…, 

op.cit., s. 748-750. 
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F: Ja tam nie chcę być. 

(…) 

 

Zabawa nie zawsze przebiega zgodnie: 

 

M: Żono… Nie! Żona nie spada, tylko osiołek. 

F: To nie była żona.  

  

Nieustannie zmienia się sceneria oraz „fabuła” konstruowanej na żywo w dialogu,  

bez żadnego planu, historii. 

 

M: Zamieniam się… I patrzcie, woda. 

F: Trzeba nad nią polecieć. 

M: Nie, nie trzeba, popłyniemy. Mam superstatek, wchodźcie. 

F: Ja z moim osiołkiem. 

M: Jeszcze mieli brata, Hulka.  

 

W pewnym momencie dochodzi do mojej ingerencji (skrótowo jako T)  

w konwersację: 

 

T: W co się bawicie? 

M: W mamę i dinozaury. 

F: To ciocia, babcia, Marysia… Marysia była zamieniona w osiołka. 

M: Odjeżdżają z brzegu, Tysiu, właśnie, wiesz? 

 

Nie przeszkadza to dzieciom w kontynuowaniu „fabularyzowania”: 

 

F: Ona spuściła malutką. A to była łódka dla kogoś. 

M: Wysyłamy łódkę. Wchodź, mała! 

F: Dziękuję wam, powiedziały dinozaury. 

M: Oni byli ratowniczymi. 

F: Dinozaury bardzo się ucieszyły, że ratownicy im pomogli odnaleźć maleńką. 

(…) 

M: Albo oni zobaczą ratowniczych? 

F: Mamo, wskoczę tam… 

M: I dał jej linę za dzielność. A potem zobaczył, że się rozwaliła… 

 

Dzieci, bawiąc się, uwzględniają moją obecność, traktując mnie jako osobę wtajemniczoną  

w „fabułę”: 

 

M: Zobacz, Tysiu, mój przyczepił i wszedł. Tatusiu, zobacz, jak płyną. Tu wszyscy ratowniczy 

są.  

F: Tatusiu, zobacz, jak on idzie (trzyma w powietrzu nakręconego dinozaura). 

 

I jeszcze jedna scenka: 

 

F: Ratownicy! 

M: Co? 



Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
ul. Sucharskiego 2 - Rzeszów 35-225 

 

 

27 

 

F: Czekajcie. Ja troszkę nie umiem pływać. Jestem córeczką mojej mamusi. Mogę z wami 

popłynąć? 

M: A chcesz? 

F: Tak. 

M: No to wejdź na statek. 

 

Fabularyzacja pojawiająca się w dialogach obejmuje nie tylko coraz to nowe zdarzenia,  

ale i pojawianie się „na scenie” nowych postaci (dzieci „operują” kilkoma postaciami naraz):  

 

M: Płyniemy po nią? 

F: A gdzie Małgosia? Idź po nią, powiedziała pani Kasia. 

M: To pani dziecko? 

F: Tak, ona tonie zawsze. Nie umie pływać. Oni tu się uczą pływać. 

M: My tu nie uczymy pływać, tylko jesteśmy, by ratować. 

F: To ona może tu się przyłączyć do ratownictwa. 

M: To zapisuję ją, powiedziała Buba. 

 

Podobnie w sytuacjach konwersacyjnych poniżej (choć w pierwszej z nich, co także często 

bywa w dziecięcych mówionych fabułach, uwzględniane są także same dzieci): 

 

F: Kaszlała tak jak ja i miała stawiane bańki. Moja córka ma stawiane dzisiaj bańki. Mama 

Kasia stawia. 

(…) 

M: Miała cię pilnować. 

F: Tak miałam. I masz być w domu, siostrzyczko (pokasłuje). Proszę tylko przez jeden dzień. 

Przez jeden dzień trwała ta choroba i mama jej nie wypuszczała z domu. 

(…) 

M: Kto chce na łódź? 

F: Ja tonę. 

M: A chcesz? 

F: Tak, do domu, na brzeg… Albo może ona zobaczy, że nie ma miejsc na ratownictwo? 

M (milczy) 

F: I taka pani przyszła: nie ma już miejsca, kochanie. Idziemy, powiedziała do dziewczynki. 

(…) 

F: (udaje tonięcie) 

M: Czemu znowu toniesz? 

F: Ja zawsze, jak próbuję pływać, to tonę. 

M: A zawsze w ratownictwie się ratuje. 

 

Dzieci częstokroć udają głosy rozmaitych postaci, zmieniając fabułę w trakcie jednego 

dłuższego wypowiedzenia składającego się z ciągu zdań, co w żaden sposób nie zakłóca 

przebiegu konwersacji, nieraz jednak, mówiąc „za różne postaci”, nie zmieniają głosu: 

 

F: I ona ma taką deskę [do pływania – przyp. PP]. 

M: Do ratownictwa… Obili się o brzeg. 

F: Moja była inna. Moja była Francuzemką, ale mówiła po polsku. Oj, gdzie się podziewałaś, 

powiedziała do córeczki. (inny głos) Gdzie byłaś i czemu tak długo cię nie było? (znowu inny 

głos) No bo ja pracuję w ratownictwie. 

M: Powiedziała do pani. 



Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 3 
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl 

 

 

28 

 

F: Ja nie należę do pani klubu. Jak to nie należysz? Musisz należeć. 

 

Mimo że staram się nie ingerować w konstruowaną przez dzieci fabułę, one  

i tak uwzględniają moją obecność. Parokrotnie włączam się więc w ich konwersację: 

 

F: Już idziemy. Wzięła małą i swój statek. Teraz idź spać, powiedziała pani. (cisza) Tatusiu, 

zobacz… 

T: Co? 

F: Dziura [w rajtuzach na nodze – przyp. PP]. 

M: I był nowy dzień. 

F: Pani wyciągnęła deskę. Płyniemy do nich. Odrobiłaś lekcje z czwartej próbki? 

T: Co to jest? 

F: Z czwartej próby. 

T: A co oni próbowali? 

F: Oni mieli próbę tańca. Tańca w wodzie. 

[zmieniają zabawki; próbuję wtrącić się w fabularyzację] 

F: Buba spadła. 

M: I ten się położył. To ratownicze auto. 

T: A auto może pływać po wodzie? 

F: Nie. 

M: Ale my mamy takie ratownicze. 

[wstaję i podaję dzieciom plastikowego jeża służącego do przechowywania kredek] 

T: To może być skalista wyspa, o którą mogą się rozbijać. 

F: O nią każdy się rozbije. 

M: Ciekawe, czy oni się rozbiją. 

 

Dzieci sięgają po nowe figurki, wnet jednak dochodzi między nimi do drobnej sprzeczki  

na temat tego, ile może być potworów i robotów na skalistej wyspie, włączam się w dyskusję, 

co skutkuje „włączeniem mnie w zabawę”, choć to dzieci trzymają „moje figurki”: 

 

M: Ale tylko jeden może być potwór. 

T: Po jednym potworze od każdego dziecka. 

F: Tatusiu, ty też sobie wybierz potwora. 

M: Ja daję ośmiornicę. 

F: A tatuś? 

T: Ja daję robota. 

F: Będzie stał. 

M: Będzie leżał. 

F: Tatusiu, zobacz. 

 

[zachęcony wstaję i podaję córce dziecięcy telefon ratunkowy, sądząc, że jestem na bieżąco  

z fabułą] 

 

T: Jeszcze może być taki statek ratowniczy. 

M: My się nie bawimy w ratowników, tylko w „Kosmos” [chodzi o serial Kosmos 1999, 

który czasami z dziećmi oglądaliśmy]. 

 

Nie ma wątpliwości, że rekwizyty/obiekty w polu widzenia P1 i P2 poddawane  

są interpretacji i że łączone są w rozmaite relacje. Dynamika komunikacji jest tu tak duża,  
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że można powiedzieć, iż nieustannie zmienia się „układ odniesienia”, a metamorfozom 

podlegają nawet obiekty, o których mowa. Nieuzasadnione byłoby kwestionowanie 

zachodzenia procesu komunikacji w dziecięcej zabawie opartej na konwersacji – dzieci  

się porozumiewają i rozumieją. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że przysłuchując  

się rozmowom dziecięcym, nie spotkałem się z sytuacjami NIEPOROZUMIENIA. Dzieci  

nie pytają siebie nawzajem, „co miałeś na myśli?” lub „o co ci chodziło?” (ani też  

„co to znaczy?”)
51

, aczkolwiek stawiają takie pytania dorosłym, gdy słyszą zupełnie nowe lub 

nieznane sformułowania. 

 Jedną z istotnych cech konwersacji dziecięcych jest to, że uczestnicy komunikacji 

wcale nie patrzą na siebie w trakcie procesu porozumiewania się. Nie utrzymują nawet 

przelotnego kontaktu wzrokowego, chyba że chodzi o uwagi koordynujące przebieg zabawy 

lub sprzeczkę o coś. Całkowicie skoncentrowane są na rekwizytach, którymi się posługują, 

czyli na obiektach, o których mówią
52

.  

 Dzieci ponadto potrafią nowatorsko wykorzystywać język, tj. konstruować 

neologizmy, na które dorośli raczej by nie wpadli. Co więcej, ta zdolność do innowacyjnego 

uzusu pewnych fraz językowych może stanowić istotny argument na rzecz odejścia  

od psychologistycznie (reprezantacjonistycznie) rozumianego modelu komunikowania. 

 Nierzadko bywa tak, że neologizmy tworzone przez dzieci nie „sugerują” jakiegoś 

wyobrażalnego obiektu. Mali użytkownicy języka nazywają za pomocą skonstruowanych 

przez siebie zbitek wyrazowych np. to, co jest przez nich narysowane albo rekwizyt służący 

do zabawy. Świadczyć to może o tym, że dzieci częstokroć wcale sobie n i e  w y o b r a ż a j ą  

tego, o czym mówią. Nie jest im to nawet potrzebne. Zresztą, jak można wywnioskować  

z analizy powyższych fragmentów rozmów, w których nieustannie (a zarazem błyskawicznie) 

zmieniana jest „fabuła”, charakterystyka „postaci”, a nawet „sceneria” – bardzo często dzieci 

myślą na głos i nie odwołują się do sfery swoich wyobrażeń
53

. 

 Podam teraz przykłady takich neologizmów: określenie ratowniczy (coś jak 

motorniczy) traktowane zarówno jako użyte w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, wystąpiło  

w powyższych przykładach rozmów, czasownik zakluczyć (jako zastępnik frazy zamknąć 

                                                      
51

Dziecko, gdy czegoś nie rozumie, szybko się nudzi albo wyłącza z zabawy, tymczasem konwersacyjne 

fabularyzacje, których przykłady podałem wyżej, toczą się całymi godzinami. 
52

W przypadku dorosłych dość podobna, choć rzadka, sytuacja pojawia się, gdy właściciel auta rozmawia  

z mechanikiem nad otwartym silnikiem reperowanego samochodu i szukają usterki lub też gdy chirurdzy 

ustalają w trakcie operowania pacjenta przebieg działań.  
53

Być może w tym miejscu kwestia mojego antypsychologistycznego podejścia powinna zostać szerzej 

wyjaśniona. Nie mam zamiaru podważać istnienia sfery wyobrażeniowej i przypomnieniowej, oczywiście, chcę 

tylko dowieść, że nie pełnią one istotnych funkcji w procesie komunikowania i ich analizowanie nie może 

stanowić etapu wyjaśniania procesu porozumiewania się. Jeszcze do tych kwestii powrócę, mówiąc o relacji 

między językiem a procesem (monosubiektywnego) myślenia. Tu jednak pragnę podkreślić, że podstawowym 

błędem reprezentacjonistycznego podejścia do procesu międzyludzkiej komunikacji jest to, że porozumiewanie 

się traktowane jest jako wieloetapowy proces, który wygląda mniej więcej tak: 1) P1 konstruuje w myślach 

zdanie z1, które ma wypowiedzieć, 2) następnie P1 wypowiada z1, które jest transmitowane (przekazywane 

kanałem głosowym) do P2, 3) ten ostatni, słysząc z1, dekoduje to zdanie („konwertuje” sygnał głosowy na pewne 

przedstawienia, pojęcia itd.), 4) P2 dokonuje wglądu w z1 i następuje proces zrozumienia z1 (uchwycenia jego 

sensu). Takie ujęcie sytuuje obu rozmówców na poziomie METAJĘZYKOWYM, co nie tylko wydaje  

się kontrintuicyjne i nieuzasadnione empirycznie (choć utrwalone w literaturze), ale przede wszystkim 

deformuje realny proces komunikowania. P1, przekazując wiedzę na temat czegoś, używa wypowiedzi, lecz 

mówiąc z1, dokonuje jednocześnie interpretacji pewnej dziedziny przedmiotowej (określa, jaki obiekt jest  

i w jakich relacjach pozostaje do innych obiektów), zaś P2, słysząc z1, natychmiast zwraca się intencjonalnie ku 

określonej dziedzinie przedmiotowej, nie zaś „przebiega refleksją” sens wypowiadanego zdania. 

Reprezentacjoniści umieszczają porozumiewających się na poziomie wyższym niż ten, na jakim  

są w rzeczywistości, czyli niejako z przeciętnych podmiotów poznania czyni lingwistów (lub przynajmniej 

analityków języka). Model, który ja proponuję, stara się proces komunikowania „sprowadzić na ziemię”. 
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drzwi przy pomocy klucza), robotodom, robotofiranka (jako nazwy dla tego, co zostało 

narysowane i odpowiednio zawiera „elementy domu” oraz „fragmenty firanki”). Kiedyś 

zresztą doszło  

do takiej wymiany między moim synem a mną nt. jednego z rysunków: 

 

M: Tatusiu, mój ptak ma 5 ogonów. 

T: (oglądając) To trochę dziwny ptak, prawda? 

M: To roboptak.  

 

Innowacyjnie formułowane mogą być też całe zdania, np.  

 

M: Bałwany wodne chcą ich pożreć.  

 

Albo  

 

F: Zrobiła jagodowe… M: Firanki. F: Tak i pięknie ozdobiła. 

 

Inna sytuacja konwersacyjna: 

 

M: Co się z nimi działo, że tak są zaczarowani w jeszcze w coś? 

F: A w co mogliby się zamienić? 

M: W takie małe osóbki. 

 

Po chwili fabuła ulega zmianie: 

 

M: Nie, byli niewidzialni i poszli na wyprawę. 

F: Byli na drugim lądzie. 

M: A „zły‟ rozszczepił statek, żeby już nie wrócili, a oni tego nie widzieli, prawda?
54

. 

 

Faustynka bawi się figurkami w powietrzu. Michałek się przygląda, ale też ustala fabułę 

(fabularyzuje). 

 

F: Duże nie umią, a małe umią pływać. Były na wyścigi: która mała dłużej popłynie. Maleńka 

chciała wyprzedzić. 

M: I ją wyprzedziła. 

F: To była Tysia, a to była Małgosia. 

M: I Tysia dopłynęła. 

F: Mój nos to jest dno. Dopłynęła do dna. 

 

Inna sytuacja, wymiana zdań między córką a mną. Tysia wyjaśnia mi, w co się bawi  

z Michałkiem: 

 

F: Tatusiu, jestem robotem, który zmyla. 

T: Zmyla? 

F: Tak. Taki, który mówi, że tu [pokazuje na kuchnię – przyp. PP] jest pokój, a tam [wskazuje 

pokój – przyp. PP] kuchnia. 

 

Innowacyjna konwersacja między samymi dziećmi: 
                                                      
54

Określenie zły w języku dziecięcym to nazwa zbiorcza na wszelkie „czarne charaktery” z rozmaitych historii. 



Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
ul. Sucharskiego 2 - Rzeszów 35-225 

 

 

31 

 

 

M (opowiada chorującej Tysi o swojej zabawce) 

F: Ale ja nie widzę. (ma zapalenie spojówek) 

M: Widzisz tylko sen? 

 

Jeszcze jeden innowacyjny dialog dotyczący tego, co dzieci słyszą, a więc czegoś,  

co nie jest elementem zabawy ani jakimś wymyślonym obiektem: 

 

F: To jest z kościoła. 

M: Co jest z kościoła? 

M: To, co z radia leci, nie widzisz? (słuchając przy śniadaniu głosu księdza i zaczynającej  

się mszy). 

 

Innowacyjne jest mówienie o czymś zupełnie niewidzialnym (np. w trakcie zabawy  

w jedzenie czegoś), jakby rzeczywiście istniało: 

 

F: Tato, spróbuj kompot i moje ciasto. Stoi na biurku. (Tysia ustawiła obok komputera, przy 

którym pracowałem, zabawkowy kubek i talerzyk) 

[po „skosztowaniu”] 

F: Tatuś zjadł? (zabiera naczyńka) Chyba jeszcze ugotuję tego kompotu, bo chyba smakował 

tatusiowi. 

 

Dzieci interpretują poznawczo określone obiekty i natychmiast te interpretacje funkcjonują: 

 

F: Ja jestem autem mówiącym. 

M: Moje auto też mówi. Chcecie jechać, koledzy? 

 

Albo: 

 

F: Pobawimy się bukami? (Tysia do Michała, trzymając miniaturki E.T.)
55

. 

 

Albo: 

 

F (nad zabawkami): Zjedz mleko z kółkami
56

. 

M: Mamo, (mlaska) to nie te płatki. 

 

Te interpretacje funkcjonują nawet wtedy, kiedy jedno z dzieci nie wie, o kim mowa: 

 

M: Weronika znalazła rękę Vadera! 

W (niespełna trzyletnia, do babci:) Znalaźłam lękę Vadela! 

 

(w tym wypadku bowiem Michałek znał postać z Gwiezdnych wojen
57

, a mała Weronika na 

pewno nie). 

 

                                                      
55

Buka to oczywiście niezbyt sympatyczna postać z Muminków. 
56

Określenie „mleko z kółkami” dotyczy płatków o kolistym kształcie, które zalewa się mlekiem. 
57

Kiedyś zresztą powiedział tak: Mamusiu, Vader sprawdzał butami, czy Obi Wan zniknął! (o słynnej scenie  

z IV epizodu). 
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Z reguły nie zdarzają się sytuacje, w których dziecko wyjaśnia drugiemu, „o co mu chodzi” 

lub „dlaczego ten a ten rekwizyt/obiekt interpretowany jest w komunikowaniu tak a tak”. 

Zdarzają się jednak pewne nieporozumienia, choć wiążą się one zwykle z kwestią 

„udoskonalania” fabuły czy ustalania dodatkowych reguł danej zabawy: 

 

M: Oni będą nadal walczyć [Hulk i Batman – przyp. PP] 

F: … 

M: Nie widzisz, że mają tu napój? 

F: A czy to jest napój, od którego mają moc, czy są coraz słabsi? 

M: Napój, od którego mają moc. 

F: To czemu Hulk nie może się jego napić? 

M: Bo ma t a k  rękę (pokazuje, że ręka Hulka jest wykręcona). 

 

Inna sytuacja „sporu o fabułę”: 

 

M: (idąc z pistoletem po domu) W łazience jest bolszewik. 

F: (wychodząc z łazienki) Ej, ja nie jestem bolszewikiem. 

 

I jeszcze jedna analogiczna konwersacja: 

 

F: Twoja siostra przecież wyjechała do Ameryki. Jakbym ją wołała, to by tu przyszła. 

M: A wołasz ją? 

F: Raczej nie. Córeczko! 

M: Zawołasz ją, dobra? 

 

Dzieci zwracają oczywiście uwagę na nietypowe (z ich punktu widzenia) użycie słów, 

dopytując o ich znaczenie. Eufemizmy traktowane są przez dzieci jak neologizmy: 

 

M: Jak wyglądają brudne pieniądze? (usłyszawszy informację nt. zatrzymania kogoś 

podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy)  

 

lub  

 

M: Tatusiu, co robi woda święcona?  

 

Co także ciekawe, dzieci nawet niepoprawne wyrażenia potrafią traktować jako 

„komunikatywne”, mając świadomość, że odbiorcy będą wiedzieć, o jakie w ł a ś c i w e  

formy językowe chodzi. Taka wywiązuje się wymiana zdań po moim stwierdzeniu  

o konieczności zażywania lekarstw: 

 

M: Orgamiz potrzebuje lekarstwa. 

T: Co to jest orgamiz? 

M: To (pokazuje na siebie). 

F: To (pokazuje). Brzuch
58

. 

                                                      
58

Z doświadczenia i codziennych sytuacji wiemy, że również dorośli używają często zupełnie niepoprawnych 

form językowych, co wcale im nie przeszkadza w komunikowaniu. Kiedyś na poczcie byłem mimowolnym 

świadkiem wymiany zdań zaczynającej się od takich dwóch wypowiedzi: (kobieta do mężczyzny, który jak  

się okazało potem z rozmowy, jest sąsiadem z bloku i do niedawna chodził o kuli, bo miał złamaną nogę) Zrosło 

się? (mężczyzna) Powinno się zróść.  
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Inna podobnego typu konwersacja w trakcie zabawy: 

 

M: Ona lubi wiśniowe płatki. 

F: Nie, ona lubi kreminowe. 

M: A czekoladowe? 

F: (udając głos małej dziewczynki) Nie lubię czekoladowych, lecz kreminowe. 

M: (po chwili) Powiedz siostro, które to były. Ona powie: czekoladowe. 

F: (piskliwym głosikiem) Czekoladowe. 

M: Ale ona powiedziała drugi raz, że lubi z czekoladowymi. 

F: (tym samym głosikiem) Lubię z czekoladowymi.  

 

 Porozumiewanie się dzieci stanowi według mnie wyraz nieustannej interpretacji 

pewnych dziedzin przedmiotowych i zarazem empiryczne potwierdzenie 

epistemologicznego modelu komunikowania. Mimo że pojęcie dziedziny przedmiotowej 

wydaje się niezbyt intuicyjne, to ma ono tę zaletę, że pozwala nam uniknąć wikłania się  

w kwestie związane z ustalaniem desygnatów, o których mowa w tej czy innej sytuacji 

konwersacyjnej. Powinniśmy wszak uznać w punkcie wyjścia wszelkich badań 

komunikologicznych czy lingwistycznych, że referencjalność języka (jego funkcja 

odnoszenia się, oznaczania) jest zmienna w zależności od dziedziny przedmiotowej,  

do jakiej odnoszą się uczestnicy komunikacji. (W przypadku rozmów dzieci spora część 

desygnatów to oczywiście obiekty fikcyjne o chwilowym niemalże istnieniu, nonsensem 

jednak byłaby konstatacja, że dzieci się nie porozumiewają lub że rozmawiają o niczym). 

Ponadto, w tymże modelu odchodzi się od psychologizowania na temat procesu 

komunikowania, ale też zarazem nie popada się w trudności redukcjonistycznego 

podejścia behawioryzmu lingwistycznego (tj. opisywania komunikacji w aspektach 

werbalnego bodźca i werbalnej reakcji). Rozmowa traktowana jest tu jako interpretowanie 

dziedziny przedmiotowej, a więc jako wymiana wiedzy, nie zaś jako oddziaływanie kauzalne. 

Jednocześnie, co chcę mocno podkreślić, model ten może znaleźć zastosowanie do opisu 

innych procesów komunikowania, tj. komunikacji interpersonalnej pośredniej  

i komunikowania masowego.  

 Jeśli bowiem przyjmiemy, że komunikowanie to interpretowanie pewnej dziedziny 

przedmiotowej, to porozumiewanie się ludzi np. za pomocą telefonu czy czatu, jak też 

przekaz skierowany za pomocą telewizji, radia czy internetu do anonimowego, rozproszonego 

audytorium także poddaje się opisowi za pomocą tego modelu. Wymaga to jednak 

uwzględnienia kwestii specyfiki języka pisanego, już nie tylko samej mowy. Obie formy 

językowego komunikowania pełnią wszak istotną rolę w przekazie medialnym
59

. 

                                                      
59

  Widać to dobitnie w komunikacji wykorzystywanej do celów reklamowych czy marketingowych, 

kiedy język mówiony i pisany wykorzystywany bywa niejednokrotnie z pogwałceniem reguł sensowności.  

Jest to kwestia na osobne studium, więc ją tu wyłącznie sygnalizuję. Podam tu jedynie dwa przykłady.  

1) na kobiecym balsamie do włosów wyczytałem następujący komunikat: Rozpoznaje strukturę włosa. A nieco 

niżej: morelowy krem oczyszczający. Jeszcze niżej podane były „zalety” produktu: 1) Dokładnie myje  

i długotrwale nawilża, 2) Masuje i wyrównuje dzięki mikroperełkom, 3) Jedwabista i idealnie gładka skóra. 

Natomiast na jednym z szamponów przeczytałem: Długotrwały blask koloru. Kalambury powstałe w ramach 

dość beztroskiej twórczości pomysłodawców „magicznych opisów” zachwalających rozmaite produkty  

(nie tylko kosmetyczne) bywają nawet zabawne w swojej nonsensowności, ich istnienie nie zmienia jednak 

faktu, że język reklamy służy specyficznemu interpretowaniu określonej dziedziny przedmiotowej. Mówiąc 

dokładniej, służy n a d i n t e r p r e t o w a n i u  danej dziedziny. Opisy na produktach niejako „dopowiadają  

to, czego nie ma”, czyli roztaczają wizję wokół danego obiektu, wizję, która ma „uwieść” nabywcę  

czy konsumenta. Charakter tych opisów jest więc przedmiotowy. Na jednym z napojów z kolei znalazłem 

następujący tekst: „Zajrzyj i daj się zadziwić. Dajemy Ci coś więcej niż pyszny sok. Teraz pod każdą zakrętką 
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 Oczywiście, wielu badaczy zwraca uwagę na istotne novum w porozumiewaniu  

się wprowadzane przez pojawienie się pisma fonetycznego
60

, a następnie druku. Można 

potraktować pismo – pod pewnymi warunkami – jako metajęzyk albo jako kod 

skonstruowany po to, by graficznie odzwierciedlać naszą mowę. Bez względu jednak na 

różnice strukturalne między mową a jej zapisem istota komunikowania pozostaje 

niezmieniona
61

. Pisząc bowiem do kogoś SMS-a o treści Czekam na dworcu, tak samo 

interpretuję pewną dziedzinę przedmiotową, jakbym to zdanie komuś mówił przez telefon lub 

bezpośrednio. Co więcej, wiadomość podana w serwisie informacyjnym w postaci: Premier 

przybył z wizytą do Waszyngtonu stanowi kolejny przykład interpretowania określonej 

dziedziny przedmiotowej
62

. 

 Lingwiści, ale i komunikolodzy twierdzą, że do zrozumienia powyższych 

komunikatów niezbędne jest posiadanie tzw. kompetencji językowej i komunikacyjnej.  

Ja zaś powiedziałbym, że o zrozumieniu owych wypowiedzi przesądza współzgodność 

ujmowania określonej dziedziny przedmiotowej. Jeśli nie wiem, o czym jest mowa w tychże 

komunikatach, to wcale nie znaczy, że moje kompetencje (językowa i komunikacyjna)  

nie istnieją. Przeciwnie, może zachodzić sytuacja, w której potrafię się porozumiewać  

z innym podmiotem, lecz w dość ograniczonym zakresie
63

. Nie rozumiejąc tego, co się  

do mnie mówi za pomocą danego środku przekazu, nie jestem w stanie po prostu 

zinterpretować określonej dziedziny przedmiotowej w sposób analogiczny jak nadawca. 

 Idea rozumienia procesu komunikowania jako i n t e r p r e t o w a n i a  pewnej 

dziedziny przedmiotowej może komuś nasunąć skojarzenie z performatywnym rozumieniem 

języka zaproponowanym przez J. Austina
64

. Teoria aktów mowy, w myśl której mówienie 

stanowi jakiś rodzaj działania, została szeroko skomentowana przez wielu badaczy i mimo  

że sam jej autor nieco od niej odszedł w swoich późniejszych pracach
65

, pozostaje ona wciąż 

                                                                                                                                                                      
możesz poznać smak niesamowitych ciekawostek. Tarczyn zadziwia. Niezmiennie”. Wobec tego zajrzałem pod 

jedną z takich nakrętek, gdzie natknąłem się na taki tekst: „Solero de Berez, tancerz flamenco, uderzał obcasami 

o podłogę 16 razy na sekundę”.  
60

Kanadyjski medioznawca M. McLuhan stwierdził wprost, że pojawienie się pisma fonetycznego to cezura 

otwierająca odrębną epokę kulturową w rozwoju człowieka (po niej zaś była epoka druku i epoka mediów 

elektrycznych oraz elektronicznych). Pismo fonetyczne posiada jego zdaniem zupełnie odmienną strukturę  

od pisma ideograficznego czy pisma ikonicznego (por. Teksty wybrane, red. E. McLuhan, F. Zingrone, Zysk  

i S-ka, Poznań 2001, s. 340-342). Nie analizuję tu szerzej tych kwestii.  
61

Pozostaje ona niezmieniona, nawet jeśli uznamy, że np. korzystający z czatu czy innego komunikatora zajmuje 

postawę m e t a j ę z y k o w ą  (ponieważ w istocie k o n s t r u u j e  on swój przekaz na potrzeby 

porozumiewania się z P2). P1 tak opracowuje swój komunikat, by został tak a tak odczytany. Sięgając  

po tzw. emotikony, stara się jakby włączyć w przekaz stricte werbalny także przekaz niewerbalny (na zasadzie 

d o i n f o r m o w y w a n i a  P2 co do charakteru danej wypowiedzi, tzn. czy np. jest ona żartobliwa, czy nie). 

Biorąc pod uwagę to, że komunikowanie się za pomocą internetu najczęściej jest asynchroniczne, należałoby 

mówić tu raczej o k o n s t r u o w a n i u  przekazu, nie zaś o k o d o w a n i u .  Por. J. Grzenia, Komunikacja 

językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007. 
62

Pomijam tu zupełnie kwestię dekodowania przekazu medialnego na poziomie kulturowym, o której pisał  

S. Hall. Por. E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, tłum. O. i W. Kubińscy, M. Kacmajor, GWP, Gdańsk 

2003, s. 374. 
63

Jest to dość częsty przypadek emigrantów czy turystów słabo znających język danego kraju. Ktoś może umieć 

się porozumieć w sklepie, ale już może nie rozumieć szybkiego przekazu medialnego. Mnie osobiście 

przydarzyła się taka sytuacja, w której włączyłem się w wymianę zdań dwójki rozmawiających po chińsku 

studentów, nie rozumiejąc ani słowa z tego, co mówią. Powiedziałem: It‟s ten past nine, a zdziwiona studentka 

zapytała: Did you understand what I said? Odpowiedziałem: I guessed, choć widząc, jak student obejrzał się na 

ścianę po wypowiedzi studentki, domyśliłem się, że szuka wzrokiem zegara. 
64

Por. J. Austin, op.cit., s. 311-334, 550-708. 
65

 Por. E. Grodziński, Wypowiedzi performatywne. Z aktualnych zagadnień filozofii języka, Ossolineum, 

Wrocław 1980. 
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intrygującym podejściem do języka
66

. Wydaje mi się jednak, że o ile performatywność 

pewnych wypowiedzi można uznać za jedną z ważnych funkcji języka, o tyle nie jest  

to funkcja podstawowa, za jaką powinniśmy uznać funkcję poznawczą. Komunikowanie 

czasami ma postać działania w sensie Austina (tj. wypowiadanie jakiegoś zdania zmienia 

pewien stan rzeczy), jednak ujęcie komunikowania jako interpretowania pewnej dziedziny 

przedmiotowej stanowi uwzględnienie najbardziej uniwersalnego wymiaru 

intersubiektywnego porozumiewania się. Ponadto, performatywna wypowiedź może być 

jednocześnie uznana za wypowiedź poznawczą (w sensie modelu proponowanego przeze 

mnie). Zdanie Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego oprócz charakteru 

stricte performatywnego ma wszak charakter poznawczy, tzn. stanowi interpretację określonej 

dziedziny przedmiotowej: pewna osoba poddawana sakramentowi chrztu od momentu 

ochrzczenia, który w istotny sposób wiąże się z wypowiadaniem powyższej sentencji, 

uznawana jest za chrześcijanina (mówiąc ogólniej, danemu obiektowi nadaje się więc 

określoną interpretację
67

). Analogiczna sytuacja (komunikacyjnego) interpretowania zachodzi 

w momencie wypowiadania przysięgi małżeńskiej. P1, zwracając się do P2 słowami 

ślubowania, interpretuje siebie jako małżonka, zaś ukochaną jako małżonkę (i vice versa), zaś 

uczestnicy ceremonii ślubnej traktują odtąd tych dwoje ludzi jako nowożeńców
68

. 

 Istotną cechą komunikowania, na którą chciałem zwrócić uwagę, jest to, że w trakcie 

porozumiewania się jesteśmy intencjonalnie zwróceni na obiekty (i relacje między nimi),  

o których mówimy, nie zaś na warstwę samego przekazu językowego. Warunkiem 

konstytutywnym zachodzenia komunikacji jest uprzednie zajście aktu poznania – poznawanie 

poprzedza komunikowanie. By coś komuś zakomunikować, muszę najpierw to rozpoznać, 

poznać, natomiast by to, co komunikuję, było zrozumiane, ktoś inny musi ujmować 

poznawczo to, o czym mu mówię, analogicznie jak ja. Porozumiewając się, interpretujemy 

pewne dziedziny przedmiotowe bez względu na to, czy wykorzystujemy do tego mowę, 

pismo, druk, komórkę, środki audiowizualne czy media telematyczne. 
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Abstract 

In Search of a New Model of Communication. Epistemological Approach 

 

The paper deals with the problem of a model of comunication. There are different conceptions of how the 

process of communication can be modelled, however, the common feature of the various models  

of communication is their meta-communicational perspective. In the paper there is developed an epistemological 

approach to the process of communication wherein the participants of the process do not take meta-linguistic 

attitudes but intentionally comprehend the referents of uttered sentences. In that approach we do not talk about 

coding/decoding of the messages and the notion of language acquisition is replaced by the notion of 'world 

acquisition' or 'world learning' 

 

Keywords: Communication models, language, conversation, language acquisition, cognitive function  

of language    
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STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE MEDIÓW 

STUDENCKICH W POLSCE 
 

Olga Kurek
1
 

 

Streszczenie 

 

Artykuł jest pokłosiem ogólnopolskich badań przeprowadzonych wśród redaktorów naczelnych mediów 

studenckich w Polsce. Znajdziemy w nim dane statystyczne dotyczące wielkości redakcji studenckich, struktury 

zatrudnienia, formy pracy, zasięgu oddziaływania, targetu, źródeł finansowania czy rodzajów promocji. 

 

Słowa kluczowe: media studenckie, wizerunek, uczelnia, komunikowanie masowe 

 

 

Wprowadzenie 
 

W ramach dysertacji doktorskiej tworzonej przez autorkę na Wydziale Dziennikarstwa 

i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Rola mediów studenckich  

w kreowaniu wizerunku uczelni”, przeprowadzono jawne i ustrukturyzowane wywiady  

z redaktorami naczelnymi mediów studenckich w Polsce. Wywiady zrealizowane zostały  

w marcu i kwietniu 2012 roku, drogą on-line, za pomocą komunikatora głosowego Skype 

oraz off-line – za pomocą skrzynki pocztowej, po wcześniejszym zaanonsowaniu oraz 

otrzymaniu zgody respondentów na wzięcie udziału w badaniu. Ankieta zawierała 

dwadzieścia jeden pytań wyczerpujących podjętą problematykę badawczą oraz cztery pytania 

o zmienne demograficzno-społeczne, respondentami zaś byli głównie redaktorzy naczelni 

oraz ich zastępcy. W badaniu wzięło udział sto trzydzieści sześć redakcji studenckich z całej 

Polski, z czego 26,5% stanowiły redakcje prasowe, 23,5% redakcje radiostacji internetowych, 

18,4% redakcje studenckich portali internetowych, 14,7% redakcje klasycznych radiostacji, 

11,0% redakcje telewizyjne  i najmniej bo zaledwie 5,9% redakcje telewizji internetowych. 

Artykuł ten oparty jest o watek tematyczny z ankiety, dotyczący struktury i funkcjonowania 

polskich redakcji studenckich
2
. 

                                                      
1
 Mgr Olga Kurek, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 

Rzeszów, okurek@wsiz.rzeszow.pl  
2
 W literaturze tematu (bardzo ubogiej) odnajdziemy dwa pojęcia, które początkowo, bez dodatkowego 

wyjaśnienia, mogłyby wydawać się synonimami: prasa studencka oraz prasa akademicka. Prasa akademicka  

to termin szerszy, obejmujący swym znaczeniem wszelkie czasopisma tworzone przez środowiska akademickie, 

a zatem zarówno przez studentów i absolwentów, jak i pracowników naukowych, dydaktycznych, 

administracyjnych, wydawane i sygnowane nazwą uczelni. Pisma akademickie mają przede wszystkim charakter 

informacyjny. Dokumentują życie szkół wyższych, drukują artykuły o polemicznym charakterze, felietony, 

reportaże, informacje o historii regionu, miasta czy szkoły oraz artykuły o charakterze naukowym. Występują 

one najczęściej pod postacią, a często i pod tytułem: kronik, biuletynów, aktualności, przeglądów, głosów 

uczelni, kurierów, wiadomości uczelnianych, itd. Prasa studencka natomiast redagowana i wydawana jest przez 

mailto:okurek@wsiz.rzeszow.pl
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Tabela 1: Rodzaje badanych mediów studenckich (N=136). 

Rodzaj medium 

Kafeteria: Częstość Procent Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

prasa 36 26,5 26,5 26,5 

radiostacja 20 14,7 14,7 41,2 

stacja telewizyjna 15 11,0 11,0 52,2 

portal internetowy 25 18,4 18,4 70,6 

radiostacja internetowa 32 23,5 23,5 94,1 

telewizja internetowa 8 5,9 5,9 100,0 

Ogółem 136 100,0 100,0  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Redakcje studenckie w Polsce – struktura. 

 

Najwięcej badanych redakcji (52,4%) funkcjonuje w ramach najkrócej istniejących 

uczelni, powstałych po 1990 roku, zatem głównie w ramach uczelni niepublicznych oraz 

młodych uniwersytetów. Następnie ponad jedna trzecia mediów objętych badaniami (34,6%) 

działa przy uczelniach powstałych w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, 8,1% 

stanowią redakcje z uczelni powstałych w dwudziestoleciu międzywojennym, a najmniej bo 

zaledwie 5,1% działających przy najstarszych polskich uczelniach powstałych przed 1918 

rokiem. 
Tabela 2: Okres powstania badanych uczelni (N=136). 

Okres powstania 

Kafeteria: Częstość Procent Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

uczelnia powstała przed 1918 rokiem 7 5,1 5,1 5,1 

uczelnia powstała w dwudziestoleciu 

międzywojennym 

11 8,1 8,1 13,2 

uczelnia powstała w okresie PRL 47 34,6 34,6 47,8 

uczelnia powstała po 1990 roku 71 52,2 52,2 100,0 

Ogółem 136 100,0 100,0  

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Badaniami objęto niemalże po połowie redakcje mediów studenckich z uczelni 

publicznych (47,1%) oraz niepublicznych (52,9%).  
 

Tabela 3: Typ własnościowy badanych uczelni (N=136). 

Typ własnościowy uczelni 

Kafeteria: Częstość Procent Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

uczelnia publiczna 64 47,1 47,1 47,1 

uczelnia niepubliczna 72 52,9 52,9 100,0 

Ogółem 136 100,0 100,0  

Źródło: opracowanie własne. 

                                                                                                                                                                      
studentów i dla nich samych, stąd też porusza odmienną tematykę. Do jej zadań należy przede wszystkim 

mobilizacja młodzieży studenckiej do podejmowania prób dziennikarskich oraz aktywności społecznej na rzecz 

własnego środowiska oraz prezentowanie twórczości literackiej, plastycznej, fotograficznej studentów.  
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Wśród mediów studenckich z  uczelni  publicznych zbadano 32 redakcje prasowe,  

20 redakcji radiostacji, 8 telewizji internetowych oraz 4 radiostacje internetowe. Natomiast  

w uczelniach niepublicznych badaniami objęto 35 portali internetowych, 28 radiostacji 

internetowych, 5 stacji telewizyjnych i 4 tytuły prasowe. 
 

Tabela 4: Rodzaje badanych mediów studenckich z podziałem na typ własnościowy uczelni 

(N=136). 

   Typ własnościowy uczelni Ogółem 

   uczelnia 

publiczna 

uczelnia 

niepubliczna 

Rodzaj 

medium 

prasa Liczebność 32 4 36 

% z Ogółem 23,5 2,9 26,5 

radiostacja Liczebność 20 0 20 

% z Ogółem 14,7 ,0 14,7 

stacja telewizyjna Liczebność 0 5 5 

% z Ogółem ,0 6,9 6,9 

portal internetowy Liczebność 0 35 35 

% z Ogółem ,0 48,6 48,6 

radiostacja internetowa Liczebność 4 28 32 

% z Ogółem 2,9 20,6 23,5 

telewizja internetowa Liczebność 8 0 8 

% z Ogółem 5,9 ,0 5,9 

Ogółem Liczebność 64 72 136 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jedno z pytań w kwestionariuszu ankiety dotyczyło tego, kto tworzy skład redakcji 

mediów studenckich. Pytanie to przewidywało możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi.  

W każdej z badanych redakcji pracują oczywiście studenci (100% wskazań), w niemal 

połowie pracownicy naukowo-dydaktyczni (44,1% wskazań), znacznie rzadziej zaś 

pracownicy administracyjni szkół wyższych (14,7%), w co piątym zaś medium osoby z grona 

pozaakademickiego uczelni macierzystej i osoby z zupełnie innych środowisk  – 20,6% 

(zsumowane dwie odpowiedzi). Podsumowując, główny trzon redakcji mediów stanowią 

studenci. 
 

Tabela 5: Skład personalny redakcji mediów studenckich w Polsce (pytanie wielokrotnego 

wyboru). 

 Kto tworzy skład REDAKCJI? 

Kafeteria: Częstość Procent Procent ważnych Procent 

skumulowany 

studenci 136 100 100 100 

pracownicy naukowo-dydaktyczni 60 44,1 11,8 111,8 

pracownicy administracyjni 20 14,7 14,7 126,5 

osoby z grona pozaakademickiego 

uczelni macierzystej 

16 11,8 44,1 170,6 

osoby z innych środowisk 12 8,8 8,8 179,4 

Ogółem 244 179,4 179,4  

Źródło: opracowanie własne. 
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Następnie zapytano respondentów o to, kto pełni funkcję redaktora naczelnego i jak 

pokazują wyniki w tabeli nr 6, w ponad połowie badanych mediów studenckich w Polsce 

funkcję tę piastuje student (55,9%), następnie pracownik naukowo-dydaktyczny, będący 

najczęściej opiekunem merytorycznym (23,5%), pracownik administracyjny uczelni (8,8%),  

a w co dziesiątym medium są to osoby niezwiązane z środowiskiem akademickim 

bezpośrednio (skumulowane odpowiedzi „osoba spoza środowiska akademickiego” oraz 

„zupełnie inna osoba”) np. absolwenci. Podsumowując: „władzę” nad funkcjonowaniem 

redakcji mediów studenckich w Polsce mają sami studenci.    
 

Tabela 6: Redaktorzy naczelni mediów studenckich w Polsce (N=136). 

Kto pełni funkcję REDAKTORA NACZELNEGO w medium? 

Kafeteria: Częstość Procent Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

student 76 55,9 55,9 55,9 

pracownik naukowo-

dydaktyczny 

32 23,5 23,5 79,4 

pracownik administracyjny 

uczelni 

12 8,8 8,8 88,2 

osoba spoza środowiska 

akademickiego 

4 2,9 2,9 91,2 

zupełnie inna osoba 12 8,8 8,8 100,0 

Ogółem 136 100,0 100,0  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Aby określić wielkość redakcji mediów studenckich w Polsce zapytano badanych 

respondentów o to ile osób na stałe tworzy treści ukazujące się w medium. Okazuje się,  

że niemal w większości redakcji pracuje minimum 11 osób  - 86,2% - (zsumowanie 

odpowiedzi 11-15, 16-20 i powyżej 21 osób), w tym częściej niż z co czwartą redakcją stale 

współpracuje powyżej 21 osób (26,5%), a redakcje małe, poniżej 10 osób, są mniejszością 

(11,7%). Podsumowując: przeważają redakcje o średniej i dużej liczbie pracowników. 
 

Tabela 7: Wielkość redakcji mediów studenckich w Polsce (N=136). 

Ile osób na stałe WSPÓŁPRACUJE z Redakcją? 

Kafeteria: Częstość Procent Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

poniżej 5 osób 4 2,9 2,9 2,9 

6-10 osób 12 8,8 8,8 11,8 

11-15 osób 48 35,3 35,3 47,1 

16-20 osób 36 26,5 26,5 73,5 

powyżej 21 osób 36 26,5 26,5 100,0 

Ogółem 136 100,0 100,0  

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Celem określenia składu osobowego zapytano o płeć pracowników. Okazuje się,  

że w zdecydowanej większości proporcje kobiet do mężczyzn są wyrównane – tak deklaruje 

79,4% badanych respondentów. W niemal co szóstej badanej redakcji pracuje więcej kobiet 

(17,6%), a więcej mężczyzn odnajdziemy w zaledwie 2,9% badanych mediów. 
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Tabela 8: Skład osobowy mediów studenckich w Polsce (N=136). 

Płeć pracowników 

Kafeteria: Częstość Procent Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

więcej kobiet 24 17,6 17,6 17,6 

mniej więcej po równo 

kobiet i mężczyzn 

108 79,4 79,4 97,1 

więcej mężczyzn 4 2,9 2,9 100,0 

Ogółem 136 100,0 100,0  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z punktu widzenia głównego problemu badawczego pracy (tj. roli mediów 

studenckich w kreowaniu wizerunku uczelni), istotny jest zasięg odbioru mediów 

studenckich, a zatem przestrzenny zakres ich oddziaływania na opinię publiczną. Jak 

pokazują wyniki badań zamieszczone w tabeli nr 9, 38,2% twórców deklaruje, iż ich medium 

ma zasięg lokalny, miejski (po skorelowaniu tegoż pytania ze zmienną „rodzaj medium” 

okazało się, iż są to głownie radiostacje zarówno tradycyjne jak i internetowe oraz telewizje 

studenckie), zaś ponad co trzeci zapewnia o zasięgu międzyuczelnianym (35,3%). Wskazuje 

to na oddziaływanie nie tylko wewnątrzuczelniane zdecydowanej większości badanych 

mediów. Charakter wyłącznie wewnątrzuczelniany deklaruje zaledwie 5,9% respondentów 

(po skorelowaniu pytania o ten rodzaj zasięgu ze zmienną „rodzaj medium” okazało się,  

iż są to tylko i wyłącznie tradycyjne media drukowane, czyli prasa studencka). W badanej 

próbie znalazły się też media o zasięgu regionalnym – 5,9% oraz ogólnopolskim – 8,8% 

(głównie portale internetowe oraz telewizje internetowe). Podsumowując, media 

elektroniczne częściej wychodzą poza ramy macierzystej uczelni, natomiast tradycyjne 

media drukowane, mają swych odbiorców głównie w rodzimej szkole. 
 

 

Tabela 9: Zasięg oddziaływania mediów studenckich w Polsce (N=136). 

Jaki ZASIĘG odbioru ma medium? 

Kafeteria: Częstość Procent Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

wyłącznie 

wewnątrzuczelniany 

8 5,9 5,9 5,9 

międzyuczelniany  48 35,3 35,3 41,2 

miejski, lokalny 52 38,2 38,2 79,4 

regionalny 8 5,9 5,9 85,3 

ogólnopolski 12 8,8 8,8 94,1 

inny 8 5,9 5,9 100,0 

Ogółem 136 100,0 100,0  

Źródło: opracowanie własne. 

  

Kolejne pytanie „Kto jest odbiorcą medium?”, z założenia miało być pytaniem 

kontrolnym w odniesieniu do poprzedniego pytania „Jaki zasięg odbioru ma medium?”. Było 

to pytanie wielokrotnego wyboru i większość respondentów (70,6%) stwierdziła, że przede 

wszystkim odbiorcami medium są studenci z uczelni w ramach której działa medium, 

następnie mieszkańcy miasta (35,5% - potwierdza to oddziaływanie lokalne mediów), 

kolejno odbiorcami medium są studenci z  innych uczelni (20,6% – potwierdza  

to oddziaływanie międzyuczelniane), pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni w ramach 
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której działa medium (14,7%), pracownicy administracyjni uczelni w ramach której działa 

medium (11,8%), pozostałymi zaś pracownicy naukowo-dydaktyczni z innych uczelni 

(8,8%) oraz uczniowie ze szkół średnich (5,9%). Z punktu widzenia kreowanie wizerunku 

uczelni ważni są odbiorcy zdefiniowani jako uczniowie szkół średnich, ponieważ  

są to potencjalni studenci.  
 

Tabela 10: Odbiorcy mediów studenckich w Polsce (N=136). 

Kto jest ODBIORCĄ medium? 

Kafeteria: Częstość Procent Procent 

ważnych 

odbiorcami medium są studenci z uczelni  

w ramach której działa medium 

96 70,6 70,6 

odbiorcami medium są pracownicy naukowo-

dydaktyczni uczelni w ramach której działa 

medium 

20 14,7 14,7 

odbiorcami medium są pracownicy 

administracyjni uczelni w ramach której 

działa medium 

16 11,8 11,8 

odbiorcami medium są studenci z  innych 

uczelni 

28 20,6 20,6 

odbiorcami medium są pracownicy naukowo-

dydaktyczni z innych uczelni 

12 8,8 8,8 

odbiorcami medium są uczniowie ze szkół 

średnich 

8 5,9 5,9 

odbiorcami medium są pracownicy 

administracyjni z innych uczelni 

8 5,9 5,9 

odbiorcami medium są mieszkańcy miasta 48 35,3 35,3 

Ogółem 236 173,6  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Aby móc skutecznie docierać do swych odbiorców ważny jest sposób dystrybuowania  

i rozpowszechniania materiałów tworzonych przez media studenckie. Zapytano zatem 

respondentów „Czy medium rozpowszechniane jest całkowicie bezpłatnie wśród odbiorców?”  

i   jak pokazuje tabela nr 11, wszystkie badane media (100%) są rozpowszechniane całkowicie 

darmowo. 

 
Tabela 11: Sposób rozpowszechniania mediów studenckich w Polsce (N=136). 

Czy medium rozpowszechniane jest całkowicie BEZPŁATNIE wśród odbiorców?   

Kafeteria: Częstość Procent Procent 

ważnych 

Procent skumulowany 

tak 136 100,0 100,0 100,0 

nie 0 100,0 100,0 100,0 

Ogółem 136 100,0 100,0  

Źródło: opracowanie własne. 

 

 W związku z powyższym, interesujące są źródła finansowania mediów studenckich 

czyli odpowiedź na pytanie kto utrzymuje, wspiera, sponsoruje działalność redakcji 

studenckich w Polsce. Zdecydowana większość (94,1%) redakcji finansowana  jest  

ze strony uczelni przy której działa, co piąta redakcja dodatkowo czerpie zyski  
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z  działalności ogłoszeniowo-reklamowej (20,6%), istnieją redakcje, które finansowane  

są z wkładu własnego pracowników (14,7%), niektóre posiadają sponsorów zewnętrznych 

(8,8%) bądź tez takie, które wspierane są finansowo przez ze strony władz 

samorządowych (2,9%). 
 

Tabela 12: Źródła finansowania mediów studenckich w Polsce.  

 Z jakich źródeł medium jest FINANSOWANE? 

Kafeteria: Częstość Procent Procent ważnych 

finansowane jest ze strony uczelni 128 94,1 94,1 

finansowane jest przez sponsorów 

zewnętrznych 

12 8,8 8,8 

finansowane jest z działalności 

ogłoszeniowo-reklamowej 

28 20,6 20,6 

finansowane jest z wkładu własnego 

pracowników redakcji 

20 14,7 14,7 

finansowane jest poprzez wsparcie finansowe 

ze strony władz samorządowych 

4 2,9 2,9 

Ogółem 192 141,1  

Źródło: opracowanie własne. 

  

Aby określić odsetek treści o charakterze ogłoszeniowo-reklamowym poproszono 

badanych redaktorów o określenie w przybliżeniu jaka część treści rozpowszechnianych ma 

charakter komercyjny. W zdecydowanej większości respondenci zadeklarowali, że w ich 

mediach nie ma w ogóle treści reklamowo-ogłoszeniowych (79,4%), natomiast co piąty 

badany oszacował, że około jednej trzeciej ze wszystkich poruszanych treści stanowią 

reklamy i ogłoszenia płatne (20,6%). 
 

Tabela 13: Odsetek treści o charakterze ogłoszeniowo-reklamowym w mediach studenckich  

w Polsce (N=136). 

Proszę spróbować określić, jaka część treści poruszanych przez medium, ma charakter 

REKLAMOWO-OGŁOSZENIOWY? 

Kafeteria: Częstość Procent Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

nie ma w ogóle treści reklamowo-

ogłoszeniowych 

108 79,4 79,4 79,4 

około jednej trzeciej 28 20,6 20,6 100,0 

Ogółem 136 100,0 100,0  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Drugim, poza dystrybucją, ważnym aspektem rozpowszechniana treści tworzonych 

przez media jest sposób w jaki promuje się ich działalność i droga którą zdobywa się nowych 

odbiorów. Co robią media studenckie aby nie pozostawać anonimowymi i niszowymi? 

Badanych respondentów zapytano „W jaki sposób medium promuje, reklamuję swoją 

działalność?”. Ponieważ było to pytanie z kafeterią wielokrotnego wyboru, pojawiały się 

różne odpowiedzi. Najczęściej padające to: pozycjonowanie strony medium  

w wyszukiwarkach stosuje 64,7% badanych redakcji, ulotki, plakaty, broszury – 61,8%, 

reklamy w serwisach społecznościowych  - 55,9%, opisy w komunikatorach – 38,2%, 

gadżety reklamowe – 35,3%, artykuły sponsorowane – 26,5%, boksy na stronach 

internetowych – 23,5% oraz bandery reklamowe – 14,7%. Jaki widać głównym kanałem 
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reklamy jest Internet, zapewne ze względu na nowoczesną formę ale i stosunkowo niski 

koszt dotarcia do poszczególnego odbiorcy. Pozostałe formy reklamowe  

są wykorzystywane celem promocji mediów studenckich bardzo rzadko. Reklama 

telewizyjna, reklama zewnętrzna, reklama radiowa czy reklama kinowa, są droższymi typami 

reklam, wymagającymi dużych nakładów na kampanie, zatem być może dlatego rzadko 

stosowane są do promocji mediów studenckich o ograniczonych budżetach. 
 

Tabela 14: Formy promocji mediów studenckich. 

W jaki sposób medium PROMUJE, REKLAMUJĘ swoją działalność? 

Kafeteria: Częstość Procent Procent 

ważnych 

pozycjonowanie w wyszukiwarkach 88 64,7 64,7 

ulotki, broszury, plakaty 84 61,8 61,8 

reklama w serwisach społecznościowych 76 55,9 55,9 

opisy w komunikatorach 52 38,2 38,2 

gadżety reklamowe 48 35,3 35,3 

artykuły sponsorowane 36 26,5 26,5 

boksy 32 23,5 23,5 

bannery 20 14,7 14,7 

mailing 12 8,8 8,8 

lokalizatory 8 5,9 5,9 

reklama telewizyjną 8 5,9 5,9 

reklama zewnętrzna 8 5,9 5,9 

ogłoszenia drobne w prasie 4 2,9 2,9 

większe reklamy w prasie 4 2,9 2,9 

linki sponsorowane 4 2,9 2,9 

reklama radiową 4 2,9 2,9 

reklama kinowa 4 2,9 2,9 

Ogółem 492 361,6  

Źródło: opracowanie własne. 

  

Ważnym aspektem wizerunkowym każdego działającego podmiotu rynkowego, jest 

jego rozpoznawalność w oczach szeroko pojętego otoczenia. Jak wykazano wyżej, większość 

polskich mediów studenckich działa w ramach konkretnej uczelni, będąc przez nie 

finansowane. Czy istnieje zatem spójność w komunikacji wizualnej pomiędzy mediami  

a utrzymującym je uczelniami? Zapytano badanych redaktorów „Czy  system komunikacji 

wizualnej (kolorystyka, logo, itp.) medium jest spójny z systemem komunikacji wizualnej 

uczelni?”. Rozkład odpowiedzi jest dość zaskakujący. Aż 70,6% badanych redakcji 

odpowiedziało „zdecydowanie nie” bądź „nie”. Tylko 5,9% z stanowczością stwierdziło 

„zdecydowanie tak” i 14,7% „tak”. Co jedenasty ankietowany nie umiał jednoznacznie 

odpowiedzieć na pytanie (8,8%). Zatem większość mediów studenckich w Polsce ma 

odmienny system komunikacji wizualnej od swych rodzimych uczelni, propagując 

odrębną kolorystykę, logo, itd. W tym aspekcie zatem media studenckie nie wspierają 

polskich uczelni w kreowaniu dobrego wizerunku. 
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Tabela 15: Spójność systemu komunikacji wizualnej mediów studenckich z uczelniami – opinie 

redaktorów (N=136). 

Czy  system komunikacji wizualnej (kolorystyka, logo, itp.) medium jest 

spójny z systemem komunikacji wizualnej uczelni? 

Kafeteria: Częstość Procent Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

zdecydowanie tak 8 5,9 5,9 5,9 

tak 20 14,7 14,7 20,6 

trudno powiedzieć 12 8,8 8,8 29,4 

nie 56 41,2 41,2 70,6 

zdecydowanie nie 40 29,4 29,4 100,0 

Ogółem 136 100,0 100,0  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Pomimo powyższego wniosku, opinie badanych redaktorów są odmienne. Niemal 

wszyscy respondenci (91,2% - odpowiedzi zsumowane) na pytanie „Czy  medium ma  wpływ 

na kreowanie wizerunku macierzystej uczelni?” odpowiedzieli „zdecydowanie tak” oraz „tak. 

Zaledwie co jedenasty ankietowany miał problem z jednoznaczną odpowiedzią (8,8%) 

 a żaden z redaktorów nie odpowiedział negatywnie.  
 

Tabela 16: Wpływ mediów studenckich na kreowanie wizerunku macierzystych uczelni – opinie 

redaktorów (N=136). 

Czy  medium ma  wpływ na kreowanie wizerunku macierzystej uczelni? 

Kafeteria: Częstość Procent Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

zdecydowanie tak 72 52,9 52,9 52,9 

tak 52 38,2 38,2 91,2 

trudno powiedzieć 12 8,8 8,8 100,0 

Ogółem 136 100,0 100,0  

Źródło: opracowanie własne. 

  

Zatem wśród badanych twórców mediów studenckich w Polsce istnieje niezłomne 

przekonanie o znaczącej i pozytywnej roli owych mediów w kreowaniu wizerunku rodzimych 

uczelni. 
 

Konkluzje 

 

Motorem napędowym działania mediów studenckich w Polsce są sami studenci, 

wsparci opieką i pomocą nauczycieli akademickich. Wśród redakcji przeważają te o średniej  

i dużej liczbie pracowników. Media elektroniczne częściej wychodzą poza ramy macierzystej 

uczelni, mając swych odbiorców wśród studentów z innych uczelnie czy mieszkańców 

miasta, natomiast tradycyjne media drukowane, mają swych odbiorców głównie w rodzimej 

szkole. Wszystkie badane media (100%) są rozpowszechniane całkowicie darmowo,  

a zdecydowana większość redakcji finansowana  jest ze strony uczelni pozycjonowanie. 

Najczęstszymi formami promocji działalności mediów studenckich są:  pozycjonowanie 

strony internetowej medium w wyszukiwarkach, ulotki, plakaty, broszury,  reklamy  

w serwisach społecznościowych, opisy w komunikatorach, gadżety reklamowe, artykuły 

sponsorowane, boksy oraz banery na stronach internetowych. Zatem jak widać głównym 
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kanałem reklamy jest Internet, zapewne ze względu na „młody target”, nowoczesną formę,  

ale i stosunkowo niski koszt dotarcia do poszczególnego odbiorcy. 
 

 

Abstract 

The Structure and Functioning of the Student Media in Poland 

 

This article is the aftermath of nationwide surveys of student media editors in Poland. Can be found in the 

figures of the student editors, employment structure, forms of work, scope of impact, target, funding sources and 

types of promotion. 

 

Keywords: student media, image, university, mass communication 
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PRASA GALICYJSKIEGO RZESZOWA. ZASIĘG, 

ZNACZENIE, ROLA REDAKCJI  

W ŻYCIU MIASTA 

 
Łukasz Błąd

1
 

 
 

Streszczenie 

 

Artykuł pokrótce zarysowuje rynek miejscowej prasy Rzeszowa w okresie autonomii galicyjskiej. Na tym 

przykładzie wskazane zostały impulsy podejmowania ruchu wydawniczego prasy w małym mieście galicyjskim. 

W dalszej części, na tle ogólnej charakterystyki wspomnianej prasy oraz problemów z jakimi się borykała, 

przedstawiona została (z perspektywy redakcyjnej) rola prasy miejscowej oraz redakcji gazet w życiu 

mieszkańców miasta. 

 

Słowa kluczowe: historia prasy, Galicja, prasa Rzeszowa, historia Rzeszowa, czytelnictwo prasy, Rzeszów 

 

 

Wprowadzenie 

 
Celem artykułu jest uchwycenie pewnego sprzężenia zwrotnego między mieszkańcami 

Rzeszowa a redakcjami miejscowej prasy ukazującej się w mieście w dobie autonomii 

galicyjskiej, a także próba określenia zasięgu i roli prasy w bardzo ważnym dla rozwoju 

miasta okresie. 

Zasięg chronologiczny artykułu obejmuje lata 1883-1914. Okres autonomii zwykło się 

datować na lata 1867-1914, a więc od chwili uzyskania przez Galicję pełni praw 

i ukształtowania się władz autonomicznych (w Rzeszowie w 1867 r. zaczęła działać pierwsza 

pochodząca z kurialnych wyborów rada miejska), do wybuchu I wojny światowej, aczkolwiek 

dolna granica została tu przesunięta przez wzgląd na fakt, że stanowiąca podstawę źródłową 

rzeszowska prasa zaczęła się ukazywać dopiero w roku 1883. 

 W opracowaniu skorzystano z takich tytułów jak „Przegląd Rzeszowski” 1883-1886, 

„Kurier Rzeszowski” 1883-1890, „Tygodnik Rzeszowski” 1883, „Gazeta Rzeszowska” 1891, 

„Kurier Rzeszowski” 1894-1898, „Głos Rzeszowski” 1897-1914, „Gazeta Rzeszowska” 

1899-1900. A więc z wyjątkiem lat 1892-1893 wspomniane czasopisma pokrywają cały okres 

od początków prasy w Rzeszowie do I wojny światowej. 

                                                      
1 mgr Łukasz Błąd, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 

w Rzeszowie, lblad@wsiz.rzeszow.pl. 
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„Za (…) przykładem wszystkich niemal równorzędnych miast naszego 

kraju (…) otwieramy łamy pism naszych i zapraszamy do współpracy” 

 

Po uzyskaniu przez Galicję autonomii Rzeszów stał się siedzibą powiatu i wówczas 

nastąpiło ożywienie miasta. Wzrosła liczba mieszkańców, prężniej zaczął funkcjonować 

handel i rzemiosło, do czego przyczyniło się też otwarcie linii kolejowych Kraków – Lwów 

(1858) i Rzeszów – Jasło (1890). Świadczyło to o ukształtowaniu się miasta (w II poł. XIX 

w.) jako liczącego się ośrodka handlowego i administracyjnego z zasięgiem na sąsiednie 

miasta i powiaty. Ustawa z 1889 r. dotycząca trzydziestu większych miast Galicji zaliczała 

do tego grona również Rzeszów
2
, którego ludność wzrosła z blisko 10 tys. w roku 1869 do 

niespełna 27 tys. w 1914 r. Przy takich najogólniej zakreślonych, typowych dla Galicji tego 

okresu parametrach na przełomie XIX i XX w. ukształtował się Rzeszów nowożytny, 

w którym zaczęła ukazywać się miejscowa prasa. 

Prasa na terenie ziem polskich w II poł. XIX w. rozwijała się różnymi drogami, 

co wynikało z odmiennych warunków jej egzystencji i polityki poszczególnych zaborców. 

Najswobodniej mogła się rozwijać w zaborze austriackim, gdzie ukazywało  

się najwięcej tytułów. Wpłynęły na to nie tylko sprzyjające warunki wynikające z autonomii, 

ale i gwałtowny rozkwit drukarstwa, a zwłaszcza profesjonalizm oraz obywatelska 

i patriotyczna postawa pierwszego pokolenia drukarzy i księgarzy większych ośrodków 

galicyjskich
3
. System koncesyjny w odniesieniu do drukarń i księgarń zapewniał monarchii 

habsburskiej kontrolę nad ich działalnością, a jednocześnie nie dopuszczał do zawodu 

jednostek nieprzygotowanych finansowo i intelektualnie
4
. Głównymi ośrodkami były Kraków 

i Lwów, ale ruch wydawniczy błyskawicznie nabierał tempa również na prowincji
5
. 

W Galicji, gdzie w 1882 r. działało 60 drukarń
6
, najwięcej społeczno-politycznych 

czasopism prowincjonalnych w języku polskim ukazywało się na pograniczu oddziaływania 

prasy lwowskiej, a więc w Przemyślu, Jarosławiu, Nowym Sączu, Tarnowie oraz Rzeszowie. 

W Rzeszowie w tym okresie wydawano osiem tytułów (wszystkie po polsku), którym 

to wynikiem miasto ustępowało – poza Lwowem i Krakowem – Stanisławowowi (35), 

Kołomyi (20), Przemyślowi (17), Jarosławowi (16), Nowemu Sączowi (13), Tarnopolowi 

(10), Gródkowi (9), a zrównywało się z Drohobyczem. Rozbieżności w liczbie wydawanych 

tytułów wynikały z prężności środowiska, nasilenia konfliktów społeczno-politycznych 

i narodowościowych, wreszcie z różnic w poziomie oświaty ogólnej, w szczególności 

zaś w liczbie ludności umiejącej czytać i pisać
7
. 

                                                      
2 J. Szymczak-Hoff, Życie towarzyskie i kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji, KAW, Rzeszów 1993, s. 9; 

A. Codello, Samorząd miasta Rzeszowa 1867-1914, Wyd. Lubelskie, Lublin 1967, s. 40. 
3 J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Interpress, Warszawa 1988, s. 52-53; S. Darłakowa, Prasa 

miejscowa i czasopiśmiennictwo, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. II, red. F. Kiryk, KAW-Rzeszów, Rzeszów 1998, s. 437. 
4 A. Jagusztyn, Dzieje drukarstwa i księgarstwa w Rzeszowie w latach 1840-1939, Rzeszów 1974, s. 10. 
5 Globalny roczny nakład dzienników w Galicji wzrósł z 3 mln w 1881 r. do 40 mln w 1910 r., z czego 86% to prasa polska, 

około 10% ukraińska, blisko 5% żydowska, a 0,2% niemiecka. Na jednego potencjalnego czytelnika w 1881 r. przypadały 

trzy egzemplarze dzienników rocznie, w 1910 r. już dziesięć. J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, op.cit., s. 51; J. Myśliński, 

Nakłady prasy społeczno-politycznej w Galicji w latach 1881-1913, „Roczniki Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1965, 

R. 4, z. 1, s. 132. 
6 A. Jagusztyn, Z przeszłości drukarni udziałowej 1883-1939, Rzeszów 1969, s. 126. Według innych danych w 1885 r. 

istniało w Galicji 47 drukarń, w tym 11 w Krakowie, 15 we Lwowie. W 1900 r. – 41 drukarń, w 1910 r.– 70. J. Łojek, 

J. Myśliński, W. Władyka, op.cit., s.49. 
7 J. Myśliński, Koszty wydawnictw czasopism „Przeglądu Rzeszowskiego” i „Kuriera Rzeszowskiego” oraz ich kolportaż 

1883-1887, „Roczniki Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1966, R. 5, z. 2, s. 168; J. Myśliński, Nakłady..., op.cit., 

s. 118, 129-130. Określenie „prasa społeczno-polityczna” obejmuje wszystkie dzienniki i inne czasopisma będące organami 

stronnictw politycznych, organizacji społeczno-politycznych, zawodowych, młodzieżowych, katolickich, a także prasę 

informacyjną bez wyraźnego oblicza politycznego, jak również pisma o tematyce społeczno-gospodarczej, oświatowej, 

kulturalnej. Liczba analfabetów w powiatach wahała się od 60 do 90%. 
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Na ogólną liczbę 165 tytułów czasopism prowincjonalnych 73 to efemerydy 

(do jednego roku), 48 tytułów ukazywało się 2-3 lata. W Rzeszowie 5 czasopism ukazywało 

się przez rok, dwa przez 4-5 lat, a tylko jedno dłużej niż 16 lat
8
. 

Swoje miejsce w powyższych zestawieniach Rzeszów zawdzięcza przede wszystkim 

miejscowym drukarzom i księgarzom. 

Historia drukarstwa i księgarstwa w Rzeszowie w latach autonomii dzieli się na trzy 

okresy. Pierwszy należy datować od 1840 r., czyli od założenia przez Franciszka Skielskiego 

pierwszej rzeszowskiej drukarni. Drugi okres rozpoczął się w 1883 r., kiedy powstała kolejna 

drukarnia i ukazała się pierwsza rzeszowska prasa, trzeci zaś w roku 1900, gdy utworzono 

pierwszą na terenie miasta zawodową organizację drukarzy
9
. 

W 1856 r. drukarnię od Balbiny Skielskiej (wdowy po Franciszku) kupił Jan Andrzej 

Pelar i połączył ją ze swoją nową drukarnią w jeden zakład wyposażony w najnowsze 

w owym czasie maszyny drukarskie. W 1886 r. kierownictwo firmy objął kuzyn Pelara, 

Henryk Czerny
10

. Lata 1886-1904 były dla firmy J.A. Pelar (H. Czerny) kontynuacją 

poprzedniego okresu, charakteryzując się podejmowaniem przez nią chlubnych tradycji 

z czasów kierownictwa Pelara. Równocześnie cechowała ją pewna stagnacja pod względem 

inicjatywy wydawniczej, rozmachu prowadzonych prac, zasięgu stosunków handlowych
11

. 

W lutym 1883 r. drugą drukarnię uruchomił Edward Arvay, który w 1890 r. otrzymał 

koncesję na „Biuro Ogłoszeń mogących się drukować, litografować lub pisać, dawanie 

ogłoszeń do druku i plakatowanie”
12

. W latach 1906-1910 właścicielem firmy był Leon 

Piller. W lipcu 1911 r., po rocznym obłożeniu sekwestrem sądowym firma wróciła 

do Arvaya. 

Do tych dwóch głównych ośrodków, których znaczenia dla dziejów Rzeszowa 

nie sposób przecenić, doszedł jeszcze jeden, tak że przed I wojną światową funkcjonowały 

trzy oficyny: H. Czernego (Pelara), E. Arvaya oraz Mojżesza Goldberga, którą kierował 

Zygmunt Kisielewski
13

. Pomiędzy firmą Pelara a drukarnią Arvaya od początku istniała 

konkurencja przybierająca nieraz ostre formy
14

. Obaj równocześnie w styczniu 1883 r. zaczęli 

wydawać czasopisma, dając początek rzeszowskiej prasie oraz dwóm głównym ośrodkom 

jej redagowania i drukowania. 

Za pierwsze stałe czasopismo Rzeszowa trzeba uznać „Przegląd Rzeszowski
”15

, 

a właściwie „Przegląd...” i „Kurier Rzeszowski”. Wydawca stworzył dwa dwutygodniki 

stanowiące w zasadzie jedno pismo tygodniowe. Jego podział na dwa tytuły był nierzadko 

spotykanym obejściem obowiązującego ustawodawstwa, według którego czasopisma 

o częstotliwości nie większej od dwutygodniowej nie musiały płacić wysokiej kaucji. 

                                                      
8 J. Myśliński, Nakłady..., op.cit., s. 116-129. 
9 A. Jagusztyn, Dzieje..., op.cit., s. 3. Organizacja ta nosiła nazwę: Stacja Płatnicza Lwowskiego Ogniska Stowarzyszeń 

Drukarzy. 
10 A. Jagusztyn, Bibliografia druków tłoczonych w drukarniach Rzeszowa w latach 1843-1939, Rzeszów 1973,  

s. 6; A. Codello, op.cit., s. 130. 
11 A. Jagusztyn, Działalność firmy J. A. Pelara (H. Czernego) w Rzeszowie w latach 1886-1904, „Rocznik Województwa 

Rzeszowskiego” 1968, t. V, s. 257. 
12 Idem, Dzieje..., op.cit., s. 52-53. 
13 Idem, Z przeszłości..., op.cit., s. 128-132. 
14 Ibidem, s. 127. Przykładowo, w nr. 47 z 1887 r. redakcja „Kuriera Rzeszowskiego” [dalej: K. Rz.] (Pelar) wyraziła swoje 

oburzenie z powodu opublikowania przez „Tygodnik Rzeszowski” [dalej: T. Rz.] (Arvay) nieprzychylnej recenzji 

z przedstawienia teatru amatorskiego. Zdaniem K. Rz. „Tygodnik...” uczynił tak, ponieważ przedstawienie tworzyli jego 

przeciwnicy polityczni. K. Rz. 1887 nr 47, s. 5. W K. Rz. 1887 nr 50, s. 5 redakcja zarzuca T. Rz. zamieszczanie fałszywych 

informacji w sprawie rzeszowskiej kasy oszczędności i to w przededniu wyborów nowego wydziału kasy. Inny przykład 

konkurencji pomiędzy rzeszowskimi pismami stanowią bardzo ostre utarczki K. Rz. i „Głosu Rzeszowskiego” [dalej: 

Gł. Rz.]. Ugodzony Gł. Rz. zarzucał K. Rz., że grawituje do Żydów („znany organ partii żydowsko-liberalnej”, Gł. Rz. 1898, 

nr 4, s. 3), apelował, by ten „nie moralizował, bo mu z tym nie do twarzy”, zarzucał oportunizm i wypisywanie banialuk. 

Gł. Rz. 1897, nr 10, s. 1; nr 12, s. 3. 
15 Początkowe numery wydawanego przez Arvaya (także od stycznia 1886 r.) T. Rz. były drukowane w Krakowie. 
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W wyniku nieostrożności redakcji, która felieton z jednego periodyku kończyła w drugim, 

pisma de facto stały się tygodnikami bez kaucji. Wobec takiego przekroczenia prawa 

prasowego doszło do interwencji władz, w której efekcie wydawca zapłacił wysoką 

grzywnę
16

. Tak więc od 1 lipca 1886 r. (gdy przestał się ukazywać „Przegląd Rzeszowski”) 

do 1 stycznia 1890 r. „Kurier Rzeszowski” stał się już oficjalnie tygodnikiem, po czym 

w latach 90. znów ukazywał się co dwa tygodnie. 

Redakcję „Przeglądu... i „Kuriera...” trapiły kłopoty finansowe. Znaczne sumy 

pochłaniały zabiegi promocyjne, druk afiszy i egzemplarzy gratisowych. Szczególnie 

dotkliwe były wydatki związane z drukiem drugiego nakładu po wstrzymaniu wydania przez 

władze, choć te ingerencje prokuratury i konfiskaty artykułów (zatwierdzane przez c.k. Sąd 

Obwodowy w Rzeszowie jako trybunał dla spraw prasowych) były bardzo rzadkie
17

. 

Firma Pelara podejmując inicjatywę wydawania „Przeglądu Rzeszowskiego” 

i „Kuriera Rzeszowskiego”, ogłosiła w grudniu 1882 r. prospekt obu periodyków z dokładnie 

sformułowanymi zamierzeniami. Do założeń tego wyjątkowego dokumentu, wyznaczonego 

w nim podziału na działy nawiązywali później redaktorzy niemal wszystkich tytułów, zatem 

przez wzgląd na jego znaczenie zostanie on tu przytoczony w obszernym fragmencie. 

Wyjaśniając powód wydania pism i ich cele, redakcja napisała w prospekcie:  

„Coraz silniejszy prąd budzącego się życia umysłowego, coraz silniejsze objawy 

ducha czasu zdążającego do postępu cywilizacji i wiedzy – natchnęły nas odwagą 

do postąpienia za chlubnie wskazanym przykładem wszystkich niemal równorzędnych miast 

naszego kraju i wzbudziły w nas postanowienie wydawnictwa z dniem 1. I. 1883 roku dwóch 

na razie dwutygodniowych czasopism treści społeczno-ekonomicznej i literackiej pod nazwą 

«Przegląd Rzeszowski» i «Kurier Rzeszowski» (...). Pisma nasze będą organem publicznym 

ku pożytkowi całego społeczeństwa, staną wierne pod sztandarem patriotyzmu i postępu  

– ideą ich krzewienie oświaty i wiedzy, podniesienie ducha narodowego, obrona interesów 

kraju, naszego miasta wraz z całym jego obwodem. 

Praca wytknięta w dziedzinie handlu, przemysłu i rękodzieł będzie miała na celu 

podniesienie dobrobytu i gospodarstwa publicznego, a dobrze wyposażony dział beletrystyki 

uprzyjemni niejedną chwilę naszym czytelnikom. Nadto wszelkimi siłami dążyć będziemy  

do ożywienia ducha obywatelskiego, do zespolenia, jedności, harmonii, wzmożenia ruchu 

umysłowego, towarzyskiego, słowem do uczynienia pobytu w mieście naszym miłym 

i przyjemnym. 

 

Program nasz przedstawia zatem następujący podział: 

Dział pierwszy obejmować będzie artykuły treści społeczno-ekonomicznej. 

Dział drugi czysto literacki obejmie doborowe powieści, nowele i poezje pióra najlepszych 

pisarzy krajowych i zagranicznych, ilustrowaną humorystykę, nadto regularne sprawozdania 

o modach. 

Dział trzeci – zapełnią sprawy miejskie, sprawozdania sądowe, kronika miejscowa, 

korespondencja z miast innych, sprawozdania ruchu stowarzyszeń, anonse i ogłoszenia. 

Tak przedstawiwszy program, przypominamy Szanownej Publiczności, że jest  

to pierwsza próba wydawnictwa w naszym mieście, że pisma te będą pierwszym objawem 

rozbudzonego w nas życia umysłowego, iż będą źródłem nauki i zabawy, iż będą jedynym 

stróżem naszych interesów, że zbudują konieczną podwalinę do tyle pożądanego podniesienia 

naszego grodu, i że jako takie stają się wspólną własnością, wspólnym skarbem (...). 

                                                      
16 A. Jagusztyn, Dzieje..., op.cit., s. 56; J. Myśliński, Koszty..., op.cit., s. 169. Podobne obejścia stosowały m.in. 

redakcje „Wieńca”, „Pszczółki”, „Chaty”, „Nowin”. 
17 A. Jagusztyn, Działalność..., op.cit., s. 269-270; J. Myśliński, Koszty..., op.cit., s. 171-172. W ciągu pół roku 

wydrukowano 1000 afiszów reklamowych. 
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Żywimy nadzieję, że pismu naszemu wszyscy gościnnie swe otworzą wrota 

i że przyjmą je życzliwie i przychylnie. Dla pracujących około spraw publicznych, otwieramy 

łamy pism naszych i zapraszamy do współpracy, gdyż powinniśmy wszyscy pracować 

zjednoczonymi siły około wspólnego dobra na niwie ojczyzny (...)”
18

. 

Wydawca, decydując się na wydawanie pism, miał na uwadze dwa cele: włączenie się 

w nurt życia kraju i chęć dorównania innym ośrodkiem galicyjskim. Pisma miały dbać 

o dobro społeczne, wyrabiać świadomość obywatelską, ożywiać ruch umysłowy, 

aktywizować życie towarzyskie i kulturalne miasta, pobudzać inicjatywy, które 

doprowadziłyby do uprzemysłowienia kraju, a zwłaszcza obwodu rzeszowskiego. Dużą 

uwagę prospekt poświęcał zagadnieniom ochrony interesów Rzeszowa i okolicy. Po 1886 r., 

gdy wydawnictwo objął H. Czerny, nastąpiła modyfikacja programu i odtąd „Kurier...” 

poruszał też sprawy religijne i polityczne. 

Artykuły pisma zajmowały się problemami treści ogólnej nurtującymi wówczas 

Galicję i samo miasto. Naczelną dewizą redakcji było zachowanie obiektywizmu, a także 

dążenie do zyskania sobie szerokiego kręgu odbiorców i dotarcia do wszystkich warstw 

społecznych, który to cel przez cały okres wydawania był systematycznie realizowany. 

W ósmym roku istnienia pismo straciło rozmach, ograniczając się do spraw miejskich. 

Relacjonowano bardzo dokładnie posiedzenia rady miejskiej, omawiano, zwykle krytycznie, 

stan sanitarny miasta, jego ulic i estetyczny wygląd domostw. 

Zamieszczano sprawozdania z sesji sejmu krajowego, parlamentu wiedeńskiego, 

poruszano zagadnienia wychodźstwa, klęsk elementarnych, szkolnictwa, oświaty, aktualnej 

sytuacji rzemiosła i przemysłu galicyjskiego
19

. Dział literacki i artystyczny zawierał 

wiadomości z życia kulturalnego i literackiego ówczesnego Rzeszowa, działalności 

stowarzyszeń, towarzystw, kół, klubów. Na łamach drukowano też nowele, humoreski, 

powieści wielu autorów polskich i zagranicznych. 

Po zawieszeniu w 1890 r. „Kuriera Rzeszowskiego” już w 1891 r. ukazało się pismo 

o podobnym profilu pod tytułem „Gazeta Rzeszowska” ukazujące się tylko do 1892 r. Było 

to pismo o charakterze społeczno-narodowym, uwzględniające przede wszystkim sprawy 

dotyczące Rzeszowa, rady miejskiej i powiatowej, poruszające zagadnienia społeczne, 

ekonomiczne, dążące do polepszenia bytu, podniesienia postępu. Redakcja pod sztandarem 

„Bóg i Ojczyzna” deklarowała: „Będziemy strzec wiary katolickiej i trzymać się wiernie 

kościoła katolickiego. Będziemy szanować wszystkie inne przekonania i unikać tego 

wszystkiego, co by mogło obrazić uczucia ludzi inaczej niż my wierzących. Wszystkie myśli 

zwrócimy ku ojczyźnie. Używając pod berłem naszego Monarchy zupełnej swobody (...), 

będziemy pracować dla podniesienia dobrobytu jednostek, dla szczęścia i chwały lubej 

ojczyzny. Będziemy usilnie popierać zgodę i jedność wszystkich klas naszego 

społeczeństwa (...)”
20

. 

Po blisko dwuletniej przerwie, kiedy w Rzeszowie nie ukazywała się żadna prasa, 

w 1894 r. pojawił się „Kurier Rzeszowski” wydawany do 1898 r., a zajmujący się podobną 

tematyką z rozszerzonym działem politycznym. „Strzec będziemy moralnego i materialnego 

dobra wszystkich współobywateli bez różnicy wyznań lub stanu; nawzajem żądamy od tych 

obywateli również moralnego i materialnego poparcia” – głosił pierwszy numer pisma
21

. 

W latach 1899-1900 znów ukazywała się „Gazeta Rzeszowska” (nawiązująca do tradycji 

gazety z lat 1891-1892
22

), która okazała się jednak efemerydą. W 1903 r. na krótko pojawił 

                                                      
18 A. Jagusztyn, Działalność..., op.cit., s. 267-268. 
19 Ibidem, s. 268-274. 
20 „Gazeta Rzeszowska” [dalej: G. Rz.] 1891, nr 1, s. 1. 
21 K. Rz. 1894, nr 1, s. 1. Te założenia zostały niejako przypomniane w K. Rz. 1897, nr 41, s. 1. 
22 Kierować się miała prawdą w przedstawianiu rzeczy, bezstronnością w ocenie i krytyce rzeczy oraz ludzi. Poruszała 

sprawy dotyczące kraju, miasta i powiatu, stawiając sobie za cel dobro publiczne bez względu na osobiste lub partyjne 
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się z drukarni Pelara zwalczany przez „Głos Rzeszowski
”23

 tygodnik „Rzeszowianin”, 

nawiązujący do tradycji swoich poprzedników przy zmianie samego tytułu. Wielkie sprawy 

polityczne zostawiał na uboczu, skupiając się na sprawach gospodarki miasta i powiatu. 

Informował o zarządzeniach władz rządowych, autonomicznych i kościelnych, dostarczał 

wiadomości z posiedzeń rady miejskiej, rozpraw sądowych, działalności różnych instytucji 

i towarzystw. W wymienionych czasopismach zmieniali się wydawcy i redaktorzy, 

niezmienna była tylko drukarnia J.A. Pelara (H. Czernego)
24

. 

E. Arvay od pierwszego momentu istnienia swojej drukarni, czyli od 1883 r., wydawał 

czasopismo ekonomiczno-rolniczo-przemysłowe „Tygodnik Rzeszowski” powołane do życia 

dzięki poparciu Towarzystwa Rolniczego Okręgowego. Najwięcej uwagi tygodnik poświęcał 

sprawom ekonomicznym i rolniczym. Informował o wszystkich aktualnościach 

z nakreślonych dziedzin oraz o sprawach miasta i powiatu w kronice. Ponadto, na łamach 

pisma ukazywały się krótkie artykuły różnej treści, opowiadania i tłumaczenia anonimowych 

autorów. W artykule programowym redakcja stwierdza: „Nie należymy do żadnej partii. 

Z całą bezstronnością rozpatrywać będziemy wspólne nasze sprawy, zostawiając najczęściej 

wydanie sądu Czytelnikom naszym i Ogółowi. Wykluczamy z pisma dotykanie osobistości 

lub traktowanie spraw osobistych, wszelkie polemiki współzawodnicze. Popierać będziemy 

wszelkie szlachetne i piękne cele, szerzyć oświatę, zgodę i harmonię towarzyską”
25

. 

Zawieszony po 20 miesiącach „Tygodnik Rzeszowski” ukazywał się ponownie 

od 1885 r., wydawany z drukarni Arvaya przez Karola Novaka, a następnie samego Arvaya. 

Był nowym czasopismem o szerszej problematyce. Dotykał spraw politycznych, narodowych, 

autonomicznych, powiatowych, gminnych, ekonomicznych, społecznych, naukowych 

i literackich, zawierał wiadomości z życia codziennego, towarzyskiego i publicznego oraz 

ogłoszenia. Ostatecznie upadł w 1888 r. z powodu „trudności materialnych i braku moralnego 

poparcia”
26

. Jego tradycje kontynuował „Tygodnik Rzeszowski” ukazujący się w latach 

1908-1911 z przejętej od Arvaya drukarni Leona Pillera. Publikacje dotyczyły zagadnień 

gospodarki miejskiej, inwestycji, budżetu, a także życia kulturalnego, spraw szkolnictwa, 

problemów społecznych i polityki. 

Od października 1897 r. Arvay wydawał „Głos Rzeszowski”, tygodnik o radykalnym 

kierunku endecko-katolickim z wyraźnymi, antysemickimi akcentami
27

. Był to najdłużej 

ukazujący się tytuł, gdyż z krótką przerwą w czasie wojny przetrwał do 1920 r. Zawiera 

on wiele materiałów z historii miasta dotyczących jego funkcjonowania, życia kulturalnego, 

artystycznego. Dzięki zaangażowaniu wydawcy, który pełniąc wiele funkcji społecznych, 

czynnie uczestniczył w życiu miasta, łamy pisma odzwierciedlały wszystkie aktualne sprawy 

i problemy z posiedzeń rady miejskiej, działających towarzystw, organizacji  

społeczno-politycznych i z życia mieszkańców. Niestety, fanatyczny antysemityzm 

(nazywany „zbawienną tendencją”
28

) powodował pewne wypaczanie opisywanych faktów, 

gdyż wszelką miejską patologię przypisywano właśnie Żydom. Walka z nimi była 

programowym fundamentem: 

                                                                                                                                                                      
dążenia. Sprawy polityczne ograniczała do najdonioślejszych. Stała na gruncie idei narodowej i zasad wiary chrześcijańskiej. 

G. Rz. 1899, nr 1, s. 1. 
23 Gł. Rz. 1903, nr 9, s. 3; nr 10, s. 1-2. „Głos...” wdawał się w ostre polemiki, gwałtownie atakował, a w „Dodatku” 

do nr. 13 z 1903 r. informował, że w jego redakcji czytelnicy złożyli egzemplarze 5. numeru „Rzeszowianina”, nie chcąc się 

zapoznawać z jego treścią. 
24 S. Darłakowa, Prasa miejscowa…, op.cit., s. 439-440. 
25 T. Rz. 1883, nr 1, s. 1. 
26 J. Myśliński, Koszty..., op.cit., s. 169; A. Jagusztyn, Dzieje..., op.cit., s. 63-64. 
27 Co ciekawe, w pierwszych dwóch latach Gł. Rz. był drukowany przez firmę Pelara. S. Darłakowa, Prasa Rzeszowa XIX 

i XX wieku, Muzeum Okręgowe Rzeszów, Rzeszów 1966, s. 32. 
28 Gł. Rz. 1897, nr 5, s. 2. 
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„Cel pisma naszego tkwi w stworzeniu warunków szczęścia dla chrześcijańskiej 

ludności naszego miasta i powiatu, ludności rodzimej polskiej, która ilościowo znaczniejsza 

zaledwie wegetuje osnuta ze wszech stron pajęczą siecią intryg i machinacji wybranego 

narodu Izraela. (...) Dążyć będziemy za przykładem narodów wyzwolonych spod wpływu 

żydowskiego do zespolenia w naszym zakresie sił czysto narodowych polskich 

do przeprowadzenia coraz silniejszej organizacji wśród chrześcijańskich mieszkańców 

naszego miasta i powiatu, do rozbudzenia wśród nich ducha przedsiębiorczości... (...) Stojąc 

na straży chrześcijańskiej ludności miasta i powiatu, bronić ją będziemy przed lichwą 

i wyzyskiem, wskazywać nowe drogi i źródła dochodów, (...) szerzyć wśród niej oświatę 

i poczucie własnej siły, krótko: chcemy stworzyć warunki, od których istnienia zależy 

zwycięstwo chrześcijańskiej ludności (...) w walce z żywiołem żydowskim o byt na własnej 

ziemi”
29

. 

Także z drukarni Arvaya wyszedł „Postęp”, pierwszy tygodnik żydowski 

w Rzeszowie. Bronił on praw i interesów Żydów, troszczył się o sprawy oświaty ludu 

żydowskiego, omawiał sprawy socjalne i sprawy miejskie. Ukazywał się tylko przez trzy 

miesiące. 

W 1905 r. z drukarni Z. Kisielewskiego ukazało się kilka numerów 

prosocjalistycznego „Tygodnika Rzeszowskiego”. Reprezentował on charakterystyczny 

kierunek i program, solidaryzując się z duchem rewolucji, na której temat wyrażał jawnie 

poglądy w wielu artykułach, krytykując ostro konserwatywny „Głos Rzeszowski”. 

Nadto, w Rzeszowie wychodziły inne czasopisma społeczno-polityczne jak „Ruch 

Ludowy w Powiecie Rzeszowskim”, „Ludowiec”, „Gazeta Ojczysta”, a także pisma fachowe: 

„Ogrodnik”, „Ochrona Zwierząt”, a nawet miesięcznik „Filatelista”
30

. 

Tak pokrótce przedstawia się katalog ukazujących się w Rzeszowie czasopism 

z okresu autonomii. 
 

„Żyjemy nadzieją, że pełni dobrych chęci i otuchy odzywamy się 

do wszystkich mieszkańców tego grodu” 

 

Zenon Szust w swoich wspomnieniach pisał: „Poziom pism był mocno 

prowincjonalny i nie przyczyniały się one wiele do podniesienia kultury swych 

czytelników”
31

. Niemniej, jak stwierdziła Jadwiga Hoff – prasa mimo swej prowincjonalności 

nieźle spełniała rolę informacyjną i popularyzatorską
32

. 

Zwłaszcza że egzystencja prowincjonalnej prasy galicyjskiej była trudna. Zasięg jej 

oddziaływania był wąski, szczególnie czasopism lokalnych, które ze względu 

na częstotliwość ukazywania się szybko się dezaktualizowały, a w związku z tym cieszyły się 

mniejszym zainteresowaniem. Jednak głównym ogranicznikiem odbioru prasy przez szersze 

kręgi społeczeństwa i przyczyną niskiego czytelnictwa był w Galicji bardzo niski poziom 

oświaty oraz wysoki poziom analfabetyzmu, czemu towarzyszyły fatalne warunki 

codziennego bytowania
33

. 

Szukając odpowiedzi na pytanie, do kogo była kierowana prasa, wypadnie raz jeszcze 

odwołać się do redakcyjnego prospektu pierwszych czasopism Pelara: „Żyjemy nadzieją, 

że pełni dobrych chęci i otuchy odzywamy się do wszystkich mieszkańców tego grodu, 

odzywamy się do całej inteligencji, do przewielebnego duchowieństwa i okolicznej szlachty, 

                                                      
29 Gł. Rz. 1897, nr 1, s. 1. 
30 J. Myśliński, Koszty..., op.cit., s. 168-169. 
31 Z. Szust, Rzeszów w latach 1900-1910, s. 56, cyt. za: A. Codello, op.cit., s 131. 
32 J. Szymczak-Hoff, op.cit., s. 14. 
33 J. Hoff, Społeczność małego miasta galicyjskiego w dobie autonomii galicyjskiej, Wyd. WSP, Rzeszów 1992, s. 86-87. 
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do panów nauczycieli, do mieszkańców mniejszych miasteczek naszego obwodu i prosimy 

o poparcie usiłowań naszych przez wczesne zgłoszenie się z prenumeratą”
34

. Z pewnością 

kolejne numery trafiały do przedstawionego powyżej adresata. W pierwszym okresie 

autonomii prasę czytano w bogatszych domach mieszczańskich, wśród inteligencji, na wsi 

natomiast w dworach i na plebani. Zmieniło się to w końcu stulecia, kiedy stosunki bardziej 

się zdemokratyzowały
35

. 

Wzrostowi demograficznemu miasta towarzyszyło rosnące zainteresowanie 

rzeszowian słowem drukowanym. Krąg czytających rekrutował się z wąskiej początkowo, 

a następnie z biegiem lat rozszerzającej się grupy ludności. 

Błędem byłoby zawężanie kręgu odbiorców do mieszkańców miasta. Pewna część 

ludności okolicznych miasteczek i wsi była zainteresowana w nabywaniu w Rzeszowie 

druków
36

. Z danych z 1887 r. dotyczących „Kuriera Rzeszowskiego” wynika, że w samym 

Rzeszowie tygodnik miał tylko 10 prenumeratorów. Było 146 odbiorców pisma 

pochodzących z Rzeszowa oraz okolicznych miejscowości odległych od Rzeszowa o około 

40 km. Na ogólną liczbę 300 odbiorców było 177 prenumeratorów indywidualnych. 

30 egzemplarzy pochłaniała wymiana między redakcjami, 4 – obowiązkowe dostawy 

do bibliotek. Znaczną liczbę egzemplarzy prenumerowały czytelnie prowadzącego akcję 

asymilacyjną wśród Żydów, stowarzyszenia „Przymierze Braci” oraz urzędy, posterunki 

żandarmerii i inne
37

. 10 odbiorców mieszkało poza granicami Galicji, w tym 9 na terenie 

Austro-Węgier, a jeden w Poznaniu. Tylko około 40% egzemplarzy pisma czytali odbiorcy 

związani z regionem. Można przypuszczać, że czytelnikami gazet wysyłanych poza 

Rzeszowszczyznę byli rzeszowianie pracujący w innych miejscowościach, podtrzymujący 

poprzez prasę kontakty z rodzinnym miastem
38

. 

Nakłady czasopism wydają się być niewielkie w liczbach bezwzględnych, ale biorąc 

pod uwagę ich stosunek do liczby mieszkańców, zwłaszcza potrafiących czytać, należy 

je raczej uznać za wystarczające. Nakład „Przeglądu Rzeszowskiego” i „Kuriera 

Rzeszowskiego” wahał się w granicach 400-600 egz., podobnie jak „Głosu Rzeszowskiego”, 

który jednak w 1911 r. ukazywał się w liczbie 1000 egz.
39

. Biorąc pod uwagą wielkość 

nakładu oraz znaczny eksport rzeszowskiej prasy, należy przypuszczać, że w mieście 

zostawała dość skąpa jej liczba. Do tego rzeszowskie tytuły musiały konkurować z innymi
40

. 

Niektórzy bowiem mieszkańcy zakupywali czasopisma fachowe, a także periodyki ukazujące 

się w ich rodzinnych miejscowościach, w miastach, z których przybyli, a nawet pozycje 

ogólnokrajowe czy zagraniczne, także dzienniki polskie, niemieckie, żydowskie
41

. 

Księgarnia Pelara prowadziła prenumeratę pism polskich i obcojęzycznych. 

Z czasopism ukazujących się w języku polskim rozprowadzano m.in.: „Bluszcz”, „Tygodnik 

Mód i Powieści”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Kłosy”, „Gazetę Rolniczą”, „Przyjaciela Dzieci”, 

„Kronikę Rodzinną i Inne Periodyki”
42

. Natomiast czytelnia Towarzystwa Szkoły Ludowej 

                                                      
34 A. Jagusztyn, Działalność..., op.cit., s. 267-268. 
35 J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, op.cit., s. 51. 
36 A. Jagusztyn, Bibliografia..., op.cit., s. 3-5. 
37 Co ciekawe, wśród 16 przedstawicieli policji miejskiej w 1876 r. 11 było niepiśmiennych. A. Codello, op.cit., s. 46. 
38 J. Myśliński, Koszty..., op.cit., s. 171-172. K. Rz. trafiał do 119, w tym wielu odległych, miejscowości. 
39 S. Darłakowa, Prasa Rzeszowa…, op.cit., s. 25-26, 32. 
40 K. Rz. 1894, nr 57, s. 3 donosił, że ogromnym powodzeniem cieszy się pismo humorystyczne „Śmigus”, którego każdy 

numer jest rozchwytywany, a jego pojawienie się urasta do sensacyjnego wypadku w oczach szerokiej publiczności. 
41 Gł. Rz. 1897, nr 13, s. 3 ubolewał, że sprzedaż gazet w Rzeszowie „nie ma właściwego zastępstwa”. Dwa istniejące  

w mieście tego typu przedsiębiorstwa sprowadzają tylko same dzienniki niemieckie i żydowskie. Na poczcie zaś dzienniki 

poranne odbierać można tylko do godziny 18.00, co nie wszystkim się udaje. 
42 A. Jagusztyn, Działalność..., op.cit., s. 263-264. Księgarnia sprowadzała też czasopisma niemieckojęzyczne: „Bazar”, 

„Modenwelt”, „Blätter Fligende”, „Chronik der Zeit”, „Romane illustrirte”, „Gartenlaube”, „Über Land und Meer”, „Vom 

Fels zum Meer”. Oprócz tych wymienionych prenumerować można było w księgarni wszystkie czasopisma 
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(od 1906 r. biblioteka) liczyła około 40 czasopism krajowych i obcych
43

. W 1911 r. 

prenumerowano w niej 16 tytułów
44

. W czytelni Towarzystwa Kasynowego członkowie mieli 

do dyspozycji od 20 do 30 czasopism. Prenumerowano kilka dzienników, głównie lwowskich 

ale także krakowski „Czas” oraz „Kraj”, „Reformę”, „Dziennik Poznański”. Nadto, 

czasopisma naukowe, literackie, artystyczne, satyryczne i humorystyczne, społeczno-

kulturalne oraz pisma fachowe. Importowano też niecieszącą się zbytnią popularnością prasę 

niemiecką, a nawet dziennik ukraiński
45

. 

Także biblioteka założonego w 1897 r. Katolickiego Stowarzyszenia Robotników 

„Przyjaźń” prenumerowała parę czasopism, które poza lokal nie mogły być wynoszone przed 

upływem tygodnia i bez zgody bibliotekarza. W czytelni Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół” były dostępne czasopisma fachowe, ale wobec słabej frekwencji czytelnię gazet 

rychło zamknięto
46

. 

Bez wątpienia w wymienionych powyżej czytelniach i bibliotekach znajdowały się 

również kolejne numery prasy rzeszowskiej. Dzięki temu krąg czytelników mógł się 

poszerzać. Trudno określić, ile osób czytało jeden egzemplarz, ale na pewno kilka. Można 

przypuszczać, że w rodzinach prenumerujących, kupujących periodyki czytała większość 

domowników, a być może – o ile potrafiła – część służby. Z pewnością sięgali po nie 

pracownicy rzeszowskich urzędów. Pozostali sympatycy prasy byli zdani właśnie 

na czytelnie. Niewątpliwie dla wielu ograniczeniem była cena gazet kształtująca się 

w granicach od 10-12 centów
47

. Stąd np. liczni uczniowie, studenci i nauczyciele musieli 

sobie odmawiać tego wydatku
48

. Choć jak się wydaje, byli i tacy, którzy z założenia 

oszczędzali na prasie. Taka sugestia kryje się w opublikowanych przemyśleniach redakcji 

„Głosu...”: „Każdy «przeciętny obywatel», który jest o tyle wykształcony, że może 

bez sylabizowania czytać drukowane, ma rozmaite cywilizowane potrzeby i przyzwyczajenia. 

Musi wypić «swoich» kilka szklanek piwa lub wina dziennie, przejść się na przechadzkę (...), 

w niedzielę wyjść na miasto i pójść na festyn (...), no i musi czytać gazety. Prenumerować ich 

nie przychodzi mu naturalnie nawet do głowy, stara się je za to pożyczyć z drugiej lub trzeciej 

ręki lub nawet dmuchnąć, np. ze stołu w kasynie, wreszcie może je przejrzeć w handelku”
49

. 

Lekturze czasopism oddawano się zatem także w niektórych lokalach. W kasynie kupieckim 

(żydowskim) prenumerowano kilka dzienników polskich i trochę niemieckich, zaś w kasynie 

miejskim w czytelni zalegały „czasopisma różnej jakości, narodowości i wiary politycznej”
50

. 

„Kurier...” z 1890 r. ogłaszał otwarcie przy ulicy lwowskiej kawiarni Ignacego Łuczki,  

                                                                                                                                                                      
„gdziekolwiekbądź” wychodzące. K. Rz. 1889, nr 33, s. 7. Prasę sprzedawała też księgarnia kolejowa na dworcu. Gł. Rz. 

1902, nr 9, s. 3. 
43 A. Codello, op.cit., s. 130. 
44 J. Szymczak-Hoff, op.cit., s. 40. W TSL w 1909 r. było 640 czytelników, w 1913 r. zaś 2 496. J. Świeboda, Początki 

bibliotekarstwa publicznego w Rzeszowie w latach 1882-1914, „Rocznik Województwa Rzeszowskiego” 1965, R. 1962-

1963. 
45 J. Szymczak-Hoff, op.cit., s. 24. 
46 Ibidem, s. 33, 59. Liczba czytelników biblioteki Towarzystwa Oświaty Ludowej ciągle rosła. Oferowano im w 1884 r. 617 

książek i czasopisma: „Czas”, „Gazetę Krakowską”, „Gazetę Narodową”, „Kuriera Lwowskiego”, „Niedzielę”, „Przegląd...” 

i „Kurier Rzeszowski”. K. Rz. 1884, nr 8, s. 4. 
47 K. Rz. i „Przegląd Rzeszowski” [dalej: P. Rz.] kosztowały 10, 12, a od 1890 r. 15 centów (ct). 10 ct kosztowała G. Rz. 

(1899-1900), T. Rz. (1883 i 1885-1888). Po 12 ct płacono za G. Rz. (1891-1892), K. Rz. (1894-1898) i „Postęp”. 20 ct 

kosztował „Rzeszowianin”, natomiast Gł. Rz. kolejno 10 ct, 20 halerzy (hal), 40 hal, 50 feningów. T. Rz. z 1905 r. kosztował 

12 hal, a z lat 1908-1911 14 hal. S. Darłakowa, Prasa Rzeszowa..., op.cit., s. 23-35. Warunki prenumeraty K. Rz. i P. Rz. dla 

miejscowych: rocznie 4 złr, półrocznie 2 złr, kwartalnie 1 złr, miesięcznie 34 ct. Dla zamiejscowych rocznie 4 złr 30 ct, 

półrocznie 2 złr 30 ct, kwartalnie 1 złr 13 ct, miesięcznie 38 ct. Zamiejscowym prenumeratorom wysyłano czasopisma 

regularnie w środę wieczorem w starannym opakowaniu. K. Rz. 1889, nr 33, s. 7. Prenumerata K. Rz. w 1894 r. wynosiła 

w Rzeszowie 5 złr rocznie, 45 centów miesięcznie. K. Rz. 1894, nr 1, s. 1. 
48 W 1890 r. założono „Czytelnię starozakonnej młodzieży”. K. Rz. 1890, nr 16, s. 3. 
49 Gł. Rz. 1899, nr 27, s. 3. 
50 J. Szymczak-Hoff, op.cit., s. 60, 233. 
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w której obok innych atrakcji i wygód klienci mogli znaleźć „obfitość dzienników krajowych 

i zagranicznych”
51

. 

Publicysta „Przeglądu...” z okazji ukazania się setnego numeru stwierdzał, że przez 

2 lata udało się zespolić duchem z czytelnikami i uzyskać niemałe grono życzliwych, 

popierających wytrwałą pracę redakcji. To osłodziło walkę z przeciwnościami 

i uprzedzeniem, które zwykle silnie zakorzenione bywają w prowincji i pisma cieszą się 

popularnością, którą w tak krótkim czasie zdobyły w mieście i okolicy. W związku z czwartą 

rocznicą ukazywania się redakcja szczyciła się „licznym i poważnym gronem czytelników”
52

. 

Oryginalny sposób pozyskiwania czytelników opracował „Głos...”, zachęcając swych 

prenumeratorów, by każdy z nich zwerbował jeszcze jednego. Redakcja prosiła o nadesłanie 

kilku lub kilkunastu adresów przyjaciół czytelników (po uprzedzeniu ich), pod które to adresy 

wydawca zamierzał przesyłać w ciągu miesiąca promocyjne, darmowe egzemplarze pisma
53

. 

Niestety – jak się zdaje – rzeszowianie byli publicznością dość krnąbrną, nie zawsze 

zauważając i doceniając swoją prasę, notorycznie natomiast zalegając z opłatami. W jednym 

z numerów „Kuriera...” felietonista stwierdzał: „Nie wiem, dla kogo właściwie pisujecie 

w Rzeszowie gazety”, po czym wyróżnił cztery kategorie abonentów: tych, co nie 

prenumerują i nie czytają, tych, co prenumerują, płacą, a nie czytają, tych, co nie 

prenumerują, nie płacą, a czytają, oraz tych, którzy nie prenumerują, nie płacą, nie czytają, 

przy czym kategoria ostatnia była zdecydowanie najliczniejsza
54

. Z dużą dozą goryczy 

brzmiało pouczenie redakcji: „Krzywdzi pismo każdy, kto bez zamiaru prenumeraty pismo 

nasze odbiera i mimo nadzwyczajnej łatwości do zwrotu takowego nie odsyła. Odbiorców, 

którzy ani przedpłaty dotychczas nie uiścili, ani też numerów nie zwrócili, mamy przeszło 

260”
55

. „Głos...” wobec braku reakcji na prośby o uregulowanie zaległości posunął się nawet 

do wydrukowania początkowych liter imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania 

dłużników
56

. 

Najbardziej prasowymi dniami były sobota i niedziela, kiedy to ukazywało 

się większość tytułów. W sobotę (przeważnie wieczorem około godz. 18.00-19.00) 

wychodziły początkowo „Kurier...” i „Przegląd...”, „Tygodnik...” (1883)
57

, „Tygodnik...” 

(1885-1888), „Gazeta...” (1891-1892), „Kurier...” (1894-1898), „Głos...”, „Tygodnik...” 

(1908-1911). Od 1884 r. „Kurier...” i „Przegląd...” wychodziły w niedzielę (tylko cztery razy 

w miesiącu), a od 1890 r., 1. i 15. każdego miesiąca. Od 1897 r. „Kurier...” wychodził 

w niedzielę rano między godz. 10.00 a 12.00
58

. Równie „gazetowa” była środa. W tym 

właśnie dniu wieczorem wychodziła „Gazeta...” (1899-1900), „Rzeszowianin” i okresowo 

„Tygodnik…” (1883)
59

. 

                                                      
51 K. Rz. 1890, nr 14, s. 6. Niektóre tytuły niemieckojęzyczne były piętnowane tak jak ich propagatorzy i czytelnicy. 

K. Rz. 1897, nr 38, s. 3 stwierdzał z uznaniem, że pan Facek, restaurator w Grand Hotelu, „wyrzucił ze swego lokalu szmatę 

z Fichtegasse «Nową pressę»(!)” podobnie jak Towarzystwo Kasynowe ze swojej czytelni. K. Rz. 1897, nr 37, s. 3. 
52 P. Rz. 1885, nr 1, s. 1-2; 1886, nr 1, s. 1. 
53 Gł. Rz. 1898, nr 3, s. 2; 1900, nr 15, s. 2; Gł. Rz. 1899, nr 33, s. 3; nr 37, s. 1. 
54 K. Rz. 1886, nr 25, s. 3. 
55 K. Rz. 1894, nr 5, s. 2. Zaleganie z płatnościami było permanentne. K. Rz. 1897, nr 7, s. 2 informował, że 200 odbiorców 

zalega z płatnościami. Także redakcja G. Rz. narzekała, że mimo trzeciego kwartału bardzo wielu prenumeratorów nie 

zapłaciło jeszcze za pierwszy kwartał. G. Rz. 1891, nr 31, s. 1. Gł. Rz. donosił, że połowa prenumeratorów ma opóźnienie 

w opłatach. Gł. Rz. 1899, nr 22, s. 1. 
56 Gł. Rz. 1900, nr 13, s. 3; 1901, nr 12, s. 3. Podano też, za jaki okres prenumerator zalega. W tym spisie znalazł się nawet 

prenumerator z Chicago. 
57 „Tygodnik...” ukazywał się początkowo w każdą sobotę, wykazując później dużą zmienność dnia wychodzenia: niedziela, 

środa, poniedziałek, znów środa. 
58 K. Rz. 1896, nr 52, s. 1-2. 
59 Por. przyp. 57. 
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Miejscowi nabywcy prasy zapewne odbierali ją osobiście lub przez służbę
60

 

bezpośrednio w redakcjach, które mieściły się w centrum miasta
61

. „Głos...” był przez pewien 

czas roznoszony przez kursora
62

. Tak więc pierwsi czytelnicy kolejnego numeru 

już po niedzielnej sumie mogli dyskutować o zamieszczonych w nim artykułach, ogłoszonych 

mianowaniach, przeniesieniach, zapowiedziach. Zwłaszcza że czytania nie było za wiele, 

gdyż standardową objętość czterech stron rzadko zwiększano do sześciu czy ośmiu. 
 

„Wytworzenie się pewnej spójni z czytelnikami jest bardzo pożądane 

dla każdego pisma” 

 

Można zaryzykować twierdzenia, że publikacje miały sporą siłę oddziaływania
63

, 

inicjując swym pojawieniem się „sprzężenie zwrotne” pomiędzy redakcjami a czytelnikami. 

Wydawcy nie tylko mieli świadomość tej obustronnej relacji, ale ze wszystkich sił o nią 

zabiegali. Niejednokrotnie wykorzystywali swą medialną moc do interwencji, wpływania 

na sprawy, wydarzenia, zjawiska miejskie z różnym skutkiem i przy różnych reakcjach. 

„Kurier...” (jak i inne czasopisma) doskonale rozumiał, że „wytworzenie się pewnej spójni  

z czytelnikami jest bardzo pożądane dla każdego pisma”
64

. Niektórzy czytelnicy krępowali się 

jednak w dostarczaniu wiadomości, tkwiąc w przekonaniu, że każda wzmianka „powinna być 

odpowiednio napisana, aby mogła być drukowana”. Tym wszystkim nieśmiałym gazeta 

wyjaśniała, że to rzecz redaktora i wszelkie uwagi i informacje będą chętnie przyjmowane  

od czytelników bez względu na formę, byle były prawdziwe
65

. 

Administracje „Kuriera...” i „Głosu...” umieściły na drzwiach redakcji skrzynki 

na listy, prosząc czytelników, by korzystając z nich, swe prośby i życzenia podawali redakcji. 

Anonimów nie uwzględniano, ale zapewniano dyskrecję
66

. 

„Przegląd...” w jednym z numerów wyraził pogląd, że obowiązkiem miejscowego 

dziennikarstwa jest zwracanie od czasu do czasu uwagi autochtonicznych władz na drobne 

usterki w gospodarowaniu, gdyż można się spodziewać, że ten doradczy głos znajdzie 

posłuch. Redakcja zastrzegała przy tym, że nie wymaga rzeczy niemożliwych, kierując się 

najlepszą chęcią, a jeżeli publikowane słowa prawdy spotęgowałyby i tak już wygórowaną 

w Rzeszowie obraźliwość, to nie będzie się tą „zaściankową tkliwością” przejmować. Niejako 

na potwierdzenie tego z lekkością dodano, że po zeszłotygodniowym opisie „obszarpanego 

stanu jatek” obrazili się na to – jak doniesiono do wydawnictwa – „niektórzy panowie”
67

. 

Ta bynajmniej nieparaliżująca poczynań świadomość posiadania wrogów była dla redakcji 

czymś stałym. W 1885 r. „Przegląd...” pisał: „Nasza dewiza to wszechstronna niezależność, 

z dala od wszelkiego służalstwa i płaszczenia się wobec olimpijskich bogów prowincji, 

śmiało wypowiadamy swoje zdanie i karcimy złe, choćby dookoła nas zbierały się wszystkie 

                                                      
60 Informując o zmianie swej siedziby, redakcja polecała, by odbierający gazetę w redakcji przysyłali służących w sobotę. 

K. Rz. 1896, nr 9, s. 2. 
61 Prenumeratorom wyjeżdżającym na wakacje „do kąpiel” redakcje zwykle posyłały kolejne numery pod wskazany adres, 

nie licząc kosztów przesyłki. K. Rz. 1887, nr 25, s. 4. 
62 Ponieważ kursor dopuszczał się zaniedbań, gazetę wysyłano pocztą, a następnie odbierano ją osobiście w księgarni pani 

Jaroszowej lub trafice pana Wachsa. Gł. Rz. 1907, nr 48, s. 3; 1908, nr 18, s. 3. 
63 K. Rz. 1883, nr 7, s. 6 stwierdzał po wyborach do sejmu: „poleciliśmy kandydaturę dr. Alojzego Rybickiego, a za głosem 

naszym postąpiła cała miejscowa inteligencja (214 głosów)” na 408 głosujących. K. Rz. 1883, nr 11, s. 1. Przez kilka 

numerów K. Rz. pod hasłem: „aż do skutku” domagał się uprzątnięcia pewnej realności, co wreszcie przyniosło oczekiwany 

rezultat. K. Rz. 1896, nr 19, s. 2. 
64 K. Rz. 1897, nr 7, s. 2. 
65 Ibidem. 
66 K. Rz. 1895, nr 15, s. 2. Przysyłającym artykuły bez podpisu redakcja oznajmiała „do widzenia na zawsze”. K. Rz. 1894, 

nr 4, s. 3; Gł. Rz. 1900, nr 43, s. 2. 
67 P. Rz. 1883, nr 8, s. 4. 
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chmury i pioruny zaściankowych wielkości. Tą drogą prawdy niejednokrotnie naraziliśmy się 

na pociski goryczy i żółci, gdyż interes dobra ogółu nie postępuje zawsze w parze z interesem 

jednostki”
68

. 

W tak niewielkiej społeczności, jaką tworzyła ludność Rzeszowa, trudno było 

utrzymać anonimowość i uniknąć sporów personalnych. Toteż dlatego zapewne felietonista 

„Głosu...” żalił się: 

„Gdyby starożytni Grecy i Rzymianie znali byli dziennikarstwo (...), Tantalowi 

i Syzyfowi kazałby Jowisz wydawać gazetę na prowincji (...), a Augiasz poleciłby 

Herkulesowi zamiast oczyszczać swą stajnię, pisać artykuły o sprawach miejskich 

w Rzeszowie (...). Kto nie zna naszych stosunków (...), koterii i partii, intryg i rozmaitych 

innych (...) rzeczy, które wszechwładnie u nas panują, ten nie ma pojęcia o tym, na jakie 

przyjemności narażony jest ten, komu przyszło do głowy za pokutę za swe grzechy wydawać 

pismo prowincjonalne”
69

. Wszystko, co choćby tylko minimalnie odbiegało od zapatrywania 

„przeciętnego obywatela”, było „złem i potępienia godnym”, gdyż każdą sprawę obywatel 

„brał do siebie i gotów by o nią w czuby wchodzić choćby z redaktorem”. 

Wszelka wypowiedź na temat jakiegoś towarzystwa, instytucji, urzędu uważana była 

za zamach na osobistości. Jeśli redaktor zganił postępowanie kogoś, „zyskiwał z pewnością 

w takim panu nieprzyjaciela”. W opinii „przeciętnego obywatela” redaktor musiał być 

człowiekiem wykolejonym lub głupim, który wydaje gazetę, bo nie ma nic innego do roboty 

albo niczym innym zająć się nie umie. „Na gazetę, jednym słowem, spogląda (...) 

jak na niepotrzebny balast w mieście, uważa ją za wroga spokojnego życia, który wnosi 

niesnaski do stosunków miejskich. Dlatego zdaniem «przeciętnego obywatela» należało 

ignorować pismo prowincjonalne, z pobłażliwym uśmiechem wyrażać się o nim w obecności 

redaktora, a w jego nieobecności (...) przeciw pismu występować”
70

. 

Tak przynajmniej te stosunki widział publicysta „Głosu...”. 

Łamy były zatem niejednokrotnie areną rozmaitych polemik i dementi
71

. 

Przykładowo: zarzut niejakiego dr. B. Markiewicza uczyniony dr. Weinbergowi, 

a mianowicie, że ten wciąga dzieci w konkursy piękności, spowodował zamieszczenie 

w następnym numerze wyjaśnień, że zachowanie Weinberga było poprawne i zarzuty go nie 

dotyczą
72

. 

Jan Als rozdrażniony artykułem dr. Stanisława Jabłońskiego,zareagował wytknięciem 

mu przeinaczenia faktów i tuszowanie swojej kompromitacji na zebraniu przedwyborczym, 

co Als podparł swoją wersją zdarzeń
73

. Czasem wymiana zdań ciągnęła się przez kilka 

numerów. Antoni Barowicz na przykład odpierał w imieniu cechu metalowców zamieszczone 

we wcześniejszych numerach zarzuty, że oferta zamiejscowa na roboty ślusarskie w tutejszym 

kościele była tańsza niż miejscowa. To z kolei dało powód ojcowi Śmiałowskiemu 

do bronienia słuszności przetargu i dyskredytowania cechu w następnym numerze
74

. 

Prasa była nieraz ostatnią instancją w pacyfikacji tak dotkliwych w realiach 

małomiasteczkowych pogłosek i plotek, przy czym nie silono się na delikatności. „Dość tej 

blagi!” – grzmiała w jednej z kolumn zarządczyni składu węgla i drzewa, oznajmiając,  

że Jakub Druhner kłamie, rozgłaszając pomiędzy jej odbiorcami i w całym mieście, jakoby 

tylko on sprowadzał węgiel oraz drzewo i wszyscy się u niego zaopatrywali
75

. 

                                                      
68 P. Rz. 1885, nr 1, s. 2. 
69 Gł. Rz. 1899, nr 27, s. 3. 
70 Ibidem. 
71 Nieraz czytelnicy domagali się możliwości repliki, powołując się na paragrafy ustawy prasowej. Gł. Rz. 1899,  

nr 2, s. 3; nr 4, s. 3. 
72 Gł. Rz. 1913, nr 24, s. 5. 
73 K. Rz. 1883, nr 11, s. 7. 
74 Gł. Rz. 1913, nr 22, s. 5; nr 24, s. 5; nr 25, s. 5. 
75 Gł. Rz. 1913, nr 34, s. 6. 
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Gdy „Kurier...” nadmienił, że pod mianem koniaku sprzedawane są różne wrogie 

organizmowi wyroby, Emil Korm uznał za konieczne zakomunikować czytelnikom,  

że w jego rzeszowskiej propinacji jest do nabycia tylko przedni, prawdziwy koniak
76

. 

W jednym z numerów „Gazety...” mieszkaniec Rzeszowa zamieścił ogłoszenie podające do 

publicznej wiadomości, że bezwarunkowo nie będzie płacił żadnych długów za swoją żonę 

Paulinę Kwiatek
77

. Te przykłady sporów, sprostowań, wyjaśnień można by mnożyć. 

Dział zawierający teksty nadesłane przez czytelników, odpowiedzi do nich 

skierowane, liczne podziękowania
78

 zamieszczano przeważnie na którejś z końcowych stron. 

A że nie wszyscy czytelnicy ulegali politycznym namiętnościom, dział ów bywał miejscem 

ożywionej korespondencji pań. I tak przykładowo, redakcja „Kuriera...” otrzymała liścik 

od jednej z czytelniczek z zapytaniem, jaki jest najlepszy sposób na prędkie zamążpójście, 

z podkreśleniem, że w „dzisiejszych czasach to kwestia nader interesująca ogół panien, 

młodych i starych, wdów, separatek i rozwódek”. Aby nie zawieść czytelniczek w tak palącej 

sprawie, referent redakcji udzielił dwóch rad: „Kochać, rozkochać, wysłuchać oświadczyn, 

wyjść za mąż” lub „sprawdzić, o ile młodzieniec jest partią (środki: wykazy hipoteczne, 

pensja, metryki, bogatych krewnych), rozkochać (to zawsze...) i odpowiedzieć «nie»; 

wówczas młodzieniec z rozpaczy ożeni się z inną, a panna na przekór wyjdzie za pierwszego 

lepszego (...)”. Niezadowolona z tego wywodu niewiasta ponowiła żądanie porady, wobec 

czego bezradna redakcja zwróciła się o pomoc do czytelniczek... no i pomoc nadeszła. 

W następnym numerze zamieszczono nadesłaną radę: „Dziewica, ta gorąco pragnąca zdobyć 

sobie męża, niech się przede wszystkim postara o spory posag, a że amator się znajdzie, 

nie podlega żadnej wątpliwości”
79

. 

W innym miejscu jeden z prenumeratorów doniósł, że żona jego ciągle narzeka, że nic 

w gazecie nie ma, co może świadczyć o tym, że zdominowane przez kobiety, a poruszane 

kwestie dobroczynności i mody nie zaspokajały jej oczekiwań. W związku z tym mąż przesłał 

do administracji prześliczny tort z prośbą dołączenia go do numeru. Małżonka była całkiem 

zadowolona. Te niejednokrotnie zabawne wymiany zdań na łamach prasy świadczą o tym, 

że czytelnicy chętnie reagowali na zamieszczane artykuły, doceniając znaczenie, siłę prasy 

i możliwości dziennikarzy. 

Redakcje znajdujące się, jak już wspomniano, w ścisłym centrum miasta
80

 były także 

ważnymi instytucjami publicznymi. Funkcjonowały nieraz jako biuro rzeczy znalezionych, 

pośrednik w przekazywaniu datków dobroczynnych czy samodzielne placówki filantropijne. 

Wytworzyły się nawet w związku z tym określone zwyczaje. W administracjach gazet 

składano datki zamiast wysyłania biletów noworocznych, powinszowań świątecznych, 

telegramów w dniu ślubu, zamiast kupowania wieńców na trumnę, kwiatów i innych ozdób 

na grób w dni zaduszne
81

. Oczywiście, duży udział w powstaniu tego obyczaju miało  

to, że o takim datku dowiadywała się szeroka publiczność. Zdarzały się też sytuacje 

                                                      
76 K. Rz. 1884, nr 8, s. 7. 
77 G. Rz. 1891, nr 9, s. 4. 
78 Składano rozmaite podziękowania: dla straży ogniowej za ocalenie realności (K. Rz. 1894, nr 1, s. 3), opiekę i udział 

w pogrzebie bliskiego, pomoc w zorganizowaniu pogrzebu (Gł. Rz. 1913, nr 35, s. 6), współczucie z powodu śmierci bliskiej 

osoby (Gł. Rz. 1913, nr 11, s. 6), leczenie i opiekę lekarską (Gł. Rz. 1913, nr 21, s. 6), gesty sympatii z okazji jubileuszów 

(K. Rz. 1884, nr 6, s. 8). 
79 K. Rz. 1889, nr 30, s. 5, nr 31, s. 5. 
80 Biuro redakcji i administracja G. Rz. zostały w sierpniu 1891 r. przeniesione do domu A. Towarnickiego na ul. 3 Maja 9, 

redakcja K. Rz. została w 1894 r. przeniesiona do domu W. Zbyszewskiego na ul. 3 Maja 363. Redakcja i administracja 

G. Rz. (1899) mieściła się na ul. Zamkowej 505, drukarnia Arvaya od 1883 do 1903 r. przy ul. Sandomierskiej, w domu, 

którego właścicielem był niejaki Gutman. We wrześniu 1903 r. przeniesiono ją na ul. 3 Maja 26, a w 1905 r. na ul. 3 Maja 7. 

Biuro redakcji i administracji Gł. Rz. było na ul. Kościuszki, obok sklepu pana J. Kostkiewicza, a następnie na ul. 3 Maja 

na wprost starostwa. G. Rz. 1891, nr 32, s. 3; K. Rz. 1896, nr 9, s. 2; G. Rz. 1899, nr 1, s. 1; Gł. Rz. 1902, nr 28, s. 2. 
81 Gł. Rz. 1913, nr 44, s. 4; K. Rz. 1884, nr 44, s. 5; Gł. Rz. 1913, nr 6, s. 5; Gł. Rz. 1898, nr 13, s. 2; Gł. Rz. 1914,  

nr 1, s. 4; Gł. Rz. 1913, nr 36, s. 5; Gł. Rz. 1913, nr 4, s. 4; 1902, nr 39, s. 3. 
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nietypowe jak ta, gdy do redakcji przesłano za wcześnie obudzonego chrabąszcza i motyla. 

Tym razem jednak zaufanie, którym obdarzano redakcję (jako instytucję o dużych 

możliwościach sprawczych), zostało nadwerężone, albowiem chrabąszcz padł z głodu po 

dwóch dniach
82

. 
 

„Jest to przykrem dla miasta (…), gdy (…) pozostaje bez publikacji (…) 

lokalnych, mających jednak ogólne znaczenie” 

 

Prasa rzeszowska ukazywała się z jedną krótką przerwą przez cały okres od 1883 r., 

do I wojny światowej. Podawała komunikaty z życia codziennego, publicznego i prywatnego, 

odgrywała znaczną rolę w walce politycznej, a w dziale poświęconym sprawom miasta 

cechował ją żywy ton polemiczny, niestroniący od małomiasteczkowego partykularyzmu, 

inwektyw. 

Wyłaniający się z łam rzeszowskiej prasy obraz miasta z toczącym się w jego 

granicach codziennym życiem mieszkańców i bywalców można uznać za dość ponury. 

Przedstawiciele jednej klasy społecznej, redagując czasopisma w różnym stopniu obejmowali 

swą obserwacją całą ludność. Z opublikowanych na podstawie tych spostrzeżeń informacji 

bez trudu można wyczytać liczne linie podziału przebiegające przez społeczność miasta: 

narodowościowe, wyznaniowe, klasowe, zawodowe, towarzyskie. Nadająca ton miejskiemu 

życiu inteligencja sprawiała wrażenie, jakby chciała (z jednej strony) niwelować wszelkie 

podziały, które (z drugiej strony) nierzadko pogłębiała, a na pewno utrzymywała. I choć treści 

artykułów były kierowane do najwyższych klas społecznych, choć o pozostałych wyrażano 

się z nutą wyższości, ich los z pewnością na równi interesował wydawców. Wyjątek stanowi 

tu „Głos Rzeszowski”, który swą otwartą antysemicką postawą zapewne przyczyniał się do 

podsycania napięć. 

Na łamach odnaleźć można więcej typowego dla felietonistów wytykania wszelkich 

niedostatków, narzekań, utyskiwania niż zadowolenia ze zjawisk pozytywnych, przebłysków 

satysfakcji, uznania, dumy. Często mieszkańcy jawią się jako apatyczni, krnąbrni niechluje, 

niedojrzali do samorządnego gospodarowania swoim miastem. Powszechne niedostatki, brud, 

brzydota, obojętność, prostota i małomiasteczkowość to (w świetle prasy) w dużej mierze 

następstwo nieposzanowania przez rzeszowian praw, zarządzeń, dobrych obyczajów. 

Zdaniem „Przeglądu...” mieszkańcy nie lubili wykonywać urzędowych nakazów. Byli 

za to biegli w sztuce narzekania i stronienia od siebie. Redakcja pisała, że na całej kuli 

ziemskiej nikt tyle nie wymyśla na Rzeszów jak sami rzeszowianie: „Wszystko, co się 

tu dzieje i nie dzieje, bywa haniebnie krytykowane, gdy przeciwnie, jak najchętniej 

upatrujemy istny wyskok rajskich rozkoszy w urządzeniach i pożyciu innych miast 

i miasteczek”
83

. Ale taką samą postawę często przyjmowali dziennikarze. 

Ogromny kompleks prowincji towarzyszył nieustannie mieszkańcom Rzeszowa. 

Porównanie do wspaniałych porządków miast europejskich było w prasie częstym motywem. 

Dowodem najwyższego uznania było określenie czegoś jako wielkomiejskie lub europejskie. 

Nawet gdy dostrzegano jakiś pozytywny przebłysk, ocieniano go zwykle ciemnymi chmurami 

malkontenctwa. „Miasto coraz więcej się rozszerza – pisała „Gazeta...” – Dowodem tego 

nowe budowle w ostatnich czasach wystawione i liczne projekta na budynki, które stawiane 

być mają w lecie. [ale] (...) Rzeszów nie posiada odpowiedniej sali do zabaw i przedstawień, 

stąd od dłuższego czasu nie zawitała do nas żadna z większych, prowincjonalnych trup 

                                                      
82 K. Rz. 1883, nr 7, s. 6. 
83 P. Rz. 1883, nr 8, s. 4,  nr 13, s. 1; 1885, nr 15, s. 1; nr 6, s. 5; 1886, nr 1, s. 6. 
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teatralnych. Stąd miasto choć się rozszerza, ma fizjonomię miasteczka prowincjonalnego”
84

. 

Niemal każdy numer gazety donosił o kolejnym wieczorku, przedstawieniu, odczycie – mimo 

to narzekano nieustannie na brak rozrywek, których zasięg społeczny rzeczywiście był wąski. 

Walka ze zbytkiem, mnogość przedsięwzięć filantropijnych, zmagania z drożyzną dopełniają 

obrazu, potwierdzając niejako obiegowe opinie o galicyjskiej biedzie, przewlekłych kłopotach 

materialnych. I choć oczywiście ton defetyzmu i interwencyjnego oburzenia nie jest jedynym, 

choć towarzyszą mu milsze nuty, to jednak w kompozycji prasowych doniesień brzmi  

on zdecydowanie najgłośniej. 

Ale jeśli zastanowić się nad rolą prasy, zadaniami stojącymi przed dziennikarzami 

i śmiało stawianymi sobie przez ich redakcje – o zrozumienie dla tego prasowego 

krytykanctwa – jest dużo łatwiej. To właśnie zmagając się z każdą uliczną dziurą, obdartym 

straganem, śmierdzącą studnią, redakcje realizowały programowe hasła walki o poprawę 

warunków życia. Organizując kolejną składkę, wstawiając się za młodzieżą szkolną, piętnując 

złe obyczaje, a promując właściwe, zabiegano o polepszenie losu ludności. Jak zauważa Hoff, 

powoli przezwyciężano prowincjonalny marazm, za którym to procesem nie nadążały jednak 

często opinie współczesnych
85

. 

Warunki bytowe były trudne. I jeśli – często z przesadą – tak przedstawiała je prasa, 

to po to właśnie, by te niedogodności wypierać. A przecież owe prasowe interwencje często, 

żeby nie rzec – zwykle, odnosiły prędzej czy później skutek. Bo mimo tych ciągłych 

utyskiwań i niezadowolenia Rzeszów się rozwijał, rozbudowywał, rozszerzał. A wraz z nim 

powoli rozwijała się miejska społeczność, tak że nawet często podsycający spory „Głos...” 

w 1910 r. mógł umieścić notatkę, której treść tak naprawdę najbardziej dziwiła chyba samą 

redakcję. Publicysta stwierdzał, że każdy zastanawiający się nad stosunkami wyznaniowymi, 

narodowościowymi, stanowymi i partyjnymi ludności Rzeszowa przekona się, że panuje 

w tym względzie „miła harmonia i patriarchalna zgoda: katolicy i Żydzi, Polacy i inne 

narodowości, cywilni, wojskowi, stronnictwa polityczne różnych odcieni, urzędnicy, kupcy 

i przemysłowcy, w ogóle wszystkie warstwy społeczne w towarzyskich stosunkach tworzą 

jedną, zgodną całość, jakby wielką rodzinę. Stronnictw politycznych lub religijnych 

zwalczających się na zabój nie ma w Rzeszowie”. Nawet prześladowani w innych 

miejscowościach socjaliści w Rzeszowie byli „ludźmi spokojnymi, towarzyskimi, 

sympatycznymi”
86

. 
 

Konkluzje 
 

Prasa rzeszowska, podejmując rozmaite inicjatywy społeczne, stanowiąc platformę 

do dyskusji, wyrażania sądów, ogromnie przyczyniała się do rozwoju miasta, integracji jego 

mieszkańców; komponowała i modyfikowała rzeszowską codzienność, szybko stając się jej 

immanentną częścią. Najlepiej wyraził to „Głos Rzeszowski” w numerze wydanym  

po przerwie spowodowanej lokautem i strajkiem zecerów: 

„Nie mogliśmy przez ostatnie tygodnie wydawać «Głosu». Jest to przykrem dla miasta 

takiego jak Rzeszów, gdy przez dłuższy czas pozostaje bez swego organu, pozostaje 

bez publikacji rzeczy wprawdzie lokalnych, mających jednak ogólne znaczenie i w tym 

tygodniowym zespole gazeciarskim łączących umysły obywatelstwa w sprawach nas 

wspólnie obchodzących. Jest to rodzaj braku pewnej syntezy rzeszowskiej, syntezy 

                                                      
84 G. Rz. 1891, nr 1, s. 2. 
85 J. Szymczak-Hoff, op.cit., s. 231. 
86 Gł. Rz. 1910, nr 11, s. 2. 
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rozstrzelonej pracy publicznej, różnych jednostek i ciał kolegialnych, niezbędnej w życiu 

ludzi kulturalnych”
87

. 
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Abstract 

Galician Rzeszów’s Press. Image of scope, position and performed functions in city’s life in local  

newspapers’ publications 

Article briefly outlines the local press market during the Rzeszow Galician autonomy. In the presented example 

there are shown the reasons of engaging in publishing press in the small town of Galicia.In the following, on the 

background of the characteristics of that newspaper and the problems that are faced, the role of the local press 

and newspapers in the lives of city residents is presented (with editorial perspective).  

 

Key words: the history of the press, Galicia, Newspapers Rzeszów, Rzeszów history, reading newspapers, 

Rzeszow 
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NOWE TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE 

A ZARZĄDZANIE WIEDZĄ 

W ORGANIZACJACH SEKTORA 

PUBLICZNEGO 
 

Grzegorz Panek
1
 

 

 

Streszczenie 

Artykuł dotyczy roli nowych technologii w zarządzaniu wiedzą w organizacjach sektora publicznego. Dokonano 

w nim przeglądu narzędzi zarządzania wiedzą opartych na nowych technologiach i wskazano możliwości ich 

zastosowania w organizacjach sektora publicznego. Podano również przykłady zastosowań narzędzi zarządzania 

wiedzą w administracji publicznej w Polsce.   

 

Słowa kluczowe: komunikacja, nowe technologie, zarządzanie wiedzą, sektor publiczny 

 

 

Wprowadzenie 
„Wiedza bez działania jest bezużyteczna, 

działanie bez odpowiedniej wiedzy jest niebezpieczne” 

Jorg Staehli (Novartis) 

 

 Sektor publiczny na tle dwóch pozostałych sektorów gospodarki postrzegany jest jako 

najwolniej implementujący nowe technologie. Dwadzieścia ostatnich lat pokazuje,  

że szczególnie sektor prywatny, ale także i „trzeci sektor” wykorzystują innowacje 

technologiczne w nieporównanie większym stopniu, co przyczynia się do ich dynamicznego 

rozwoju
2
. 

Metody, a co za tym idzie, również i narzędzia wykorzystywane w procesie 

zarządzania wiedzą zależą od specyfiki organizacji i od celów, jakie sobie stawia. 

 Według analiz przeprowadzonych przez AT Kearney, organizacje sektora publicznego 

korzystają z nowych technologii głównie w celu zwiększenia produktywności, a także 

poprawy jakości świadczonych usług
3
. 
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2
 Raport KPMG, Czy warto inwestować w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce, 

KPMG w Polsce 2009. 
3
 Raport AT Kearney, Shared Services in Government 2. Building a Platform for Better Public Services at Lower 

Cost, AT Kearney 2007. 
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 Osiągnięcie tych celów nie jest jednak możliwe bez efektywnego zarządzania wiedzą, 

które wymaga wspomagania przez narzędzia oparte na nowych technologiach (głównie 

sieciowych). 

Zarządzanie wiedzą to młoda i nieustannie rozwijająca się gałąź zarządzania, która 

w miarę potrzeb wykształca nowe narzędzia lub też implementuje już istniejące do realizacji 

celów organizacji. 

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, jak implementacja nowych 

technologii wpływa na zarządzanie organizacjami sektora publicznego. 

W osiągnięciu założonego celu pomóc ma systematyzacja zagadnień wiedzy i zarządzania 

wiedzą w oparciu o wybraną literaturę przedmiotu i raporty z badań, a także zaproponowanie 

i szczegółowe omówienie narzędzi zarządzania wiedzą implementowanych w organizacjach 

sektora publicznego. 

W artykule zaprezentowano również studium przypadku – projekty: e-PUAP 

(Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), e-PUAP2, STAP (Sieć 

Teleinformatyczna Administracji Publicznej), pl.ID oraz SIS II i VIS (Schengen Information 

System II oraz Visa Information System), których realizację rozpoczęto pod kuratelą 

ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (dziś kompetencje w tym 

zakresie posiada Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji), wykorzystujące zaawansowane 

narzędzia zarządzania wiedzą oparte o nowe technologie. 

Ze względu na subiektywny sposób ujęcia tematu wyrażający się m.in. w wyborze 

najbardziej odpowiednich, zdaniem autora, narzędzi zarządzania wiedzą w organizacjach 

sektora publicznego opracowanie to nie ujmuje opisywanej tematyki w sposób całościowy, 

ale koncentruje się na kilku wybranych aspektach związanych z implementacją nowych 

technologii w organizacjach sektora publicznego. 

 

Wiedza i jej rodzaje 

 

Istnieje wiele sposobów pojmowania wiedzy. W ujęciu węższym definiuje się ją jako 

„ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystania”
4
. 

W szerszej perspektywie wiedza postrzegana jest zaś jako „wszelki zbiór informacji, 

poglądów, wierzeń, którym przypisuje się wartość poznawczą i/lub praktyczną”
5
.  

Ze względu na miejsce występowania i dostępność wiedzę dzieli się na: 

1. jawną (explicite knowledge) – ujmowaną np. za pomocą słów i liczb, łatwo dostępną, 

2. ukrytą, cichą (tacit knowledge) – biorącą się z doświadczenia, codziennie 

wykorzystywaną przez człowieka, ale trudną do określenia, sformalizowania 

i przekazania
6
. 

 

W literaturze przedmiotu, pojęcia „dane” i „informacje” często podaje się jako synonim 

terminu „wiedza”. Jest to ujęcie błędne, gdyż wiedza to przedstawiony w pewnym kontekście, 

połączony z osobistymi doświadczeniami człowieka, szczyt „piramidy” przetwarzania danych 

i informacji.      

U podstawy piramidy znajdują się dane – fakty, które bez powiązania i kategoryzacji 

niewiele znaczą. Po nadaniu im odpowiedniej struktury i osadzeniu w kontekście, stają się 

one informacjami i plasują się w centrum piramidy. Jednak dopiero subiektywne połączenie 

                                                      
4
 Nowa encyklopedia PWN, t. 6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 733. 

5
 Ibidem. 

6
 A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa 2007, s. 23-24. 
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ze sobą informacji, zintegrowane z doświadczeniami jednostki na danym polu działania, 

skutkuje wygenerowaniem wiedzy, zlokalizowanej u szczytu hierarchii
7
. 

Do analizy i syntezy danych oraz informacji wystarczą wyspecjalizowane systemy 

informatyczne. Do zarządzania wiedzą niezbędny jest jednak pierwiastek ludzki, wydatnie 

wspomagany przez nowoczesne technologie, lecz dziś jeszcze niemożliwy do całkowitego 

zastąpienia.  

Jak słusznie zauważają A. Kowalczyk i B. Nogalski, wiedza jest podstawą 

funkcjonowania przedsiębiorstw i elementem budowania ich przewagi strategicznej 

i wiarygodności. Autorzy wyróżniają przy tym dwa typy przedsiębiorstw: knowledge based, 

dla których wiedza jest podstawą działania i produktem, oraz knowledge intensive, 

wykorzystujących w swoich działaniach swoisty „ładunek wiedzy”
8
. 

W literaturze przedmiotu istnieje szereg ujęć, a co za tym idzie – definicji zarządzania 

wiedzą, w zależności od sposobu postrzegania tematu. Można analizować zarządzanie wiedzą 

w ujęciu funkcjonalnym, procesowym, instrumentalnym oraz instytucjonalnym
9
. 

Z punktu widzenia celów niniejszego opracowania interesujące wydaje się postrzeganie 

zarządzania wiedzą w ujęciu instrumentalnym.  

„[Zarządzanie wiedzą w ujęciu instrumentalnym] polega na odpowiednim doborze 

i wykorzystaniu instrumentów przyczyniających się do przebiegów głównych procesów 

z udziałem wiedzy na wszystkich poziomach i obszarach organizacji. Zestaw instrumentów 

jest szeroki, od ekonomiczno-finansowych, prawnych po organizacyjne i techniczne. W skład 

instrumentów włączyć można między innymi systemy organizacyjne przyczyniające się  

do realizacji funkcji operacyjnych, jak system informacyjny, system motywacyjny, system 

controllingu itd. oraz szereg narzędzi, jak: internet, intranet, ekstranet, bazy danych, pokoje 

rozmów, a także metod: obrady, koła jakości, kaizen, burzę mózgów itd., na których opierają 

się i które wykorzystują systemy organizacyjne wspomagające zarządzanie wiedzą”
10

. 

 Przytoczona definicja wskazuje na kluczowe instrumenty, narzędzia i metody 

wykorzystywane w procesie zarządzania wiedzą w organizacjach. Wymienione elementy,  

ze względu na swą specyfikę, zostały zaadaptowane dla potrzeb sektora publicznego  

i są używane w administracji publicznej, szkołach czy instytucjach kultury. 
 

Metody zarządzania wiedzą 
 

Zarządzanie wiedzą w organizacjach – w tym w instytucjach sektora publicznego  

– składa się z pięciu podstawowych etapów: odkrywania, generowania, wartościowania, 

upowszechniania oraz wykorzystywania wiedzy
11

. Niektórzy badacze wyróżniają dodatkowo 

szósty etap – zachowywanie wiedzy, na który składają się: wybór wiedzy, którą należy 

zachować, metody jej przechowywania oraz aktualizacja wiedzy
12

. 

Generowanie, inaczej – tworzenie, wiedzy w organizacji to proces wielowymiarowy. 

Może on w pełni zaistnieć w organizacjach uczących się. Organizacyjne uczenie się można 

podzielić na indywidualne i zespołowe. 

Wygenerowana wiedza może występować w trzech postaciach: ustrukturalizowanej, 

nieustrukturalizowanej oraz częściowo ustrukturalizowanej. Do wiedzy ustrukturalizowanej 

                                                      
7
 Ibidem, s. 22. 

8
 Ibidem. 

9
 B. Mikuła, Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, http://www.e-mentor.edu.pl. 

10
 Ibidem. 

11
 A. Jashapara, Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, PWE, Warszawa 2006, s. 15. 

12
 G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, 

s. 227-251. 
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zalicza się dane o klientach, dane finansowe, sprzedażowe i demograficzne. Wiedza 

nieustrukturalizowana to głównie dokumenty, e-maile, zapisy wideo oraz prezentacje. 

W skład wiedzy częściowo ustrukturalizowanej wchodzą przypadki, zasady działania, 

procedury oraz plany działania. 

Do uporządkowania wymienionych wyżej form wiedzy służą dwie metody: ontologia 

(ogólne ujęcie zagadnienia za pomocą formalnego słownictwa; między pojęciami mogą 

występować relacje typu „zawiera”) oraz taksonomia (hierarchiczna klasyfikacja wiedzy 

wskazująca zależności między pojęciami)
13

.  

Skuteczne wdrażanie mechanizmów zarządzania wiedzą uwarunkowane jest 

dodatkowo wyodrębnieniem wiedzy, czyli wskazanie związków przyczynowo-skutkowych 

między poszczególnymi pojęciami. Służą do tego tzw. mapy poznawcze (mapy wiedzy). 

 Mapy wiedzy mogą przyjmować postać od bardzo prostych do niezwykle 

skomplikowanych.  W ich konstruowaniu pomaga pięciostopniowy schemat: 

1. identyfikacja procesu, problemu lub zagadnienia, wykorzystująca wiedzę; 

koncentracja mapy na wybranym obszarze, 

2. rozpoznanie adekwatnych źródeł wiedzy i zasobów, które mogą stanowić podstawę 

rozwiązania problemu, 

3. kodyfikacja elementów w postaci dostępnej dla wszystkich członków organizacji, 

4. integracja informacji odnoszących się do tych elementów w formie przyjaznej dla 

użytkownika (wirtualnej lub materialnej) i umożliwiającej nawigację i odnajdowanie 

potrzebnej wiedzy (lub jej lokalizacji w strukturze), 

5. zapewnienie środków ciągłej aktualizacji mapy i utrzymania jej wysokiej jakości
14

. 

  

Mózg człowieka absorbuje każdego dnia miliony informacji. Znaczną część z nich 

odrzuca, klasyfikując je jako nieistotne, drugą część przetwarza i wykorzystuje do bieżącego 

funkcjonowania. Podobnie ma się rzecz z komputerowymi bazami danych. Znajdują się 

w nich informacje o różnej tematyce i stopniu istotności, jednak, by otrzymać konkretną 

informację, należy użyć specjalistycznych narzędzi wyszukiwania informacji. Wyszukiwanie 

informacji wspomagane jest przez dwa procesy: 

1. indeksowanie – stworzenie listy pojęć umożliwiającej przeszukanie danego tekstu pod 

kątem ich występowania,  

2. pytanie-odpowiedź – wyszukiwanie odpowiedzi na konkretne pytanie za pomocą 

algorytmów porządkujących odpowiedzi wg ich przydatności.  
 

Postęp techniki umożliwia dziś wyszukiwanie i indeksowanie pojęć nawet 

w skompresowanym dokumencie – objętość tekstu można zmniejszyć o 65-70%. Jest  

to bardzo wysoka wartość, biorąc pod uwagę bardzo szybkie tempo rozrostu dokumentów 

tekstowych. Do wyszukiwania informacji w internecie służą automatyczne wyszukiwarki 

sieciowe. Nie można jednak za ich pomocą przeszukiwać pełnych tekstów dokumentów, 

a jedynie indeksy. Kolejną słabą stroną internetu jest trudność w weryfikacji wartości 

zamieszczanych tam informacji. Każdy użytkownik może w sposób niemal niekontrolowany 

umieszczać w sieci materiały dowolnej treści
15

. 

Pożytecznymi i interesującymi narzędziami wyszukiwania informacji, ze względu  

na sposób działania, są także programy komputerowe działające w oparciu o tzw. technologię 

agentową. Ich działanie polega na wyszukiwaniu najlepszego rozwiązanie danego problemu.  

                                                      
13

 A. Jashapara, op.cit., s. 120-121. 
14

 M.J. Eppler, Making Knowledge Visible Through Knowledge Maps: Concepts, Elements, Cases 

[w:] Handbook on Knowledge Management, red. C.W. Holsapple, Springer, New York 2003, s. 187-205. 
15

 Ibidem, s. 129-134. 
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Technologię agentową stosuje się do szerokiego spektrum zadań. Umożliwia ona m.in.: 

1. filtrowanie poczty elektronicznej w oparciu o zachowania i zwyczaje użytkownika 

konta e-mail – podsuwanie przez system rozwiązań ułatwiających poruszanie się 

pośród dużej liczby wiadomości oraz ich kategoryzację, 

2. obsługę transakcji wewnątrzorganizacyjnych – negocjowanie warunków przez działy 

lub filie organizacji, 

3. okresową aktualizację istotnych danych przez zintegrowanie oprogramowania 

z odpowiednimi elementami systemu (tzw. owijki agentowe), 

4. streszczanie dokumentów przez wyszukiwanie kluczowych zdań, 

5. zarządzanie wiadomościami z serwisów informacyjnych
16

. 
 

Możliwości, jakie daje technologia agentowa, są nie do przecenienia w organizacjach 

sektora publicznego, gdzie proces komunikowania się powoduje nieustanny przyrost danych 

i informacji o różnym stopniu istotności i pilności.  Poprzez ich hierarchizację, a przez  

to – ułatwienie dostępu i oszczędność czasu – systemy agentowe przyczyniają się  

do przekształcania danych i informacji w wiedzę, którą można zarządzać za pomocą 

odpowiednio dobranych narzędzi
17

. 

Mimo wielu niewątpliwych zalet programy działające w oparciu o technologię 

agentową mają jednak również dostrzegalne wady. 
Należą do nich: 

1. brak nadrzędnego systemu kontrolującego, 

2. brak zdolności do znajdowania optymalnych rozwiązań w skali globalnej, 

3. długi okres rozwoju (uczenia się) programu agentowego, zanim zacznie  

on sam podejmować skuteczne decyzje, 

4. niedostosowanie do potrzeb użytkownika w przypadku zmiany preferencji
18

. 
 

Wymienione niedoskonałości systemów agentowych wynikają – paradoksalnie  

– ze stopnia ich zaawansowania technologicznego. Po raz kolejny potwierdza się teza,  

że nawet najbardziej innowacyjne urządzenia nie są doskonałe i – by wydajnie działać  

– wymagają kontroli człowieka. Mimo to zestawienie wad i zalet technologii agentowej 

wyraźnie wskazuje na przewagę jej mocnych stron. 

Podsumowując wątek modeli i procesów cyklu zarządzania wiedzą, należy zauważyć 

rosnącą rolę systemów informatycznych i – co za tym idzie – coraz większy wpływ 

nowoczesnych technologii na proces zarządzania wiedzą.  

W metodach klasyfikacji form wiedzy za pomocą ontologii i taksonomii jeszcze 

stosunkowo łatwo dostrzec można element humanistyczny i rolę czynnika ludzkiego. Jednak 

już proces wyszukiwania informacji, czy to w bazach danych, czy za pomocą wyszukiwarek, 

jest oparty na technologii sieciowej i w znacznym stopniu zdehumanizowany, co niesie 

ze sobą ryzyko niepełnej wydajności tych systemów. 
 

                                                      
16

 A. Jashapara, op.cit., s. 135-136. 
17

 Jak wynika z przeprowadzonych badań, pracownicy przedsiębiorstw spędzają 30-60 minut dziennie  

na poszukiwaniu potrzebnych informacji lub osób, które takimi informacjami dysponują. Z tego 80% pytań 

powtarza się, a 65% czasu pracy poświęca się na powtarzanie czynności wykonywanych już przez innych 

pracowników (P. Grzybowski, Załóż swój własny portal internetowy, dostęp: 

http:www.biznespolska.pl/gazeta/article.php?contentid=127149; Broszura informacyjna: Pyton Enterprise 4.0  

– System Zarządzania Wiedzą. Informacja o produkcie, Pyton Software, s. 3, dostęp: 

http://www.innowacje.4system.com/innowacje/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.res

ource&downloadMore=attachment&id=100000000007].  
18

 A. Jashapara, op.cit., s. 136. 
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Narzędzia zarządzania wiedzą w sektorze publicznym 

 

Sektor publiczny to – w ujęciu Josepha E. Stiglitza – państwo
19

. W kontekście nauk 

o zarządzaniu ta definicja, składająca się z jednego wyrazu, jest bardzo ogólna i szeroka. 

W słowie „państwo” bowiem zawiera się szereg elementów (organizacje, instytucje), które 

wymagają odrębnych koncepcji metod i narzędzi zarządzania. Na mnogość tych elementów 

wskazuje poniższa definicja zarządzania publicznego.  

„Zarządzanie publiczne to dyscyplina szczegółowa nauki o zarządzaniu, której 

głównym obiektem badań jest zarządzanie poszczególnymi organizacjami sfery publicznej, 

przede wszystkim instytucjami publicznymi oraz makrosystemami, inaczej 

makroorganizacjami, jak gospodarka narodowa i państwo, a także mezosystemami,  

np. regionami i poszczególnymi sferami życia publicznego. Zajmuje się ona badaniem 

sposobów i zakresu harmonizowania działań zapewniających prawidłowe wyznaczanie celów 

organizacji tworzących sferę publiczną oraz optymalnego wykorzystywania możliwości 

zorganizowanego działania ludzi, nakierowanego na kreowanie publicznych wartości  

i na realizację interesu publicznego”
20

. 

Organizacje sektora publicznego generują nieustannie zasoby wiedzy, które wymagają 

sprawnego zarządzania za pomocą odpowiednich narzędzi.     

Wybrane narzędzia zarządzania wiedzą w sektorze publicznym: 

1. bazy przypadków – bazy danych używane głównie przez organizacje realizujące 

zadania w trybie projektowym. Znajdują się w nich opisy zrealizowanych projektów. 

Bazy przypadków stanowią pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy 

nad projektami. Pełnią również funkcję swoistego „kodeksu dobrych praktyk”;   

2. biuletyny, newslettery – narzędzia powiadamiające użytkowników-prenumeratorów 

o pojawieniu się w systemie nowej wiedzy na dany temat; 

3. e-learning – nabywanie wiedzy na odległość za pośrednictwem internetu i komputera 

(materiały dydaktyczne mogą znajdować się również na nośnikach zewnętrznych, 

tj. CD, DVD). Metody uczenia się na odległość to m.in.: udział w forach 

dyskusyjnych, seminaria sieciowe czy spotkania online za pośrednictwem platform 

komunikacji sieciowej. e-learning jest również narzędziem, które pozwala organizacji 

obniżyć koszty, jednak przy projektowaniu kursów należy pamiętać, by spełniały one 

należycie swą rolę i były dopasowane do rzeczywistych potrzeb i poziomu wiedzy 

uczestników; 

4. e-service – grupa narzędzi zarządzania kontaktami z klientem i automatycznej obsługi 

klienta stanowiąca część wspólną zarządzania wiedzą i CRM (customer relationship 

management); 

5. fora dyskusyjne – narzędzia komunikacji asynchronicznej, za pomocą których 

użytkownicy mogą dzielić się wiedzą na dany temat, wymieniać opinie i komentarze; 

6. hurtownie danych – repozytoria danych pochodzących z wielu źródeł, pozwalające na 

usprawnienie pracy i procesu decyzyjnego w organizacji; 

7. intranety – wewnętrzne sieci oparte na technologii internetowej, do których dostęp 

mają członkowie jednej organizacji. Ochrona udostępnianych zasobów odbywa się  

za pomocą oprogramowania, które blokuje nieuprawniony dostęp z zewnątrz, 

jednocześnie umożliwiając pracownikom dostęp do internetu. Główną wadą 

intranetów jest – paradoksalnie –  nadmierna ilość zgromadzonych informacji, która 

powoduje trudności w ich wyszukiwaniu; 

                                                      
19 J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 4-16. 
20 B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004, s. 59.  
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8. portale korporacyjne – dostępne z poziomu przeglądarki internetowej kompletne 

informacje na temat danej organizacji, udostępnione użytkownikom w postaci danych 

ustrukturalizowanych oraz nieustrukturalizowanych; 

9. systemy obiegu pracy (workflow) – pomocne w zbieraniu materiałów potrzebnych  

do przygotowania treści nowego dokumentu, np. odszukują stosowne zapisy 

w poprzednio wygenerowanych dokumentach. Po zakończeniu danego etapu prac, 

systemy workflow projektują i regulują kolejne etapy, przez co praca staje się bardziej 

efektywna; 

10. systemy wspomagania decyzji – zaprojektowane do pełnienia funkcji planistycznych 

oraz decyzyjnych. Naśladują sposób rozumowania ekspertów w danej dziedzinie, 

opierając się na wiedzy bazowej i mechanizmach wnioskowania logicznego; 

11. systemy wspomagania pracy grupowej (groupware) – narzędzia należące  

do technologii informacyjno-komunikacyjnych (information communication 

technology – ICT), umożliwiają dzielenie się wiedzą i ułatwiają współpracę 

w tworzeniu i transferze wiedzy. Systemy groupware zezwalają na korzystanie  

z potrzebnych zasobów informacyjnych każdemu członkowi grupy, automatycznie 

udostępniają najbardziej aktualną wersję dokumentów i stanowią platformę 

komunikacyjną dla wszystkich członków grupy, przez co pomagają zachować 

spójność przekazywanych informacji. Systemy wspomagania pracy grupowej oferują 

użytkownikom m.in. następujące opcje: internet, poczta e-mail, kalendarze 

i terminarze, narzędzia wizualizacji, faks, monitorowanie bezpieczeństwa operacji.  

Za pierwszy produkt umożliwiający użytkownikom korzystanie z wyżej 

wymienionych funkcjonalności uważa się Lotus Notes – program, który umożliwia 

jednoczesny dostęp do zgromadzonych danych wielu użytkownikom, którzy mogą  

z nich korzystać niezależnie od siebie; 

12. systemy zarządzania dokumentami (document management) – główną ich zaletą jest 

ułatwianie wyszukiwania, klasyfikowania i gromadzenia dokumentów, a także 

monitorowanie zmian w dokumentach (niezwykle istotne przy częstym edytowaniu 

plików jest odnalezienie ich aktualnej wersji); 

13. wideokonferencje (desktop videoconferencing – DTVC) – pozwalają  

na komunikowanie się (wizja i fonia) oraz wspólną pracę oddalonych od siebie osób 

za pośrednictwem sieci informatycznej, komputera, kamery i mikrofonu. Sprzęt 

i oprogramowanie do prowadzenia wideokonferencji umożliwia kilku osobom pracę 

na tych samych dokumentach za pomocą wspólnego obszaru roboczego. 

Wideokonferencje pozwalają zaoszczędzić czas i środki finansowe  

(np. na przemieszczanie się); 

14. narzędzia wizualizacji – umożliwiają dwu- lub trójwymiarowe obrazowanie efektów 

wyszukiwania danych przy użyciu zaawansowanych technik grafiki komputerowej. 

Wizualizacja w zarządzaniu wiedzą to dziedzina rozwojowa, gdyż z dnia na dzień 

informacje pozyskiwane są w coraz bardziej złożonej formie, która wymusza nowe 

techniki obrazowania
21

.  

Scharakteryzowane powyżej instrumenty zarządzania wiedzą oparte są na technologii 

sieciowej, która nieustannie się rozwija i przeobraża. Nie pozostaje to bez wpływu na sam 
                                                      
21

 Opracowano na podstawie: A. Sobczak, Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą 

w instytucjach sektora publicznego, Forum Nowoczesnej Administracji Publicznej, 

http:www.egov.pl/_baza/teksty/zarzadzanie_wiedza_it.doc; A. Jashapara, op.cit.; G. Probst, S. Raub, 

K. Romhardt, op.cit.; M. Żmigrodzki, Przegląd narzędzi informatycznych stosowanych w systemach zarządzania 

wiedzą, Forum Nowoczesnej Administracji Publicznej,  

http://www.egov.pl/components/com_docman/dl2.php?archive=0&file=cHJ6ZWdsYWRfbmFyemVkemkucGR

m. 
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proces zarządzania wiedzą. Interesującą tezę w tej kwestii stawia Beata Mierzejewska, która 

prognozuje, że w przyszłości najbardziej rozwiną się narzędzia organizacyjne zarządzania 

wiedzą
22

. 

„Przyglądając się istniejącym już dziś mechanizmom zarządzania wiedzą, można 

próbować przewidywać, że – o ile dotychczas prym wśród rozwiązań wiodły narzędzia 

technologiczne ukierunkowane na przetwarzanie informacji, zachowywanie wiedzy  

i czynienie jej niezależną od autora, o tyle nadchodzące lata będą oznaczały rozwój  

i pojawianie się coraz to nowych narzędzi organizacyjnych. Wydaje się, że największą 

popularnością spośród już dostępnych powinny cieszyć się te, które prowadzą do umocnienia 

relacji między uczestnikami systemu”
23

.
 
 

Przeciążenie informacyjne, z którym styka się dziś człowiek – przymus absorbowania 

niezliczonych bitów informacji o różnym stopniu ważności i pilności – wymusza rozwój 

narzędzi organizacyjnych i komunikacyjnych, wspomagających i systematyzujących ten 

proces. Skuteczna komunikacja jest bowiem determinantą sukcesu podejmowanych 

przedsięwzięć, a ponadto – jak słusznie zauważa B. Mierzejewska – cementuje relacje 

międzyludzkie. 

Mierzejewska stosuje innowacyjny podział mechanizmów zarządzania wiedzą 

w przyszłości na mechanizmy tworzenia i integrowania wiedzy
24

. 

W klasyfikacji tej daje się zauważyć ciekawa prawidłowość – pięcioetapowy cykl zarządzania 

wiedzą A. Jashapary
25

 zostaje ograniczony do dwóch elementów. Odkrywanie i generowanie 

wiedzy występują jako jeden mechanizm – tworzenia wiedzy, natomiast wartościowanie, 

upowszechnianie oraz wykorzystywanie wiedzy złączone jest we wspólny mechanizm  

– integrowania wiedzy. 

Zarówno mechanizmy tworzenia, jak i integrowania wiedzy, posługują się 

wyspecjalizowanymi narzędziami. Zestawienie narzędzi zarządzania wiedzą w przyszłości, 

przedstawia tab. 1. 
 

Tab. 1. Mechanizmy zarządzania wiedzą w przyszłości. 

TWORZENIE WIEDZY INTEGROWANIE WIEDZY 

o indywidualne uczenie się 

o grupowe uczenie się 

o zarządzanie innowacjami i kapitałem intelektualnym 

o społeczności „zapytań” 

o kaizen 

o think tanks 

o SNA (analiza sieci społecznych) 

o knowledge networks 

o treningi 

o społeczności praktyków 

o pozyskiwanie wiedzy 

o storytelling 

o inicjatywy w obszarze kultury organizacji 

o portale wiedzy 

o narzędzia zarządzania innowacjami 

o groupware 

 aplikacje do współpracy 

 narzędzia virtual teaming 

 e-mail 

o grupy dyskusyjne 

o portale informacyjne 

o intranety 

o zarządzanie informacjami 

o work product management 

o content management 

o grupware 

Źródło: B. Mierzejewska, Mechanizmy wspierające zarządzanie wiedzą w organizacji, http:www.e-mentor.edu.pl 

 

                                                      
22

 B. Mierzejewska, Mechanizmy wspierające zarządzanie wiedzą w organizacji, http:www.e-mentor.edu.pl. 
23

 Ibidem. 
24

 Ibidem. 
25

 A. Jashapara, op.cit., s. 20. 
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 W  tabeli zgrupowano dwa rodzaje narzędzi zarządzania wiedzą. W pierwszej grupie 

znajdują się klasyczne narzędzia, których podstawą są interakcje międzyludzkie, natomiast 

w grupie drugiej – narzędzia oparte na nowych technologiach.  

 Wyżej wymienione mechanizmy zarządzania wiedzą, odnoszące się – jak podaje  

B. Mierzejewska – do przyszłości, coraz powszechniej znajdują swoje zastosowanie 

w dzisiejszej praktyce organizacji. Świadczy to o szybkim tempie rozwoju gałęzi zarządzania 

wiedzą, które generuje zapotrzebowanie na nowe narzędzia. Prawdą jest, że niektóre 

z wymienionych instrumentów (np. analiza sieci społecznych, virtual teaming) są ciągle 

przedmiotem badań i udoskonalania, ale – mimo to – są one coraz częściej implementowane 

w organizacjach. Nasuwa się zatem wniosek, że przyszłość, o której traktują tezy cytowanego 

artykułu, bardzo szybko zamieniła się w teraźniejszość
26

. 

 

Implementacja narzędzi zarządzania wiedzą w administracji publicznej  

w Polsce – przykłady 

 

Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 to dokument, w którym zawarto 

priorytety i cele informatyzacji Polski, a także zestawienie sektorowych i ponadsektorowych 

projektów informatycznych
27

. Projekty te, wykorzystujące szereg narzędzi zarządzania 

wiedzą, mają służyć m.in. poprawie jakości obsługi petentów, wymianie informacji między 

jednostkami administracji publicznej oraz zwiększeniu zaufania obywateli do usług 

świadczonych w sieci (tzw. e-usług). 

Szczegółowe omawianie kwestii usług elektronicznych wykracza poza logikę 

niniejszego artykułu. Interesujące, ze względu na wykorzystywanie narzędzi zarządzania 

wiedzą, są natomiast same projekty realizowane pod auspicjami Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji: e-PUAP, e-PUAP2, STAP, pl.ID oraz SIS II VIS
28

. 

Pierwszy z projektów, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej  

(e-PUAP), realizowany w latach 2006-2008, przeznaczona jest dla trzech grup docelowych: 

obywateli, przedsiębiorców i administracji. Pełni funkcję skrzynki podawczej (dziennika 

podawczego w sieci) i obsługuje mikropłatności elektroniczne. W ramach e-PUAP działa 

także Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów oraz Portal Interoperacyjności, 

tematycznie zorientowany na standardy wymiany danych w administracji publicznej, który 

dostarcza personalizowanych narzędzi pracy grupowej (grupware). Platforma zawiera 

również moduły e-learningowe dla petentów. Dostęp do usług oferowanych w ramach e-

PUAP – obok indywidualnego profilu chronionego loginem i hasłem – odbywa się za pomocą 

nowych kanałów dostępu, tj. WAP, SMS i forów dyskusyjnych. Ułatwia to znacząco 

załatwianie formalności i pozwala oszczędzić czas
29

. 

Kontynuacją projektu e-PUAP jest, przewidziany do realizacji na lata 2008-2013,  

e-PUAP2. Ma on umacniać powiązania między istniejącymi już systemami administracji 

publicznej, a także oferować rozszerzony zestaw usług publicznych i kanałów dostępu,  

co w zamierzeniu ma przełożyć się na zwiększenie liczby podmiotów korzystających  

z e-usług
30

. 

                                                      
26

 Cytowany artykuł B. Mierzejewskiej pt. Mechanizmy wspierające zarządzanie wiedzą w organizacji, został 

napisany w roku 2004.  
27

 Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 – Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 marca 

2007r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 (DzU z 6 kwietnia 2007 r.). 
28

 Ibidem, cz. II. 
29

 Ibidem, cz. II. 
30

 Ibidem, cz. II. 
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Trzeci z analizowanych projektów to Sieć Teleinformatyczna Administracji Publicznej 

(STAP). Był on realizowany w latach 2006-2008. Główny cel projektu to rozwój usług 

sieciowych poprzez działania w zakresie popularyzacji podpisu elektronicznego (głównie 

wśród przedsiębiorców) i platformy obiegu dokumentów elektronicznych (workflow), a także 

telefonii internetowej
31

 oraz narzędzi wideokonferencyjnych z transmisją wizji i fonii
32

. 

Kolejny projekt, realizowany w latach 2008-2013 – pl.ID – ma charakter 

ponadsektorowy. Jest to projekt złożony, z wielu względów niełatwy do zrealizowania. Cele 

projektu to: wdrożenie elektronicznego dokumentu tożsamości zawierającego dane 

biometryczne, integracja rejestrów PESEL z Krajowym Rejestrem Urzędowym Podziału 

Terytorialnego Kraju (TERYT2), NIP, REGON, KRS, Rejestrem Systemu Ksiąg 

Wieczystych, Rejestrem Systemu Ewidencji Paszportowej oraz Centralnej Ewidencji 

Pojazdów i Kierowców (CEPIK). Ponadto projekt oddziaływał będzie na rozwój 

zintegrowanych usług publicznych (tzw. usługi jednego okienka, np. zakładanie działalności 

gospodarczej). Zakłada on także uproszczenie procedur w zakresie potwierdzania danych 

osobowych, stanu cywilnego oraz miejsca zameldowania. W ramach projektu pl.ID zostanie 

utworzona hurtownia danych o obywatelu wraz z repozytorium metadanych
33

. Projekt pl.ID 

bazuje na bardzo dużych zasobach wiedzy zgromadzonych w wielu systemach. Jego 

realizacja wymaga zatem szczególnej ostrożności i ochrony danych na każdym etapie 

zarządzania wiedzą, począwszy od jej wygenerowania, przez przetwarzanie, aż po transfer
34

. 

Nie mniej interesująco przedstawia się realizacja polskiego komponentu Schengen 

Information System II i Visa Information System, która przypadała na lata 2007-2008. Projekt 

polegał na integracji systemów SIS II oraz VIS, ich implementacji w Polsce i synchronizacji 

z innymi państwami Unii Europejskiej. Zintegrowany system składa się z bazy danych 

zawierającej przypadki łamania prawa (handel ludźmi, przemyt osób, narkotyków, dzieł 

sztuki, pojazdów itd.) oraz z usługowych aplikacji sieciowych dla SIS II VIS (wysyłanie 

i odbieranie zapytań, odpowiedzi, komunikatów i powiadomień). System posiada także moduł 

usług komunikacyjnych i zarządzania wiedzą dla szeregu zaangażowanych podmiotów 

tj. Komenda Główna Policji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 

Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców i inne
35

. 

 Proces zarządzania wiedzą w sektorze publicznym, szczególnie w jednostkach 

administracji publicznej, powinien przebiegać dwutorowo. Winien być nakierowany nie tylko 

na wiedzę tworzoną wewnątrz organizacji, a co za tym idzie – na usprawnienie pracy 

urzędników, lecz także na wiedzę pochodzącą z otoczenia zewnętrznego i na obsługę 

petentów (zakładając sprzężenie zwrotne w postaci uwag i komentarzy petentów). 

 Analizowane powyżej projekty sektorowe i ponadsektorowe kładą nacisk na obydwa 

wymienione bieguny zarządzania wiedzą.  
 

Konkluzje 

 

 Zarządzanie wiedzą w organizacjach sektora publicznego jest niezbędnym warunkiem 

ich prawidłowego funkcjonowania. Wiedza bowiem – zarówno jawna, jak i ukryta  

                                                      
31

 Transmisja w oparciu o technologię VoIP (Voice over Internet Protocol). 
32

 Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010…, op.cit., cz. II. 
33

 Metadane (metatagi), czyli dane przełożone na język programowania (np. html) i czytelne dla systemu 

informatycznego, są bardzo istotne w procesie zarządzania wiedzą zawartą w bazie. Dokładne metadane 

gwarantują m.in. szybkie i skuteczne przeszukiwanie bazy danych. 
34

 Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010…, op.cit., cz. II. 
35

 Ibidem, cz. II. 
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– jest kluczowym zasobem stanowiącym podstawę podejmowania decyzji, których wcielenie 

w życie przyczynia się do realizacji celów organizacji.  

 W wielu organizacjach sektora publicznego wiedza jest mylnie utożsamiana z danymi 

oraz informacjami. Rodzi to poważne konsekwencje, gdyż wszelkie działania podejmowane 

w kierunku zarządzania wiedzą są w rzeczywistości jedynie zarządzaniem danymi lub 

informacjami, którymi zarządzać jest relatywnie łatwo i tanio, lecz nie przynosi  

to planowanych długofalowych efektów.  

 Celem badań była odpowiedź na pytanie, jak implementacja nowych technologii 

wpływa na zarządzanie organizacjami sektora publicznego.  

 By go osiągnąć, przytoczono definicje wiedzy, omówiono jej rodzaje oraz modele 

i procesy zarządzania wiedzą. Analizie poddano także pięcioetapowy cykl zarządzania wiedzą 

i charakterystyczne dla każdej z faz tego cyklu, wybrane narzędzia zarządzania wiedzą, które 

znajdują zastosowanie w organizacjach sektora publicznego. Dokonano systematyki 

najważniejszych zagadnień z dziedziny zarządzania wiedzą i odniesiono je do specyfiki 

sektora publicznego. Zaprezentowano także studium przypadku – projekty dla administracji 

publicznej: e-PUAP, e-PUAP2, STAP, pl.ID oraz SIS II VIS, wykorzystujące nowe 

technologie do zarządzania wiedzą. 
 

 Z powyższych rozważań płyną następujące wnioski: 
 

1. Punktem wyjścia dla tematu zarządzania wiedzą w organizacjach sektora publicznego 

jest sam sposób pojmowania wiedzy i jej roli w realizacji celów organizacji. Nie 

zawsze wiedzą jest to, co się za wiedzę uznaje (dane, informacje). Niestety, w wielu 

przypadkach, mylne utożsamianie tych pojęć powoduje błędy w zarządzaniu wiedzą 

i czyni ten proces nieskutecznym.    

2. Narzędzia zarządzania wiedzą oparte o nowe technologie (głównie sieciowe) są coraz 

powszechniej wykorzystywane w organizacjach sektora publicznego. Ich 

implementacja w znaczący sposób usprawnia działanie tych organizacji. Daje 

możliwość gromadzenia, przetwarzania i transferu wiedzy, którą organizacja 

dysponuje. Dokumenty w formie papierowej (kartoteki, archiwa) zastąpiono bądź 

wsparto i uzupełniono elektronicznymi bazami danych. Wprowadzono nowe formy 

edukacji i rozwoju pracowników oraz petentów (moduły e-learning).  

3. Narzędzia oparte na sieci w znaczny sposób ułatwiają komunikację między ludźmi, 

a także między podmiotami sektora publicznego, np. między jednostkami 

administracji publicznej.   

4. Narzędzia zarządzania wiedzą oparte o nowe technologie przynoszą organizacjom 

sektora publicznego wiele korzyści. Należy jednak pamiętać, że niemożliwa jest 

całkowita dehumanizacja procesu zarządzania wiedzą – nawet tzw. inteligentne 

systemy muszą być monitorowane przez człowieka, by należycie spełniać swe 

zadania. 

5. Zarządzanie wiedzą ma wiele wymiarów – to nie tylko wiedza generowana wewnątrz 

organizacji (urzędnik siedzący za biurkiem, który wykorzystuje określone narzędzia 

do sporządzania kolejnych dokumentów), lecz także wiedza pochodząca z zewnątrz 

organizacji (petenci). Istota procesu zarządzania wiedzą tkwi w interakcjach 

międzyludzkich (potwierdzenie tezy B. Mierzejewskiej o rosnącej roli 

organizacyjnych narzędzi zarządzania wiedzą bazujących na komunikacji 

interpersonalnej). 
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Abstract 

New Communication Technologies in Public Sector Knowledge Management 

The article focuses on the role of new communication technologies in Public Sector Knowledge Management. 

It contains a wide review of Knowledge Management instruments based on new technologies to be applied 

in Public Sector organizations. One can also find a few examples of the instruments‟ application in Polish 

Public Administration. 
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INTERNET BETA 2012. 26 – 28.09.2012 R. 

RZESZÓW - KIELNAROWA 
 

Opracowały: 

Anna Dudzińska
1
 

Iwona Leonowicz-Bukała
2
 

Marzena Rębiasz
3
 

Wstęp 
 

Co do ogromnej roli internetu i tzw. nowych technologii w życiu współczesnych 

społeczeństw nie ma dziś wątpliwości. Bardzo dynamicznie rozwijające się środki publicznej 

i prywatnej komunikacji wirtualnej przeniknęły dziś wszystkie dziedziny życia, stając się 

elementem, który w codziennym funkcjonowaniu przestaliśmy nawet zauważać. Są one 

oczywiste i tak powszechnie wykorzystywane, że trudno wyobrazić sobie ich brak. Także  

– co warto przypomnieć tym Czytelnikom, którzy traktują sieć internetową jak oczywistość  

– czasopismo „Komunikacja Społeczna” korzysta z dobrodziejstwa internetu, docierając 

dzięki niemu bezpłatnie do hipotetycznie nieograniczonej liczby użytkowników.  

Wykorzystując codziennie wiele nowoczesnych rozwiązań, począwszy od stron  

i usług internetowych wszelkiego rodzaju, poprzez nowoczesną telefonię komórkową (która 

przestała już dawno służyć jedynie do prowadzenia rozmów i wymiany wiadomości 

tekstowych i multimedialnych, a aparaty pod postacią smartfonów stały się urządzeniami 

bardzo wszechstronnego użytku), po tablety i iPady, które zastępować zaczęły tradycyjne 

książki i czasopisma – nie mamy często świadomości, jak wiele osób zaangażowanych jest  

w prace nad tym, abyśmy mogli szybko, sprawnie i efektywnie, a zarazem łatwo, estetycznie  

i często za darmo czerpać profity z tego, co oferuje współczesna technologia. Nie jesteśmy też 

często świadomi, albo nie chcemy być, w jak wielkim stopniu to nie my wykorzystujemy 

technologie do naszych własnych celów, ale to my jesteśmy wykorzystywani – jako obiekt 

promocji, reklamy, potencjalny klient.  

To właśnie sposoby na dotarcie do nas – użytkowników – z przekazem promocyjnym 

były tematem przewodnim międzynarodowej konferencji „Internet Beta 2012”, 

zorganizowanej w dniach 26 – 28 września 2012 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki  

i Zarządzania w Rzeszowie – Kielnarowej. Problemy poruszane podczas tegorocznej, 

czwartej edycji, były: Najnowsze trendy w marketingu interaktywnym, e-commerce oraz IT  

                                                      
1
 Mgr Anna Dudzińska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,  

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, adudzinska@wsiz.rzeszow.pl 
2
 Mgr Iwona Leonowicz-Bukała, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,  

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, ileonowicz@wsiz.rzeszow.pl. 
3
 Mgr Marzena Rębiasz, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego  

2, 35-225 Rzeszów. 
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– jak stworzyć i prowadzić start up, szukać inwestorów dla biznesu w Sieci, wychodzić  

na globalne rynki? Sposoby promocji w Internecie. 

Nadrzędnym celem konferencji Internet Beta 2012 była wymiana wiedzy  

i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk zajmujących się Internetem z Polski  

i zagranicy – naukowców (psychologów, socjologów, politologów), przedstawicieli szeroko 

pojętego biznesu związanego z internetem i nowymi technologiami (pracownicy agencji 

interaktywnych, reklamowych, właściciele i zarządzający największymi serwisami, twórcy 

aplikacji, startupów, inwestorzy i marketerzy).  

Główną osobą odpowiedzialną za merytoryczny kształt konferencji był mgr Mateusz 

Tułecki, pomysłodawca spotkania. Komitet Organizacyjny konferencji tworzyli:  

mgr Marzena Rębiasz, mgr Anna Dudzińska, mgr Łukasz Bis, mgr Krzysztof Szurlej,  

mgr Karolina Cyran, mgr Iwona Leonowicz-Bukała.  

Wykłady, prelekcje i warsztaty przez trzy dni konferencji odbywały się w Centrum 

Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej koło Rzeszowa. Patronat honorowy nad imprezą 

objął Prezydenta Miasta Rzeszowa, zaś partnerem merytorycznym konferencji był Związek 

pracodawców branży Internetowej IAB Polska (kompletna lista partnerów i patronów 

medialnych na stronie konferencji http://.internetbeta.pl/pl/about). 
 

Przebieg konferencji 

 

Czwarta edycja konferencji zgromadziła blisko 300 uczestników, w tym ponad  

70 prelegentów. Świat nauki reprezentowali z wystąpieniami naukowcy z sześciu uczelni 

wyższych w Polsce (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, 

Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy w Kielcach, Szkoła Wyższa Psychologii 

Społecznej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Uniwersytet Rzeszowski). 

Ponadto w konferencji jako prelegenci licznie wzięli udział twórcy serwisów internetowych 

(np. Onet.pl, Interia.pl, Allegro.pl, Groupon.pl), praktycy z branży interaktywnej oraz ludzie 

zarządzający dużymi projektami internetowymi (np. AGORA – Gazeta.pl), specjaliści od 

marketingu wykorzystujący w swojej pracy nowe trendy (Speed Up Group, Han Bright SA). 

Głos zabrali również pracownicy agencji interaktywnych, instytucji badawczych (IAB 

Polska), a także kancelarii prawnych. 
 

Dzień pierwszy - 26.09.2012 r. 

 

Pierwszy dzień konferencji cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, 

którzy do ostatniego miejsca zapełnili aulę CEM w Kielnarowej. Konferencję otworzył  

JM Prorektor ds. nauki prof. Jerzy Chłopecki, który w swoim wystąpieniu inauguracyjnym 

porównywał świat nauki z branżą interaktywną, mówiąc o  fantomatycznym kręgosłupie 

moralnym w aspekcie internetu i nowych mediów. 

  W dalszej części dnia program konferencji obfitował w wystąpienia gości z zagranicy 

– Javiera Galana (CircleMe), Irene Pereyra (Fantasy Interactive) Antona Repponena (Fantasy 

Interactive), Andrew Keena (autora bestsellerów "Kult amatora" oraz „Digital Vertigo”), 

Chrisa Speeda (Uniwersytet w Edynburgu). Z prezentacjami wystąpiły także największe 

osobowości polskiego Internetu – Paweł Tkaczyk, Bartłomiej Gola, Michał Sadowski czy 

Jarosław Lipszyc. Są to uznani specjaliści reprezentujący polską i zagraniczną branżę 

interaktywną, z ogromną wiedzą na temat współczesnych dyskursów sieciowych. 

Wśród tematów poruszanych tego dnia dominowały wystąpienia poświęcone 

biznesowemu ujęciu Internetu, budowaniu relacji inwestorskich, trendów, które będą 
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pojawiały się w Sieci na przestrzeni najbliższych lat oraz wystąpienia z pogranicza  

e-marketingu i e-PR, a także nowych technologii i sposobów ich wykorzystywania na 

potrzeby biznesu. Pierwszy dzień obrad zakończyło wystąpienie Radosława Zaleskiego z firm 

cdp.pl pt. „Internet trzech prędkości. Jak będzie wyglądać sieć w 2015 roku?” 

Każda z  szesnastu prelekcji wygłoszonych podczas  pierwszego dnia konferencji  

wywoływała żywą dyskusję wśród uczestników, zarówno w trakcie wystąpień, podczas 

których padały także pytania z sali, jak i podczas przerw pomiędzy prezentacjami. 
   

Dzień drugi – 27.09.2012 r. 

 

  Drugi dzień konferencji podzielony był na dwie sesje:  

 

 "E-Commerce i Technologie", którego współorganizatorem była firma Empathy 

Internet Software House; 

 oraz sesję poświęconą startupom – sposobom finansowania, pozyskiwania inwestorów  

i wchodzenia na globalne rynki. 

 

W obu sesjach wystąpili krajowi specjaliści z wielu dziedzin branż IT oraz e-biznesu 

dokonując analizy rynku, prezentując trendy oraz studia przypadku wybranych inicjatyw 

pojawiających się w sieci. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja, 

przygotowana przez Krystiana Gontarka, 11-latka, który  zdobył 2. nagrodę Jury w Startup 

Weekend Kraków, za projekt o nazwie GameTeller.net – narzędzia do rekomendacji gier. 

Gontarek brał udział w Startup Sprint Młodość w Poznaniu, gdzie współtworzył narzędzie 

sugerujące wybór zawodu po studiach – projekt Postudiator, a podczas konferencji 

InternetBeta 2012 mówił o tym, czego dzieciaki uczą się w polskiej szkole. Wystąpienie  

jedenastolatka zebrało gromkie prawa licznie zebranej publiczności. 

Na zakończenie odbyła się prezentacja startupów, które zgłoszono do konkursu 

konferencyjnego Startup Sito. Pomysły na nowe przedsiębiorcze inicjatywy w sieci oceniane 

były przez właścicieli funduszy inwestujących w biznesy internetowe. Konkurs 

zorganizowano we współpracy z Idea Bankiem oraz magazynem „Proseed”. Zadaniem 

występujących nie było tylko się zaprezentować, ale również wykorzystać czas do ogłoszenia 

wyników, aby nawiązywać kontakty biznesowe, rozmawiać z jury, przekonywać, wyjaśniać. 
 

Dzień trzeci – 28.09.2012 r. 

 

Ostatni, trzeci, dzień konferencji podzielony był również na dwie części – sesję 

plenarną oraz warsztaty. 

W sesji plenarnej wystąpiło 12 prelegentów, którzy opowiadali m.in. o mobilnych 

elementach Internetu, decyzjach zakupowych klientów sklepów internetowych. Kilka 

wystąpień zostało poświęconych analizie społeczeństwa sieci zarówno z perspektywy 

anonimowego użytkownika (Dymiri Głuszenko), jak i klasy kreatywnej (Jarosław Kinal) oraz 

użytkownikom nowych mediów (Jan Zając).  

Na panel praktyczny składały się warsztaty z zakresu User Experience dla startupów, 

prowadzone przez przedstawiciela firmy Pride and Glory Interactive oraz zajęcia dotyczące 

branding designu i  wprowadzania nowych produktów na rynek w branży e-commerce. 

Poruszono również problemy pojawiające się w branży interaktywnej. 
 

 



Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 3 
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl 

 

 

80 

 

Podsumowanie 
 

Czwarta edycja  konferencji Internet Beta 2012, która odbyła się jesienią br., 

zakończyła się sukcesem organizacyjno-merytorycznym.  

Prezentacje konferencyjne, szczególnie dnia pierwszego, były szeroko komentowane 

w mediach internetowych. Na bieżąco spostrzeżenia i komentarze do wystąpień 

rozpowszechniano za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak: Twitter, Blip 

oraz Facebook. Relacje z wystąpień prowadzili przedstawiciele mediów branżowych, np. 

Interaktywnie.com, znani blogerzy (Maciej Budzich) oraz internetowe telewizje 

(WebShakeTV). Pierwszy dzień konferencji był relacjonowany przez blip.nowiny24 oraz 

mediafun.pl. Konferencja była również relacjonowana w mediach tradycyjnych. Na otwarciu 

InternetBeta 2012 pojawili się dziennikarze Telewizji Rzeszów, regionalnej Gazety 

Codziennej Nowiny i Magazynu VIP&Style.Obok oficjalnego programu konferencji, który 

realizowany był w Centrum Edukacji Międzynarodowej, odbyło się wiele żywych dyskusji 

nieformalnych, zarówno w trakcie przerw kawowych czy obiadowych, jak i wieczornych 

spotkań integracyjnych. Pierwszego dnia był to bankiet w rzeszowskim Klubie Wytwórnia, 

otwierający konferencję, drugiego zaś zabawa przy  grillu i muzyce na żywo  pod gwiazdami 

– w Karczmie „Taberna Pod Sosnami”w Kielnarowej. Organizatorzy zadbali również o tych, 

którzy przyjechali do Rzeszowa już we wtorek, dając im możliwość poznania stolicy 

Podkarpacia nocą. Zabawa w Questing – połączenie gry miejskiej z podchodami, pozwalająca 

odkrywać historię Rzeszowa, spodobała się uczestnikom. Twórcy questów z firmy Planet PR, 

specjalnie na konferencję InternetBeta 2012, przygotowali dla każdej trasy zadania dla 

losowo dobranych zespołów, które przy wykorzystaniu nowych technologii, musiały przejść 

quest i wykonać dodatkowe polecenia w określonym czasie. 

Wydaje się, że liczba czynnych i biernych uczestników spotkania oraz 

zainteresowanie mediów świadczy o marce, którą wyrobiła już sobie konferencja 

InternetBeta. Jest ona znana w środowisku zarówno polskim, jak i zagranicznym – każdego 

roku gośćmi WSIiZ są wybitni znawcy tematyki z różnych krajów. 

O randze wydarzenia świadczy choćby tegoroczny udział bardzo popularnego Andrew 

Keena, gospodarza talk show w TechCruch – „Keen on”, felietonisty CNN oraz komentatora 

wielu gazet, stacji radiowych i telewizyjnych na całym świecie. Jego książka pt. „Kult 

amatora”, która w kontrowersyjny sposób krytykuje media społecznościowe i idee 

dziennikarstwa obywatelskiego, odbiła się szerokim echem w środowisku naukowym  

i zawodowym, związanym z mediami i internetem.  

Podsumowując, można tylko wyrazić nadzieję, że konferencja InternetBeta nie zniknie 

z kalendarza ważnych wydarzeń naukowo-branżowych świata polskiego Internetu. 
 

Lista wystąpień 
 

Dzień pierwszy - 26 września 2012  

 

1. Javier Galan (CircleMe) – Connecting People to their Interests and Passions  

2. Dariusz Dziuk (Spotify) – Muzyka jest platformą  

3. Piotr Wrzalik (Contium SA) – Era wszechwładnego konsumenta – czyli o tym, jak 

Internet zmienia strategię przedsiębiorstw handlowych  

4. Jarosław Lipszyc (Fundacja Nowoczesna Polska) – Prawo kultury: krótka opowieść  

o monopolach intelektualnych i przemocy symbolicznej  

5. Irene Pereyra (Fi) Anton Repponen (Fi) – The Journey of 3 projects  
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6. Grzegorz Krzemień (GoldenSubmarine) – Bałagan w mobilności  

7. Andrew Keen – Digital Vertigo: How social media is turning the Internet into  

a Hitchcock movie 

8. Paweł Tkaczyk (MIDEA) – „Nie znam się, to się wypowiem”. O powstawaniu 

ekspertów 

9. Fredrik Strauss, Alexander Edström (Admeta.com) – The Growth of Private Ad 

Exchange  

10. Jerzy Warchałowski (Google Polska) – Jak Google osiągnęło tak znaczący sukces? 

Kilka obserwacji od wewnątrz 

11. Chris Speed (Uniwersytet w Edynburgu) – Ghosts, Zombies and the Internet of Things  

12. Bartłomiej Gola (SpeedUp) - Jak finansować, zeby nie zwariować  

13. Arek Skuza (CEO iTraff Technology) – Inwestorzy. Pieniądze i Krzysztof Kolumb  

- plan i szczęście  

14. Szymon Sikorski (Agencja Publicon) – Social Good, czyli odpowiedzialne modele 

biznesowe  

15. Michał Sadowski (Brand24 S.A.) – Robimy Startup. Czy coś 
 

Dzień drugi - 27 września 2012  

 

1. Jacek Szlak (Marketing przy Kawie) – Owned media – czy wszyscy jesteśmy 

dziennikarzami?  

2. Łukasz Misiołek (MM Capital Group) – Nowe trendy w zakupach grupowych  

3. Paweł Sito (Dziennikarz) – Radio w Internecie: szafa grajaca, transmisja z anteny, 

czy...?  

4. Barbara Stawarz (InnovaWeb Polska) – Nie marnuj pieniędzy. Content marketing  

– zabójca przepalonych budżetów  

5. Krzysztof Krzysztofiak (Krakowski Park Technologiczny) – Smart business  

– Krakowski Park Technologiczny dla firm IT  

6. Marcin Sulikowski (Monterail.com) -– Becoming a CEO  

7. Marcin Jaśkiewicz (ISTV Media) – Czy potrafimy prezentować? 10 wskazówek dla 

występów przed klientem lub inwestorem  

8. Marcin Szeląg (Innovation Nest) – Customer Development - budowanie rynku dla 

swojego startupu  

9. Artur Racicki (Pozytywnie.pl) – Wspomnień czar, czyli PRL oczami współczesnych 

inetnautów na przykładzie sukcesu inPRL.pl  

10. Mateusz Pośpieszny (Funmedia) – Nowoczesne technologie i multimedia w rozwoju 

edukacji  

11. Krystian Gontarek (GameTeller.net) – Czego uczą w Polskiej szkole? 11 latek donosi  

z miejsca wydarzeń  

12. Łukasz Wilczyński (Planet PR) – Questing, las, marka i sieć  

13. Tomasz Han (HanBright S.A) – Edutainment - bawiąc uczy - ucząc bawi 

14. Anita Kijanka (Com Creation) – Sukcesy społeczeństwa 2.0  

15. Szymon Szymczyk (Kolko Communications) – Nowe media, stare praktyki  

- o linczach i innych formach agresji społeczności internetowych  

16. Kinga Szewczyk (Instytut Logistyki i Magazynowania (ILIM)) – Produkt w sieci  

17. Michał Kucia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – Polscy e-konsumenci 

wczoraj i dziś  

18. Łukasz Kozłowski (sklep-presto.pl) – E-commerce: niezły kanał czy niezły model 
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19. Tomasz Krzywicki (Universum Polska) – Branża IT – jak wygrać w walce o talenty? 

Jak i gdzie pozyskiwać najbardziej utalentowanych pracowników? Platformy online. 

Globalne trendy 

20. Tomasz Gutkowski (Empathy Internet Software House) – Segmentacja klientów  

i towarów, czyli efektywne zarządzaniu sklepem internetowym 

21. Witold Gazda (Motoricus S.A.) – E - commerce w działalności usługowo – handlowej. 

Czyli jak skutecznie połączyć sprzedaż z obsługą Klienta w branży motoryzacyjnej  

22. Mariusz Wesołowski (Ekspert i doradca e-commerce) – Fantomowe bóle kręgosłupa 

moralnego, czyli internet przyjmie wszystko  

23. Piotr Wrzalik (Contium SA) Bartosz Majewski (Contium SA) – Success fee – jak 

ograniczyć ryzyko startu w e-commerce  

24. Marcin Nowak (Softhis Sp. z o.o.) – Zachmurzenie coraz większe 

25. Karol Zieliński (PayLane) – E-biznes międzynarodowo: kierunek Dolina Krzemowa, 

Europa, Azja?  

26. Michał Wendrowski (Rublon) – Bezpieczny Internet bez haseł  

27. Kamil Jarosz (miniCRM.pl) – Małe sprostowanie - CRM nie tylko dla dużych  

28. Marta Klimowicz, Bartłomiej Chmiel (AdTaily) – Zaawansowany retargeting: jak 

trzykrotnie zwiększyć konwersję?  

29. Roman Bieda (Kancelaria Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy) – Sprzedaż 

„używanych” licencji, czyli rewolucja w obrocie oprogramowaniem komputerowym  

30. Łukasz Szymański (Ideo) – Maszyny pomyślą za Ciebie – Terminator 3.0?  

31. Marcin Kordowski (K2Search) – Kary i wyroki w Google. Kilka słów o przyczynach 

kar nakładanych na polskie strony. Analiza przyczyn i „Case Study” od kuchni jak 

wyjść z filtra 

32. Grzegorz Pietruszyński (Gameboxed) – "Make games, not ads", czyli dlaczego każda 

duża firma B2C powinna mieć swoją grę społecznościową 

33. Katarzyna Kozikowska (Lemon Sky) – Dotknij i poczuj – czym jest oraz dokąd 

zmierza HCI?  

34. Marek Turaliński (NetCenter Solution) – Między Social Media a Aktywną Obsługą 

Klienta, jak te dziedziny się przenikają  

35. Leszek Łuczyn (Opcom) – Rób to, co lubisz, a robota sama Cię znajdzie  

36. Anna Robotycka (faceADDICTED) – Social TV - szanse, możliwości i perspektywy 

rozwoju  

37. Krzysztof Sobieszek (Nasza Klasa sp. z o.o.) – Kim jest gracz w dobie social media  

38. Marta Szadowiak. Tomasz Nadolny (Projekt PR) - Jak Social Media i blogi wpływają 

na tradycyjne media i dyskusję publiczną  

39. Dorota Zys (Specjalista ds. Inbound Marketingu) – Jak poprawić ROI za pomocą 

Inbound Marketingu?  

40. Piotr Friedberg (Pride&Glory Interactive), Marcin Grochowina (Grow App) – Powrót 

do przyszłości, czyli dzień z życia heavy usera smartfona  

41. Monika Mikowska (mobee dick) – Dlaczego agencje interaktywne nie powinny 

sprzedawać mobile?  

42. Marcin Zaremba (LoveMobile (Grupa o2)) – Cyberpunk 2013 - czyli jak technologia 

rehumanizuje  

43. Rafał Staszkiewicz (Omnibrand i Mobilizer), Dariusz Kocięcki (Looksoft)  

– Marketing-mix aplikacji mobilnych  

44. Roman Łoziński (Agencja K2) - Pozycjonowanie marki, czyli jak zyskać przewagę już 

na starcie 
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45. Arkadiusz Haszto (Mobile Wings Interactive S. A.) – Grywalizacja w mobilnych 

rozwiązaniach dla biznesu. Czy jak sprawić żeby otrzymać więcej...  

46. Maciej Ossowski (GetResponse) – Subiektywne Top 5 Najbardziej Kreatywnych 

Kampani Email Marketingowych 2012  

47. Robert Wróbel (FreeGroup : Interactive Consulting), Bartosz Suchecki (GreenGraffiti 

Polska) - EcoMarketing: wyróżnij sie ekologicznie  
 

Dzień trzeci - 28 września 2012  

 

1. Joanna Majewska (Kreatywne.pl) – ARTsourcing – po co to komu?! 

2. Paweł Wyborski (Quartic) – Personalizacja rekomendacji: Pomóż klientowi kupować 

3. Krzysztof Gagacki (Papilot.pl) – Męska twarz kobiecego Internetu. Jak stworzyć 

najbardziej angażujący w Polsce serwis dla kobiet  

4. Paweł Sala (FreshMail) – Drilling Down, czyli czego możemy nauczyć się od naszych 

klientów  

5. Jacek Murawski (Business Angel, Coach) – Odnaleźć równowagę i osiągnąć sukces  

w biznesie, w pracy i w życiu osobistym…  

6. Kamil Janiszewski (Listonic.com) - Mobilna ewolucja handlu detalicznego – USA, 

UK, Polska  

7. Maciej Budzich (Mediafun) – Vlogi i wideo w sieci - czas na następny krok 

8. Jan Zając (SmartNet Research&Solutions) – Jak mocny jestes w social media  

- najczęściej popełniane błędy  

9. Jarosław Kinal (Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego) – Dlaczego 

internetowy celebryta jest nagi. Stare teorie socjologiczne zaadaptowane do nowej 

rzeczywistości. Lekkostrawnie  

10. Wojciech Kmita (e24cloud.com) – Chmura! Na co to komu? Szczerze i bez owijana  

w bawełnę o funkcjonalności (lub jej braku) cloud computingu.  
  

 

 

Abstract 

International Conference “InternetBeta2012” 

 

On 26-28 September 2012, at University of Information Technology and Management in Rzeszów,  it 

was organized an international conference “Internet Beta 2012”. The main goal was to gather representatives 

of science and e-business at one place and enable them professional discussion in an international environment. 

During 3 days many lectures have been delivered, among others by Andrew Keen, Javier Galan, Irene Pereyra, 

Anton Repponen, Chris Speed, Paweł Tkaczyk, Bartłomiej Gola, Michał Sadowski, Jarosław Lipszyc. Main 

problems discussed were concerning e-business, new trends in e-commerce, interactive marketing and e-PR, 

also new technologies used in e-business. 
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ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 
 

Redakcja kwartalnika internetowego „Komunikacja Społeczna” zaprasza  

do współpracy Autorów zajmujących się problematyką szeroko rozumianej 

komunikacji społecznej.  

 

„Komunikacja Społeczna” to naukowe czasopismo elektroniczne wydawane od marca 2012 r. 

przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Intencją wydawcy jest, aby 

czasopismo nabrało międzynarodowego charakteru, z jednej strony opierając się na wiedzy  

i doświadczeniu członków Rady Naukowej pracujących na polskich i zagranicznych 

uczelniach, a z drugiej strony – na profilu publikowanych w nim artykułów.  

 

Tematyka nadsyłanych do redakcji tekstów powinna koncentrować się na następujących 

obszarach: 

 

 współczesne problemy dziennikarstwa, 

 współczesne problemy mediów masowych, 

 public relations, 

 komunikacja marketingowa, 

 komunikacja wizualna, 

 komunikowanie publiczne i polityczne, 

 kultura masowa. 

 

Przyjmujemy teksty w języku polskim i angielskim.  

 

Redakcja przyjmuje do publikacji: 

 

 artykuły i rozprawy naukowe 

 recenzje publikacji naukowych 

 a także sprawozdania z konferencji i seminariów naukowych.  

 

Wszystkie publikowane w naszym czasopiśmie teksty podlegają recenzji naukowej 

(artykuły i rozprawy) lub korekcie redakcyjnej (pozostałe).   

 

Czasopismo dostępne jest pod adresem www.komunikacjaspoleczna.com 

Zapraszamy do współpracy. 

 

Redaktor Naczelny 

Sławomir Gawroński 

 

INFORMACJE I PRZYJMOWANIE TEKSTÓW: 

Iwona Leonowicz-Bukała 

Sekretarz Redakcji  

ileonowicz@wsiz.rzeszow.pl 

017 866 14 63 

http://www.komunikacjaspoleczna.com/
mailto:ileonowicz@wsiz.rzeszow.pl


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


