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O POPKULTUROWYCH KONTEKSTACH 

LITERATURY I ICH EDUKACYJNEJ 

UŻYTECZNOŚCI 

Wojciech Pelczar1
 

 

 
Streszczenie 

 

Artykuł przedstawia kilka refleksji dotyczących związków między popularną kulturą masową, szczególnie rocka, 

a procesem analizy i interpretacji tekstu literackiego w szkole ponadpodstawowej.  

W części pierwszej zarysowano wpływ tejże kultury na młodzież szkolną, w drugiej zajęto się analizą miejsca 

popkultury w programach nauczania języka polskiego na poziomie gimnazjalnym i licealnym. Zwieńczeniem 

tych uwag są przykłady wyzyskania wybranych utworów z kręgu anglosaskiej i rodzimej muzyki rockowej w toku 

analizy i interpretacji tekstów epickich oraz lirycznych. 

 

Słowa kluczowe: popularna kultura masowa, mass media w programach szkolnych, analiza i interpretacja tekstu 

literackiego w szkole 

 

 

Wakacyjne szlaki roku 2012 przywiodły piszącego te słowa do podzamojskiej 

Tarnogóry, gdzie w urokliwym, nadwieprzańskim pejzażu wznosi się dziewiętnastowieczny, 

klasycystyczny  pałac, dziś siedziba zespołu szkół ponadpodstawowych. Podczas podziwiania 

założenia architektonicznego budowli, umiejętnie wkomponowanej w rozległy park, uważne 

oko dostrzeże na jednej ze ścian wydrapaną uczniowską ręką deklarację, szokującą i z uwagi 

na treść i formę  - „s..m na poezję”. Można by było w zasadzie inskrypcję tę potraktować jako 

celową prowokację, rodzaj wygłupu czy opatrznie pojętej swobody wypowiedzi, gdyby nie 

fakt, iż dydaktycy szkolni, wespół z badaczami współczesnej kultury, dość zgodnie 

podkreślają, że nie tylko liryka, ale również epika i dramat nie są w stanie sprostać 

konkurencji mediów masowych, po których ofertę programową szczególnie chętnie, z reguły 

bezkrytycznie, sięga młody człowiek. 

 Marta Rusek trafnie diagnozuje miejsce tekstu literackiego w realiach wszechwładzy 

Internetu, pisząc, iż została w nim niejako odwrócona relacja komunikacyjna ukształtowana  

w dobie druku. W globalnej sieci łatwiej być autorem niż odbiorcą
2
.  „Kultura medialna – 

dodaje M. Rusek – sprzyja lekturze defensywnej, której pierwszy etap stanowi odrzucenie 

tego, czego nie chce się czytać.”
3
 Ów, nazwijmy tak, „obszar odrzucenia” obejmuje także,  

a może przede wszystkim, poezję, wymagającą ze swej natury kontaktu intymnego, wolnego 

od pośpiechu, co jest jednym z warunków odkrycia znaczeń zakamuflowanych przez autora  

w warstwie werbalnej liryki. Odczytanie owych znaczeń to jednocześnie odczucie 

                                                      
1 

Prof. dr hab. Wojciech Pelczar, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,  

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, wpelczar@wsiz.rzeszow.pl. 
2 

 Por. M. Rusek, Przed monitorem i książką. Polonistyczna edukacja w dobie mediów, [w:] Szkolne spotkania 

 z literaturą, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2007, s. 206. 
3 
J.w. 
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przyjemności obcowania z twórcą, z jego przestrzenią aksjologiczną. Siłą rzeczy to czynność 

niełatwa, bo wymagająca i chęci i intelektualnego wysiłku w konfrontacji świata wartości 

czytelnika i analogicznego świata poety. A jest to, powiedzmy nie bez żalu, sfera  

o znamionach zdecydowanie odmiennych od tych , które, zdaniem Zbyszka Melosika, 

określają oblicze, współczesnej, jak ją nazywa, „kultury instant”, symbolizowanej przez 

swoistą triadę – fast food, fast car, fast seks.
4
 W jej kontekście uzasadniona staje się obawa, iż 

jak pisze przywołany badacz, w „natychmiastowości życia” nie mieści się poezja. 

Przedstawione tu, w wyborze, opinie znawców interesującej nas problematyki 

potwierdzają w pełni badania zrealizowane wśród studentów pierwszego roku dziennikarstwa 

rzeszowskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, a więc słuchaczy, którzy, jak 

przyjęto dokonując wyboru grupy respondentów, charakteryzują się predyspozycjami 

humanistycznymi daleko wyraźniejszymi niż w przypadku innych specjalności. Ponieważ 

szersza prezentacja wyników tych badań mijałaby się z celem,
5
 ograniczymy się do 

wskaźników najbardziej znamiennych. I tak dla blisko 90% ankietowanych dominującym 

wyznacznikiem formalnym tekstu poetyckiego jest rym, a jedynie 16% potrafi wymienić przy 

tej okazji „podmiot liryczny” lub „metaforę”. Niejako podsumowaniem tego stanu rzeczy 

były wypowiedzi blisko 88% pytanych, deklarujących, że z własnej inicjatywy nie sięgają nie 

tylko po poezję, ale także po literaturę inną niż niezbędna dla powodzenia w studiach. 

 Przedstawione dotąd fakty naturalną koleją rzeczy zmuszają do zastanowienia się nad 

działaniami, które, nazwijmy tak, oswoiłyby młodego odbiorcę z tekstem literackim w jego 

klasycznej, a więc drukowanej postaci. Jest to zadanie, którego, zwłaszcza w perspektywie 

szkolnej, nie sposób przecenić, tym bardziej, że już prawie pół wieku temu dydaktycy 

konstatowali, iż przyszłość literatury zależy od tego, jak potrafi współistnieć z nowymi 

technikami przekazywania informacji.
6
      

Opinie znawców szkolnych realiów edukacyjnych stanowią wartościową podstawę do 

sformułowania wiodącej przesłanki myślowej niniejszego opracowania. Będzie tu, 

mianowicie, podjęta próba refleksji nad wyzyskaniem niektórych zjawisk popularnej kultury 

masowej jako kontekstu dla interpretacji utworów literackich, tych szczególnie, które od 

wielu już lat obecne są w szkolnych realiach polonistycznych. Uprzednio należy jednak 

przynajmniej zasygnalizować zjawiska kulturowe, będące owym kontekstem, którego 

wpływu na recepcję literatury nie wolno lekceważyć.  

 Schyłek XX i pierwsze lata XXI stulecia wyraziście potwierdzają przenikanie kultury 

masowej do edukacji szkolnej. Większość tekstów zaliczanych do rodzimej klasyki literackiej 

została już „przełożona” na język kina i telewizji, a coraz powszechniejsza obecność  

w uczniowskich mieszkaniach tzw. kina domowego sprawia, że samodzielna lektura tekstu  

z reguły zastępowana jest poznaniem jego medialnej realizacji, nierzadko zaledwie 

sygnalizującej złożoną problematykę literackiego pierwowzoru. Ma rację Wojciech 

Pasternak, gdy pisze, iż w szkolnej przestrzeni edukacyjnej mamy do czynienia ze zjawiskiem 

dominacji mass mediów,
7
 a w marginalizacji kanonu lekturowego także uczestniczą 

nagminnie używane przez młodzież bryki. Wypowiedzi pedagogów  i badaczy mediów 

sygnalizują ponadto komercjalizację telewizji, szczególnie nadawców niepublicznych, 

otwierają przed młodym człowiekiem świat wartości nie zawsze przystający do oczekiwań  

                                                      
4 

Por. Z. Melosik, Kultura instant; paradoksy pop-tożsamości, „Dydaktyka Literatury” XXIV, Zielona Góra 

2004. 
5 

Szeroka ich prezentacja – zob. W. Pelczar, Poezja w pozauczelnianych zainteresowaniach studentów Wyższej 

Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, [w:] „Dydaktyka Literatury i Konteksty”, Żary 2011. 
6 
Por. J. Koblewska, Szkoła i środki masowego oddziaływania, Warszawa 1967, s. 138. 

7 
Por. W. Pasternak, Rozjaśnić egzystencję. O dylematach i rozdrożach edukacji, Poznań 2001, s. 21 – 22. 
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i szkoły i rodziców.
8
 Trudno bowiem zaaprobować wzorce osobowe tak zwanego „kina 

akcji”, tudzież bohaterów różnego rodzaju reality shows czy lawinowo powstających talk 

shows. Również w Internecie nastoletni odbiorca ma zbyt łatwy dostęp do treści wysoce 

szkodliwych dla kształtującego się dopiero systemu aksjologicznego. Poloniści uniwersyteccy 

słusznie biją na alarm, dostrzegając nihilizm etyczny wspomnianych uprzednio reality shows.   

 

 „Niezwykła i bardzo niepokojąca jest – stwierdza Anna Janus - Sitarz – popularność 

tych programów i ich idoli, epatujących często wulgarnością, promujących rywalizację za 

wszelką cenę, a już szczególnie za cenę takich wartości jak szacunek, tolerancja, tradycja 

(...)”
9
 

 

 Z głosem Janus - Sitarz współbrzmi wypowiedź cytowanego już Z. Melosika, 

sytuującego przywołane zjawisko w szerszym kontekście realiów współczesności,  

a widzącego w nim mający znacznie rozleglejszy wymiar proces tworzenia się tak zwanego 

„global teenagera”, młodego człowieka równie dobrze poruszającego się w przestrzeni 

kultury rówieśników szkoły polskiej,  jak i analogicznej placówki w Europie Zachodniej,  

a nawet na kontynencie północnoamerykańskim - oczywiście pod warunkiem braku bariery 

językowej.
10

  

 W kontekście sygnalizowanego procesu rodzi się pytanie o stosunek owego „global 

teenagera” do dorobku kultury wieków minionych, zwłaszcza w jej literackim wymiarze. 

Odwołajmy się ponownie do A. Janus - Sitarz, która w cytowanym już opracowaniu „Lektura 

szkolna w dobie reality show” diagnozuje kulturowe uwarunkowania pracy polonisty: 

 

  „Do(…) zjawiska deprecjacji kultury wysokiej i odrzucenia książki nie są 

przygotowani nauczyciele, bezradni wobec powszechnego zjawiska nieczytania przez uczniów 

niczego poza SMS-ami   i mailami (/…). Przyszła teraz pora na zastanowienie się, co robić, 

by skłonić uczniów do czytania..”
11

   

  

 Pytanie zamykające przywołaną wypowiedź to bodaj najistotniejszy dziś dylemat 

szkolnej polonistyki i choć nie sposób sformułować tu sugestii prostych i gwarantujących 

skuteczne przeciwdziałanie niepokojącym zjawiskom marginalizacji tekstu literackiego, to 

jednak w wypowiedziach dydaktyków pojawia się pewna wspólna refleksja – jest nią 

przekonanie o potrzebie rozwijania pozytywnych motywacji lekturowych. 

 Przytoczmy przeto kilka wybranych, wysoce reprezentacyjnych sądów. Barbara 

Myrdzik, rozważając interesującą nas kwestię, podkreśla wagę odwołań kontekstualnych  

w pracy nad lekturą. Kontekst ów, ten zwłaszcza, który wiąże literaturę z innymi tekstami 

kultury z uwagi na powinowactwo tematyczne, w opinii autorki powinien stać się jedną  

z podstaw analizy i interpretacji dzieła literackiego.
12

  Zofia Agnieszka Kłakówna formułuje 

sąd merytorycznie tożsamy ze stanowiskiem B. Myrdzik, choć, odnosi się wrażenie, bardziej 

docierający do istoty rzeczy:  

                                                      
8
 Por. np.: T. Kraszewski, Wpływ telewizji na rozwój dziecka i amerykanizację grup społecznych, „Wychowanie 

Na Co Dzień” 1996, nr. 9; P. Wąsala, O amerykanizacji polskiej telewizji publicznej, „Kultura i Społeczeństwo” 

1996, nr 2. 
9 

 A. Janus - Sitarz, Lektura szkolna w dobie reality show, [w:] Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku, 

red. D. Michułka, K. Bakuła, Wrocław 2005, s. 132. 
10

 Por. Z. Melosik, op. cit. 
11

 A. Janus - Sitarz, op.cit., s. 131.    
12

 Por. Z. Myrdzik, Podręcznik jako narzędzie kształtowania interpretacji tekstu literackiego w szkole 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, [w:] Metodyka a nauka o literaturze…, op. cit. , s. 350 i nast.  
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„Świat spoza podręcznika stanowi kontekst dla oferty kulturowej szkoły”
13

 

  

Naturalnie wypowiedzi profesjonalnych dydaktyków nie mogą być jedynym źródłem 

refleksji odnoszącej się do podjętej tu problematyki, mówiąc bowiem o realiach szkolnej 

polonistyki, należy siłą rzeczy odwołać się również, a może przede wszystkim, do najbardziej 

zainteresowanych – uczniów.    

Seminarzyści piszącego te słowa przeprowadzili w kilku placówkach gimnazjalnych  

i licealnych Podkarpacia sondaż, którego celem było – między innymi – ustalenie przyczyn 

unikania lektury tekstów przewidzianych do omówienia w szkole. Wśród wypowiedzi 

podkreślających istnienie znacznie łatwiejszych w odbiorze ich medialnych realizacji, 

pozwalających uniknąć nużącej czynności czytania, szczególnie wówczas, gdy są one nazbyt 

obszerne i nie dość zajmujące, znalazły się liczne głosy mówiące o braku dostatecznej 

informacji o tym, jakie treści mogą być interesujące dla nastoletniego odbiorcy i jaka może 

być przydatność tekstu sprzed stuleci w pierwszej dekadzie XXI wieku. 

Wypowiedzi tych nie można ignorować, gdyż jednoznacznie sygnalizują uczniowskie 

oczekiwania wobec polonistów, których powinnością jest, tak przynajmniej należy sądzić, 

organizowanie dialogu między dawnymi a współczesnymi laty. 

Powróćmy w tym miejscu do początkowego fragmentu niniejszego opracowania, 

gdzie pojawia się wątek „global teenagera”, sprawnie poruszającego się w przestrzeni 

współczesnej kultury popularnej. Jest bowiem w owej przestrzeni zjawisko stanowiące jeden 

z najważniejszych, o ile nie najważniejszy jej syndrom – chodzi o tak chętnie przez młode 

pokolenie słuchaną muzykę rockową. Rzecz oczywista, są w masie jej wykonawców grupy 

mierne, proponujące nagrania o żenującym poziomie artystycznym, są też takie, które 

skłaniają się ku problematyce ważnej dla młodego człowieka, nierzadko identyfikującego się 

z idolem, co więcej, pojawiają się również przypadki sięgania przez wykonawców do 

dorobku minionych stuleci. Naturalnie, dorobek ten stanowi dla artystów twórczą inspirację, 

wyzyskiwaną do formułowania treści bliskich i samemu wykonawcy, i – co ważniejsze  

– potencjalnemu odbiorcy muzyczno – werbalnego przekazu. 

Nim przywołamy dla przykładu nazwy kilku formacji rockowych, w odniesieniu do 

których pogardliwe określenie „szarpidruty” zastosowania absolutnie mieć nie powinno, 

sięgnijmy po wybrane hasła programu gimnazjalnego i licealnego proponowanego przez 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
14

 gdzie zamieszczono treści obecne również  

w warstwie tekstowej utworów wykonywanych przez grupy muzyczne. 

Dla uporządkowania toku prezentacji warto na wstępie przywołać kilka ogólniejszych 

założeń programowych będących podglebiem, z którego wyrastają sugestie szczegółowe.  

I tak w obu programach na podkreślenie zasługują co najmniej dwa z przewidzianych tam 

celów kształcenia i wychowania: 

1. Przygotowanie do odbioru dzieła literackiego i innych tekstów kultury we 

wzajemnych kontekstach. 

2. Odkrywanie i rozumienie wartości uniwersalnych w literaturze, sztuce, tradycji  

i życiu codziennym. 

Rozwinięciem tych założeń są teksty literackie ujęte w dziale lektury. Jak już 

wspomniano, problematyka szeregu utworów tam widniejących podejmowana jest również 

przez wykonawców prezentujących rozmaite odmiany muzyki rockowej. Przytoczmy przeto 

                                                      
13

 Z. A. Kłakówna, Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompetencji. Język polski 

w klasach I – IV szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, Kraków 2003, s. 234. 
14

 Gimnazju. Program nauczania, Język polski dla klas 1 – 3, Warszawa 1999; „Pamiętajcie o ogrodach”, 

Poradnik dla nauczyciela i program nauczania języka polskiego /liceum/, Warszawa 2002.  
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kilka charakterystycznych przykładów, posługując się paralelą: tekst przewidziany przez 

program – wykonawca rockowy. Zacznijmy od gimnazjum. 

 

Klasa II: 

 Biblia, Księga Wyjścia, Wędrówka do Ziemi obiecanej – ballada The Promised - Land 

grupy „Lilianne Exe”, reprezentującej tzw. rock kalifornijski; 

 Jarosław Iwaszkiewicz, Ikar – Flight of Ikarus brytyjskiej grupy „Iron Maiden”; 

 Legendy arturiańskie – płyta The Myths and Legends of King Arthur and The Knights 

of The Round Table Ricka Wakemana reprezentująca formułę rockowej suity; 

 Edward Stachura Życie to nie teatr – Życie to teatr rzeszowskiej grupy RSC. 

 

Klasa III: 

 Biblia, Księga Rodzaju, stworzenie świata – płyta Tales of Creation szwedzkiej grupy 

„Candlemass”, reprezentującej nurt heavy metal. 

 

Warto też wspomnieć, że w klimat „Władcy Pierścieni” Tolkiena wpisują się 

propozycje wykonawców tak zwanego „power metalu”, a szczególne miejsce zajmuje włoska 

formacja „Rhapsody”, której teksty pełne są rycerskich potyczek, tajemniczych zamczysk, 

czarowników i smoków. 

 Również program licealny, zwłaszcza klasy I, pozwalana na wyzyskanie w pracy 

szkolnej propozycji z kręgu interesującej nas muzyki. I tak rozważania o kulturze 

średniowiecza, szczególnie gotyku, mogą być wsparte nagraniami reprezentującymi nurt 

rocka gotyckiego. Czołowym krajowym przedstawicielem tej odmiany rocka jest grupa 

„Closterkeller”, zaś z obszaru Europy Zachodniej należy wymienić takie formacje, jak  

„Lacrimosa”, „Arcana” i „Therion”. 

Kultura renesansu, szczególnie gdy idzie o jej muzyczną sferę, pojawia się w dorobku 

tak znanych, choć niekoniecznie młodszemu odbiorcy, wykonawców, jak brytyjskie grupy 

„Jethro Tull”   i  „Blackmore’s Night”, czerpiące artystyczną inspirację ze staroangielskich 

ballad. 

Program licealny przewiduje ponadto opracowanie przez uczniów klasy III 

problematyki mieszczącej się w podjętym tu tytułowym wątku dydaktycznej refleksji. Chodzi 

mianowicie o dwa kręgi tematyczne.  Pierwszy, „Wiek kultury masowej’, zakłada realizację 

hasła „muzyczne pokolenia”, w przypadku którego wymieniono takie zjawiska XX stulecia, 

jak beat, rock i piosenka literacka. Szczególnie to ostatnie sformułowanie stwarza naturalną 

sposobność do penetracji znaczącego i wartościowego wycinka współczesnej kultury – w jej 

tekstowym i muzycznym wymiarze. Krąg drugi nazwano „jak zawsze w drodze”, co uznać 

można za nawiązanie, nie wiadomo na ile świadome, do tytułu najbardziej znanego utworu 

kalifornijskiej grupy „Canned Heat” – „On The Road Again’. Supozycję powyższą wzmacnia 

fakt, że wśród szczegółowych haseł składających się na ten krąg tematyczny wymieniono 

„pokolenie Woodstock i hippisów”, a właśnie ze zjawiskami tymi, kształtującymi oblicze 

kultury młodzieżowej przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX stulecia, 

wspomniana grupa identyfikowana jest bardzo mocno. Dodajmy dla porządku, iż nazwa tego 

kręgu tematycznego w naturalny sposób odsyła ucznia do toposu pielgrzyma, wędrowca, co 

stwarza sposobność refleksji nad  jego realizacją w tekście literackim i warstwie werbalnej 

utworu rockowego. 

W zakończeniu tej części rozważań warto jeszcze wspomnieć o nurcie tak zwanej 

„poezji śpiewanej”, w której, upraszczając nieco kryteria klasyfikacji, mieszczą się tak 
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znaczący dla rodzimej kultury popularnej wykonawcy, jak nieżyjący już  Czesław Niemen, 

Kora i Maanam, sięgająca po lirykę Szymborskiej, wreszcie idol nie tylko nastolatków, Kazik 

Staszewski, przywołujący w utworze „Baranek” fragment II części „Dziadów”. Nie od rzeczy 

też będzie wspomnieć o formacji ANKH, prezentującej w konwencji nieco łagodniejszego 

rocka liryki Baczyńskiego, oraz Macieju Maleńczuku, proponującym swoją wersję 

Norwidowskiego wiersza „Bema pamięci żałobny rapsod”, spopularyzowanego wcześniej za 

sprawą wybitnego wykonania Niemena. Propozycje powstałe już w XXI stuleciu zostaną 

wspomniane w dalszej części opracowania. 

Wartość poezji śpiewanej dla edukacji polonistycznej również dostrzegli autorzy 

programu nauczania języka ojczystego, szczególnie gimnazjum, sytuując ją w dziale „Inne 

teksty kultury” i wymieniając nazwiska Marka Grechuty i Grzegorza Turnaua (klasa I), 

Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego i Leonarda Cohena (klasa II) oraz Jacka 

Kaczmarskiego,  Przemysława Gintrowskiego i – jak napisano w programie – A. Krzysztonia, 

w którym należy dopatrywać się raczej Antoniny Krzysztoń. 

Dla rozszerzenia perspektywy oglądu interesującej nas kwestii, przyjrzyjmy się 

jeszcze najnowszej propozycji Ministerstwa Edukacji, a więc pochodzącej z roku 2008 

polonistycznej „Podstawie programowej” adresowanej do szkół ponadpodstawowych.
15

  

W dokumencie tym, będącym ujęciem niezbyt szczegółowym i budzącym liczne 

kontrowersje pedagogów, podkreśla się konieczność wiązania tekstu literackiego z innymi 

tekstami kultury, pełniącymi funkcję tła interpretacyjnego. Warto tu podkreślić przede 

wszystkim problematykę ponadczasowości wybranych zagadnień egzystencjalnych – miłości, 

śmierci, cierpienia, nadziei, religii, samotności oraz ich uniwersalności.
16

  

Po wskazaniu kilku przykładów wiązania dorobku tradycji minionych stuleci  

z przestrzenią kultury popularnej, warto rozważyć, jak dialog „między dawnymi a nowymi 

laty” zorganizować, aby nie tylko wzbudzić żywą reakcję młodego odbiorcy, lecz także 

stworzyć motywację do czytania tekstu literackiego w rozleglejszej niż szkolna perspektywie 

czasowej. Przykłady stosownych działań, jakie dalej proponujemy, pozwolą odbiorcy,  

z jednej strony, zrozumieć  istotę intertekstualności  masowej kultury popularnej, z drugiej 

zaś, właśnie za sprawą eksponowania owej cechy, podkreślą jej zainteresowanie literaturą, co 

z kolei może przełożyć się na chęć osobistej lektury samego tekstu, szczególnie, gdy jest 

inspiracją dla ulubionego artysty. 

Na szczeblu gimnazjalnym ważnym elementem analizy paraleli „kulturowa tradycja – 

muzyka współczesna” staną się rockowe interpretacje wybranych motywów biblijnych, 

mitologicznych i średniowiecznych. Aktywność poznawcza młodego odbiorcy powinna 

zmierzać ku sformułowaniu odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: 

1. Za pomocą jakich środków wyrazu, charakterystycznych dla danego gatunku 

muzyki rockowej, artyści prezentują tematykę podjętą w warstwie werbalnej?; 

2. Jak wyzyskują tę tematykę? – chodzi o kierunek i zakres ewentualnej modyfikacji 

przesłania zawartego w pierwowzorze; 

3. Co sprawia, że teksty tak dawne zainspirowały wykonawców współczesnych? 

 

Zajęcia z wykorzystaniem dramy, pracy z tekstem utworu rockowego, metody 

eksponującej    i przekładu intersemiotycznego można rozpocząć od działania, w którym 

młodzież wcieli się w klientów sklepu z płytami i wybierze rozmieszczone w sali wywieszki  

z nazwami gatunków muzycznych. W ten sposób nie tylko wytworzy się korzystna sytuacja 

motywacyjna, ale polonista otrzyma również informację o preferencjach klasy  

                                                      
15 

Podstawa programowa dla gimnazjum i liceum, Język polski, Warszawa 2008. 
16 

Por. tamże, ss. 8, 10, 14. 
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w interesującym nas zakresie. Kolejną czynnością może być odczytanie ze „Słownika mitów  

i tradycji kultury” Kopalińskiego definicji psalmu.
17

 W formule tej należy podkreślić dwa 

momenty – podniosły nastrój utworu oraz „psalm błagalny” jako jedną z odmian. Wypada też 

wspomnieć o wybitnych polskich przekładach psalmów, wymieniając tu nazwiska 

Kochanowskiego, Staffa i Miłosza. 

W dalszej części zajęć osoby, które wskażą na  „heavy metal” jako ulubiony gatunek 

rocka, określą jego artystyczną dominantę, eksponując zapewne dynamikę tworzoną przez 

stosunkowo szybkie metrum, wiodącą rolę gitar oraz głosu wokalisty. Po zarysowaniu cech 

gatunku można odtworzyć nagranie zespołu Lilian Axe, noszące tytuł „Ziemia Obiecana”. 

Jego wyraźnie zauważalna cecha to złamanie formalnego schematu utworu rockowego za 

sprawą wolnego tempa i podniosłego nastroju, tworzonego przez delikatną grę gitar oraz głos 

wokalisty, przywołujący w wyobraźni śpiew słyszany w świątyni. Nacisk w pracy położymy 

na warstwę tekstową, naturalnie w polskiej wersji językowej. Nawet pobieżna lektura 

pozwala mówić tu o psalmie błagalnym, w którym „ja” liryczne zwraca się do „Pana”, 

prosząc o opiekę nad duszą w każdym momencie dnia i życia, przy czym metaforę ludzkiej 

egzystencji stanowi w tekście wątek krętej i niebezpiecznej drogi, wiodącej ku Ziemi 

Obiecanej. W motyw ten, przejęty bezpośrednio z Biblii, wpleciony został wątek osobisty, 

mówiący o „śmierci miłości jak zranionego gołębia” i nadziei – mimo wszystko – na powrót 

osoby bliskiej i wspólną wędrówkę pod opieką „Pana” ku  Ziemi Obiecanej. 

Zbliżony przebieg może mieć analiza „Lotu Ikara” , jednego z najbardziej znanych 

utworów grupy Iron Maiden. Należy tu podkreślić, że w tekście postać ta pełni funkcję 

przypisywaną na ogół mitologicznemu bohaterowi, który jest postrzegany jako alegoria 

niezłomnego dążenia do obranego celu, choćby jego osiągnięcie miało nawet zakończyć się 

śmiercią. Konkluzję tę wspiera obecny w słowach nagrania wątek orlego lotu ku słońcu, na 

skrzydłach marzenia, z oczami płonącymi szaleństwem przynależnym młodości. Podkreślmy 

też, iż z przesłaniem werbalnym współbrzmi muzyka, o metrum charakterystycznym dla 

klasyki heavy metalu, sam zaś wokal przydaje utworowi wyraźnej pompatyczności, 

uwydatniającej wagę treści ujętych w tekście. 

Zamykając problematykę mitologicznych inspiracji obecnych w omówionym tu 

nagraniu, dodajmy, że może on pojawić się, przynajmniej jako przypomnienie 

Mickiewiczowskiej „Ody do młodości”, w której wątek młodzieńczego dążenia ku 

wybranemu celowi, bez względu na przeciwności, jest również wyraziście zarysowany. 

 Nieco odmienne, z racji formalnego założenia płyty, będącej rockową suitą, powinna 

przebiegać analiza muzycznej realizacji mitów arturiańskich. Przede wszystkim należy 

zwrócić uwagę, że siedem części suity ma odpowiedniki w czterech księgach dzieła Rogera 

Lancelyna Greena „O królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu”,
18

 choć kompozytor 

ograniczył się do wybranych jego fragmentów. Podkreślić też wypada, iż nagranie 

rozpoczyna się parlandem, stanowiącym cytat napisu, jaki według mitu miał znajdować się na 

głazie, gdzie tkwiło kowadło z mieczem: 

 

„Kto wydobędzie ten miecz z kamienia i kowadła, jest prawym królem wszech 

Brytanii”
19

 

    

Oceniając nastrój muzycznej warstwy dzieła Wakemana, podkreślimy, że bogate 

instrumentarium, obok zespołu rockowego jest to londyńska orkiestra symfoniczna i chór, 

                                                      
17 

Por. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Łódź 2003, s. 1049. 
18 

R. L. Green, O królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu, Warszawa 1979. 
19 

Tamże, ss. 8, 10, 14. 



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

 

 

8 

 

udział narratora otwierającego i zamykającego nagranie przydaje mu cech z pogranicza rocka 

i muzyki poważnej. 

W końcowej części analizy i interpretacji tekstów kultury, będących przedmiotem 

prezentowanych dotąd refleksji, warto podjąć próbę określenia motywów, jakie kierowały 

muzykami reprezentującymi masową kulturę popularną XX stulecia, gdy sięgali po tak 

odległe w czasie ogniwa europejskiej tradycji. Chodzi tu przede wszystkim o ponadczasowy 

wymiar Biblii i mitologii greckiej, nieprzemijającą aktualność tych tekstów, w przypadku zaś 

dzieła  Ricka Wakemana również chęć zmierzenia się artysty z klimatem mitów arturiańskich, 

znalezienia formuły dźwiękowej, która najpełniej klimat ów by oddała. 

W przedstawionych uprzednio rozważaniach poruszaliśmy się głównie w obszarze 

anglosaskich doświadczeń kulturowych, wszak tam właśnie ukształtowało się oblicze kultury 

popularnej. Obecnie w końcowej ich części poświęcimy nieco miejsca dokonaniom 

rodzimym, bowiem polscy muzycy rockowi sięgają również po teksty literackie, których 

geneza nie wyrastała z ambitnego zamysłu stworzenia przez poetę liryku przeznaczonego do 

wykonań muzycznych, choć, oczywiście, ewentualności takiej nie wykluczała. Dorobek 

krajowej sceny, zwłaszcza powstały już w XXI stuleciu, zasługuje na odrębną prezentację. 

Ograniczając jej zakres, wystarczy wymienić choćby formację Lao Che, sięgającą po teksty 

powstałe w kręgu pokolenia Kolumbów, czy grupę 2Tm23, skłaniającą się ku inspiracjom 

biblijnym. Warto również wymienić bardzo aktualnie popularnego artystę, Czesława Mozila, 

który nagrał płytę „Czesław śpiewa Miłosza”, prezentującą propozycje muzycznych ujęć 

tekstów noblisty, poety wprawdzie w obiegu szkolnym od lat obecnego, lecz dla ucznia dość 

trudnego w odbiorze.  

Jednak nie ci artyści będą przedmiotem bardziej wnikliwej analizy, lecz formacja 

„Buldog”. Wybór to być może zaskakujący, lecz nieprzypadkowy. Zespół ten wyrasta 

bowiem z klimatu i poetyki bliskich punkowi, a więc subkultury, której głównym bodaj 

werbalnym wyznacznikiem ideowym stało się hasło – no future. Tak defetystyczne 

postrzeganie perspektyw życiowych młodego pokolenia obecne jest również w propozycjach 

interesującego nas wykonawcy, a w klimat niezgody, sprzeciwu wobec takiego stanu rzeczy 

wpisuje się także sama nazwa grupy, oznaczającą przecież wyjątkowo niebezpieczną rasę psa. 

 W tym kontekście obecność na wydanym przed dwoma laty krążku „Chrystus miasta” 

liryków tej miary poetów XX stulecia jak Barańczak czy Tuwim może nieco zaskakiwać, lecz 

jednak tylko nieco. Jeżeli bowiem prześledzimy dobór tytułów, szczególnie autora „Kwiatów 

polskich”, okaże się, że w większości przypadków reprezentują one ten nurt jego twórczości, 

w którym zjawisko społecznego nacechowania, co prawda osadzonego w realiach 

międzywojnia, jest aż nadto widoczne. Wystarczy wymienić inne jeszcze teksty skamandryty, 

znajdujące się na wspomnianej płycie – „Do generałów”, „Nędza”, „Kamienice”, „O chorym 

synku” czy najbardziej znany, także z racji długoletniej już obecności w szkolnym obiegu, 

„Mieszkańcy”.  

Z tym, jak widać, przemyślanym doborem tekstów koresponduje warstwa  muzyki, 

momentami bardzo agresywnej, jak w przypadku „Nędzy” i „Kamienic”, kiedy indziej 

łagodniejszej, utrzymanej w stylistyce reggae – chodzi o „Chorego synka”. Wyjątkowe 

natężenie emocji wyraźnie odczuwalne jest w przejmującej interpretacji liryku „Do 

generałów”. 

 W tak zarysowanym tle zawartości muzyczno – tekstowej wydawnictwa zaskakuje 

nieco obecność jednego z najbardziej znaczących tekstów w dziejach polskiej liryki – 

„Deszczu jesiennego” Staffa, uznawanego , obok „Białych łabędzi” Butrymowicza i „Końca 

wieku XIX” Przerwy – Tetmajera, za programową wręcz deklarację młodopolskich 

nastrojów. 

 Przed podjęciem próby rozważenia, na ile propozycja zespołu oddaje specyficzny 
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klimat wiersza, warto przytoczyć opinię Stanisława Ossowskiego, który pisząc o dziele 

muzycznym, tak określa jego oddziaływanie na słuchacza: 

„Utwór muzyczny wzrusza, wywołuje uczucie melancholii (…), wywołuje nastrój 

wzniosłości lub tęsknej zadumy, chwyta za gardło – i słuchacz nie zdaje sobie sprawy, 

dlaczego tak się dzieje. Tego nie sprawia jakaś treść pojęciowa, którą wiążemy z melodią, ani 

też nie doszukujemy się w tych dźwiękach wyrazu przeżyć kompozytora czy wykonawców. Po 

prostu utwór muzyczny wzrusza nas przez same dźwięki”
20

  

  

Wypowiedź tę przywołaliśmy nieprzypadkowo, bowiem wynika z niej dość czytelnie, 

iż materia muzyczna sama w sobie ewokuje u odbiorcy reakcje emocjonalne bliskie tym, jakie 

dominują w „Deszczu jesiennym”. Irena Maciejewska trafnie wymienia tu przede wszystkim 

„jęk” i „płacz” monotonnego jesiennego opadu, intensyfikującego przytłaczający wręcz 

nastrój smutku a nawet żałoby. Odczucie przejmującego przygnębienia, tak charakterystyczne 

dla młodopolskiej postawy dekadenckiej, zespolone jest w tekście z poetycko 

ukształtowanym pejzażem, tworzonym przez „płaczące mary”, „smutnego śmiertelnie 

szatana”, „spopielone zagrody”, „ogrody przysypane głazami”. Ten artystyczny sztafaż to 

ekwiwalent stanu duszy „ja” lirycznego, tak charakterystycznego dla przełomu XIX i XX 

wieku – szczególnie w jego literackim wymiarze.
21

  

Naturalną koleją rzeczy, młody odbiorca interesującego nas tekstu, także ten szkolny, 

obracający się na co dzień w krańcowo odmiennej przestrzeni popularnej kultury masowej, 

może nie być w stanie wczuć się w zarysowany powyżej klimat wiersza. Dlatego też warto 

sięgnąć w praktyce interpretacyjnej po propozycję grupy Buldog, pytając przede wszystkim  

o trafność muzycznego odczytania nastroju liryku Staffa. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, 

co wynika także z wysoce zindywidualizowanego procesu odbioru każdego tekstu 

literackiego. Omawiana tu realizacja „Deszczu jesiennego”, co uderza już po pierwszym 

wysłuchaniu, odbiega zdecydowanie od drapieżnej formuły poprzedzających ją nagrań. Na 

dobrą sprawę, jest to tak zwana melorecytacja, charakteryzująca się stosunkowo wolną  

i o jednostajnej tonacji prezentacją tekstu. Odczucie to potęguje, zwłaszcza w refrenie, tło 

muzyczne, budowane przez instrumenty dęte, szczególnie trąbkę, i przytłumione, jakby 

odległe dźwięki instrumentów klawiszowych. Te zaś są w zasadzie jedynym wyraźnie 

słyszalnym tłem muzycznym w partiach między refrenem. Wszystko to sprawia, że 

propozycja zespołu zasługuje na aprobatę, choć oczywiście, opinia piszącego te słowa, nie 

będącego muzykologiem, może być nieco subiektywna. Nie o perfekcyjny obiektywizm tu 

jednak chodzi, lecz raczej o próbę hipotetycznego opisu potencjalnej możliwości 

oddziaływania zapisu muzycznego na odbiorcę, aby mógł on trafnie odczytać przesłanie 

obecne w werbalnej warstwie tekstu i wczuć się w jego młodopolską poetykę. Z zadania tego 

grupa Buldog wywiązała się zadowalająco, toteż jej wersja liryku może stać się 

wartościowym kluczem do jego interpretacji. Co więcej, może też skłonić słuchacza do 

samodzielnego zapoznania się z innymi wierszami poety trzech epok. 

 

Uwagi końcowe  

 

Propozycje przedstawione w tym opracowaniu, nieco być może zaskakujące, choć 

przecież wywiedzione z kulturowych uwarunkowań szkolnej edukacji polonistycznej, są 

poniekąd echem tez wybitnej współczesnej lingwistki, Claire Kramsch, która pisze, iż 

znaczenie czytanego tekstu nie jest w zasadzie wartością daną bezpośrednio przez sam kod 

                                                      
20 

S. Ossowski, U podstaw estetyki. Dzieła, Tom I, Warszawa 1966, s. 222. 
21

 Por. I. Maciejewska, Wiersze Leopolda Staffa, Warszawa 1987, s. 26 i nast. 



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

 

 

10 

 

werbalny, lecz wynika z dialogu między uczącym się a tekstem.
22

 Opinię tę można, jak się 

zdaje, odnieść także do refleksji tyczących się miejsca wybranych zjawisk europejskiej  

i rodzimej tradycji we współczesnej szkole. Okaże się wówczas, iż dorobek ten to ważny,  

a nawet niezbędny partner swoistego dialogu, w którym przeszłość będzie się splatać  

z teraźniejszością, przydając znaczenia tej pierwszej. Należy bowiem przyznać rację  

B. Myrdzik, dostrzegającej w przeszłości, uczynionej przez nauczyciela składnikiem 

szerokiego kontekstu kulturowego lektury szkolnej, narzędzie przewartościowania samej 

literatury.
23

 Przewartościowanie to sprawi, że dorobek wieków minionych może nabrać stałej 

racji bytu w postrzeganiu życiowych potrzeb młodego odbiorcy, człowieka XXI już stulecia, 

stając się, podkreślmy to raz jeszcze, pożądanym partnerem jego samodzielnych poszukiwań 

klucza do zakamuflowanych znaczeń literatury oraz rozległej przestrzeni wartościowych 

propozycji współczesnej kultury popularnej. 
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Abstract 

Pop cultural context of literature and their educational utility 

 

The article presents some reflections about connections between pop culture and the process of teaching and 

learning literature in Polish school. 

In the first part of the article the author analyses the relation between pop culture and school youth. The next 

part concerns the place of pop culture in school program of literature education.  

The third part presents some examples of using chosen compositions of rock artists in education of polish 

language. 

 

Keywords: pop culture, mass media, school program of education of polish language, analysis and interpretation 

of literature 
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Streszczenie 

 

Artykuł jest prezentacją wyników badań eksploracyjnych, których celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie 

o ocenę wpływu Internetu na działania realizowane przez przedsiębiorstwa w zakresie komunikacji 

marketingowej w opinii menedżerów średniego i wyższego szczebla. Skoncentrowano się na działaniach 

podejmowanych w ramach komunikacji marketingowej z odbiorcami wewnętrznymi (pracownicy) i zewnętrznymi 

(klienci, partnerzy biznesowi, konkurenci). Wyniki badań pozwoliły na sformułowanie podstawowych wniosków 

dotyczących zakresu wykorzystania Internetu w wybranych obszarach komunikacji marketingowej. 

 

Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, Internet, reklama online; e-PR 

 

 

Wprowadzenie 
 

 Rozwój technologii informacyjnych, rosnące znaczenie informacji i nowe możliwości 

w zakresie komunikowania zmuszają przedsiębiorstwa do ciągłego poszukiwania 

nowatorskich rozwiązań i elastycznego podejścia w zarządzaniu działaniami 

marketingowymi. Wiele zmian, zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej jest 

spowodowanych rozwojem Internetu, którego środowisko stało się nieodłączną częścią 

prowadzenia działalności gospodarczej. Zaznaczanie obecności firmy w Internecie stało się 

powszechne, jednak samo korzystanie z usług Sieci nie jest jednoznaczne z wyróżnieniem 

przedsiębiorstwa i jego oferty na rynku. Z tego powodu niezbędne jest opracowanie strategii 

obecności w Internecie, uwzględniającej jego specyfikę oraz możliwości i potrzeby 

organizacji w zakresie celowości takiego działania, zakresu oraz wykorzystania dostępnych 

narzędzi. 

Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na proces komunikacji marketingowej. W tej 

sferze wykorzystanie Internetu jest nie tylko najbardziej zauważalne, może również przynieść 

wymierne korzyści. Jednak wymaga wykorzystania zróżnicowanych form komunikacji 

dostosowanych do specyficznych potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców. 

                                                      
1
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Rola i zakres komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa w Internecie 

 
 

Rozwój technologii informacyjnych, w tym Internetu, oddziałuje znacząco na zmiany 

w procesie zarządzania organizacjami, zwłaszcza w obszarze funkcji informacyjnej  

i komunikowania. Przyjmując za Malarą i Rzęchowskim, informacja stała się strategicznym 

zasobem przedsiębiorstw, który spaja funkcje zarządzania i warunkuje jego skuteczność. Jest 

czynnikiem pozwalającym na podejmowanie efektywnych decyzji menedżerskich, 

wpływającym na uczenie się organizacji i jej dostosowywanie się do stale zmieniającego się 

otoczenia.
3
 Zdaniem Czekaja spoiwem działań organizacyjnych nie są jednak procesy 

przepływu informacji czy materiałów, ale procesy komunikowania. Mają one znaczny wpływ 

na wyniki przedsiębiorstwa i usprawnienie pozostałych procesów.
4
 Szczególnie ważnym 

rodzajem komunikowania się przedsiębiorstwa, zarówno z odbiorcami wewnętrznymi 

(komunikacja z pracownikami) jak i zewnętrznymi (komunikowanie z klientami, partnerami 

biznesowymi, konkurentami, itd.) jest komunikacja marketingowa. 

Komunikacja marketingowa jest jedną z płaszczyzn budowania i utrzymywania 

przewagi konkurencyjnej na rynku. Zakłada koordynowanie działań promocyjnych oraz innej 

działalności marketingowej w celu komunikacji z klientami,
5
 odbywającej się poprzez 

odbieranie i przekazywanie określonych treści lub informacji.
6
 W konkurencyjnym  

i zmiennym środowisku prowadzenia działalności gospodarczej, ukształtowanym przez 

rozwój społeczeństwa informacyjnego, rośnie znaczenie starannego doboru 

wykorzystywanych przez firmy kanałów komunikacyjnych w celu stworzenia przekonującego 

i precyzyjnie targetowanego przekazu dotyczącego jednostki oraz jej oferty.
7
 Odpowiednio 

realizowany proces komunikacji marketingowej pozwala na tworzenie i umacnianie relacji  

z klientami, zwiększenie interaktywności kontaktów, zdobywanie szerokiej wiedzy  

o pracownikach, klientach, partnerach biznesowych i konkurentach oraz personalizację 

przesyłanych informacji. Czynniki te - właściwie wykorzystane - mogą być podstawą 

zwiększenia efektywności działań marketingowych oraz świadomego budowania przewagi 

konkurencyjnej. 

Zdaniem Szapiro i Ciemniaka Internet powoduje poszerzenie tradycyjnej przestrzeni 

rynkowej w wymiarach informowania i komunikowania oraz dystrybucji i transakcji (Model 

IKDT).
8
 Poszerzenie tradycyjnych przestrzeni rynkowych w wyniku oddziaływania Internetu 

następuje poprzez stworzenie nowych obszarów, w których podmioty gospodarcze mogą 

między innymi komunikować się, budować relacje, wymieniać (tj. udostępniać i uzyskiwać) 

informacje, kształtować opinie, co wyjaśnia większe zainteresowanie Internetem w sferze 

działań marketingowych niż w pozostałych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem. 

                                                      
3
 Malara Z., Rzęchowski J., Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H 

Beck, Warszawa 2011. 
4
 Czekaj J. (red.) Podstawy zarządzania informacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

Kraków 2012. 
5
 Pilarczyk B., Komunikacja marketingowa jako sposób osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku,  

[w:] Komunikacja rynkowa – skuteczne narzędzia i obszary zastosowania, Pilarczyk B., Waśkowski Z. (red.), 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 153, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 120. 
6
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Wykorzystanie Internetu w działalności marketingowej może stanowić czynnik 

umożliwiający osiągnięcie wymiernych korzyści, pod warunkiem, że jego wdrażanie nie 

będzie postrzegane w kategoriach projektu technicznego, lecz procesu biznesowego. Jak 

sugeruje Frąckiewicz włączanie Internetu do działalności marketingowej przedsiębiorstwa 

powinno być związane ze znalezieniem przesłanek potwierdzających zasadność takiego 

rozwiązania, co możliwe jest poprzez zadanie sobie pytań o cel wykorzystania Internetu, 

sposób jego włączenia do działań przedsiębiorstwa, wykorzystanie Sieci przez firmy 

konkurencyjne o oczekiwane korzyści oraz istniejące ograniczenia.
9
 

Najczęściej przedsiębiorstwa realizują jeden z trzech celów związanych  

z wykorzystaniem Internetu. Po pierwsze wykorzystują go wyłącznie jako dodatkowy kanał 

przekazywania informacji o przedsiębiorstwie, po drugie - do interaktywnej komunikacji 

zwiększającej efektywność działań promocyjnych oraz po trzecie - wykorzystują środowisko 

Internetu nie tylko w celach promocyjnych ale także handlowych.
10

 Stworzenie wyczerpującej 

typologii modeli jest ograniczone ciągłymi zmianami w tym zakresie, ponieważ ich liczba 

zależy bezpośrednio od poszukiwania i wdrażania innowacyjnego sposobu wykorzystania 

Internetu przez przedsiębiorstwa w walce konkurencyjnej, podnoszącego efektywność działań 

marketingowych. 

 Zróżnicowane strategie wykorzystania Internetu w komunikacji marketingowej można 

skategoryzować w oparciu o analizę obecności przedsiębiorstw w mediach 

społecznościowych. Cele, dla których firmy lub marki są obecne w social media to 

najczęściej budowanie społeczności wokół marki, zwiększenie świadomości marki, 

zwiększenie ruchu na stronie www, zwiększenie sprzedaży, zarządzanie reputacją marki  

i identyfikacja potrzeb klientów.
11

 Jak twierdzi Kaczorowska–Spychalska portale 

społecznościowe mogą się okazać bardzo skutecznym narzędziem pełniącym funkcję 

wizerunkową i sprzedażową, mogą jednak, w wyniku niezrozumienia istoty tego medium 

doprowadzić do utraty zaufania i pożądanego wizerunku wśród klientów.
12

 Media 

społecznościowe w największym stopniu umożliwiają firmom i markom prowadzenie 

interaktywnego dialogu z otoczeniem rynkowym. Wchodzenie w interakcje oznacza zarówno 

przekazywanie informacji na zewnątrz, jak i odbieranie i analizowanie informacji 

pochodzących z otoczenia.
13

 

Wyniki badań MillwardBrown SMG/KRC pokazują, że przedstawiciele 

przedsiębiorstw (specjaliści ds. marketingu, komunikacji i public relations biorący udział  

w badaniu) uznają, że media społecznościowe stanowią skuteczny kanał komunikacji 

biznesowej (73% wskazań) i czynnik poprawy wizerunku (44%).
14

 Według nowszych badań 

tej samej firmy Internet (w tym także media społecznościowe) są zarówno podstawowym 

narzędziem komunikowania marketingowego (prowadzenie profili – 70%) jak i pozyskiwania 

informacji (monitorowanie – 55%).
15

 

                                                      
9
 Frąckiewicz E., Marketing internetowy, PWN, Warszawa 2006. 

10
 Frąckiewicz E., Marketing internetowy, PWN, Warszawa 2006. 

11
 Grzechowiak M., Agencje interaktywne a social media marketing [w:] Internet Standard, Warszawa, 2011,  

s. 101. 
12
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Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011, s. 17. 
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rynkowa. Kultura. Perswazja. Technologia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  

nr 209, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011, s. 52. 
14
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http://www.zfpr.pl/data/upload/files/0000924.pdf, dostęp: 27.12.2012. 
15

 MillwardBrown SMG/KRC, PR agencyjny. Opinie i perspektywy, 

http://www.zfpr.pl/data/PRForum2012MBraport.pdf, dostęp: 27.12.2012. 
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Komunikacja marketingowa w Internecie nie ogranicza się do działań dostępnych  

w mediach społecznościowych. Wśród narzędzi komunikacji marketingowych w Internecie 

po które często sięgają przedsiębiorstwa należy wymienić między innymi: serwis internetowy 

(strona www), e-mail marketing (newsletter i reklama w formie e-mail), reklama on-line 

(graficzna i wideo), marketing w wyszukiwarkach (SEM), marketing wirusowy czy e-PR. 

Potwierdzają to wydatki na działania promocyjne monitorowane przez IAB Polska. Wyniki 

wspomnianych badań wykazują silny trend wzrostowy na rynku marketingu  

w wyszukiwarkach. W Europie utrzymuje się wzrost tej branży na poziomie 10,8%, podczas 

gdy w Polsce jest on niemal trzykrotnie większy.
16

 Skuteczność reklamy w wyszukiwarkach 

internetowych potwierdza wzrost udziału tego kanału do 30% w ogólnych wydatkach na 

reklamę online w Polsce, co daje około 474 mln zł (dane za 2010 rok). Na pierwszym miejscu 

tego zestawienia znajduje się reklama display (różne formy graficznej reklamy online), jednak 

w porównaniu z rokiem 2009 nastąpił spadek jej udziału w rynku z 50 do 45%. 

 

Założenia przeprowadzonych badań 

 
Jak wynika z przedstawionych powyżej wyników badań, Internet jest wykorzystywany 

przez polskie przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności gospodarczej. Interesujące 

wydaje się określenie zakresu wykorzystania Internetu w obszarze komunikacji 

marketingowej, w tym zarówno na etapie planowania działań komunikacyjnych, ich realizacji 

oraz pomiaru efektów. 

Aby znaleźć odpowiedź na pytanie o wykorzystanie Internetu do przygotowywania  

a następnie realizacji działań w ramach komunikacji marketingowej postanowiono dookreślić 

płaszczyzny poszukiwań, koncentrując się na wykorzystaniu Internetu do zbierania informacji 

rynkowych na temat wizerunku własnego oraz działań konkurencji, na docieraniu za pomocą 

Internetu do zróżnicowanych grup interesariuszy oraz na ocenie efektywności działań 

komunikacyjnych realizowanych w Internecie. 

Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem triangulacji podejść badawczych. 

W pierwszym etapie zrealizowano badania ilościowe techniką sondażową na grupie 

właścicieli firm oraz menedżerów wyższego szczebla, którzy z założenia posiadali najbardziej 

kompleksową wiedzę na temat działań i procesów zachodzących w reprezentowanych przez 

nich przedsiębiorstwach. W tym celu wykorzystano ankietę internetową (CAWI).  

W badaniach ostatecznie uczestniczyło 50 przedsiębiorstw (z populacji liczącej 508 firm)  

z branży rolniczej oraz ściśle związanych z tą branżą i wykorzystujących w swojej 

działalności Internet. Decyzja o doborze branży w celu przeprowadzenia badań nie była 

przypadkowa, chociaż łączy się ze znacznym ograniczeniem możliwości uogólniania 

wniosków. Uznano za istotne wybranie branży, której profil działalności nie jest wprost 

powiązany z Internetem, jak na przykład sektor technologii informatycznych. 

W próbie badawczej znalazły się firmy prezentowane przez menedżerów, 

zróżnicowane pod względem wielkości (mierzonej liczbą zatrudnionych pracowników), 

formy prawnej, rodzaju prowadzonej działalności (produkcyjna, handlowa, usługowa) czy 

zakresu działalności (rynek lokalny, krajowy lub zagraniczny) (tabela 1). 

Ze względu na ograniczenia, jakie wynikają z badania opinii, wykorzystano również 

badania jakościowe przeprowadzone metodą case study research. Miały one charakter 

eksploracyjny, autoteliczny. Wykorzystano przypadki trzech firm w ramach analizowanej 

                                                      
16

 Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2010. Polska, Europa, Świat. VFP Comunnications Sp. z o.o., 

Warszawa 2011, http://www.iabpolska.pl/polska, dostęp: 3.01.2013. 
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branży
17

. Kryterium doboru był wysoki stopień wykorzystania Internetu w działalności 

przedsiębiorstwa. Analiza odbywała się w oparciu o udostępnione materiały z firm 

uzupełnione indywidualnymi wywiadami pogłębionymi (IDI). 

 

Tabela 1: Struktura badanej grupy przedsiębiorstw. 

Zmienna Kategorie Liczba 

odpowiedzi 

Procent 

odpowiedzi 

Forma prawna 

przedsiębiorstwa 

Działalność gospodarcza 

Spółka cywilna 

Spółka zoo 

Spółka akcyjna 

Przedsiębiorstwo państwowe 

Inne 

13 

1 

22 

7 

1 

6 

26% 

2% 

44% 

14% 

2% 

12% 

 N=50 100% 

Zakres geograficzny działania Rynek lokalny 

Rynek krajowy 

Rynek zagraniczny 

20 

45 

20 

23% 

53% 

23% 

Pytanie wielokrotnego wyboru N=85 100% 

Profil działalności Firma handlowa 

Firma usługowa 

Firma produkcyjna 

26 

28 

24 

33% 

36% 

31% 

Pytanie wielokrotnego wyboru N=78 100% 

Wielkość przedsiębiorstwa 

(liczba pracowników) 

Małe (do 20) 

Średnie (21-100) 

Duże (Powyżej 100) 

22 

15 

13 

44% 

30% 

26% 

 N=50 100% 

Podstawowy target odbiorców Klienci indywidualni 

Klienci instytucjonalni 

Zarówno klienci indywidualni 

jak i instytucjonalni 

3 

19 

28 

6% 

38% 

56% 

 N=50 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Wykorzystanie Internetu do zbierania informacji rynkowych na temat 

wizerunku własnego oraz działań konkurencji 

 
Przygotowanie działań promocyjnych wymaga zgromadzenia danych na temat 

aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Internet jest łatwo dostępnym źródłem informacji 

rynkowej, pozwalającym na gromadzenie danych wtórnych jak i realizację badań 

pierwotnych. Stąd postanowiono sprawdzić czy potencjał w tym zakresie jest w opinii 

menedżerów wykorzystywany w przedsiębiorstwach, którymi zarządzają. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, w przypadku analizowanej branży Internet 

wykorzystywany jest przede wszystkim do zbierania istniejących już danych (dane wtórne). 

Poszukiwania w tym obszarze dotyczą przede wszystkim informacji o klientach oraz 

konkurencji (tabela 2). 

 

 

 

                                                      
17

 Ze względu na brak zgody przedstawicieli badanych firm na ujawnienie ich nazw własnych posłużono się  

w prezentacji wyników badań symbolami literowymi A, P i K. 
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Tabela 2: Wykorzystanie Internetu do gromadzenia danych wtórnych w opinii 

badanych. 

 Rodzaj poszukiwanej informacji 

 o 

klientach 

o 

konkurencji 

o własnym 

wizerunku 

Brak wykorzystania Internetu  22 

[44%] 

8 

[16%] 

27 

[54%] 

Wykorzystanie Internetu w niewielkim 

stopniu 

16 

[32%] 

21 

[42%] 

14 

[28%] 

Wykorzystanie Internetu w znacznym 

stopniu 

10 

[20%] 

20 

[40%] 

5 

[10%] 

Nie dotyczy 2 

[4%] 

1 

[2%] 

4 

[8%] 

Razem 50 

[100%] 

50 

[100%] 

50 

[100%] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Zdecydowana większość przedsiębiorstw (82% - 42 wskazania) wykorzystuje Internet 

do pozyskiwania informacji o działaniach konkurentów. Ponad połowa menedżerów  

z badanych firm wskazała na wykorzystanie Internetu w celu pozyskiwania informacji  

o preferencjach klientów (52% - 26 wskazań). Natomiast zaskakująco duży jest odsetek 

przedsiębiorstw, które z takich możliwości nie korzystają (44% - 22 wskazania). Podobnie  

w przypadku przeszukiwania zasobów Internetu w celu określenia własnego wizerunku (54% 

- 27 wskazań). 

Sprawdzono, czy wykorzystanie Internetu do zbierania informacji na temat klientów 

zależne jest od grupy docelowej, na której koncentruje się dane przedsiębiorstwo (wykres 1) 

oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Pomimo, że w przypadkach obu zmiennych 

przeprowadzone testy były nieistotne statystycznie, co świadczy o braku zależności, ujawniły 

one pewne tendencje. 

 

Wykres 1: Wykorzystanie Internetu do poszukiwania informacji na temat klienta  

w przedsiębiorstwach reprezentowanych przez badanych menedżerów w zależności od 

rodzaju odbiorcy. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Warte odnotowania jest, że w przypadku przedsiębiorstw docierających do klientów 

indywidualnych nie wystąpił przypadek braku wykorzystania Internetu (ᵪ
2
=2,977, df=2; 

p=0,226). Co może świadczyć o tym, że firmy kierujące swoją ofertę do klientów 

indywidualnych znacznie częściej wykorzystują Internet w szerszym zakresie. Za taką 

interpretacją przemawia także rozkład danych otrzymany w przypadku analizy poszukiwań 

informacji dotyczących wizerunku własnego badanych przedsiębiorstw (jest analizowany 

częściej jedynie przez przedsiębiorstwa specjalizujące się w obsłudze indywidualnych 

klientów) oraz uzyskane dane jakościowe. Internet jest często wykorzystywany do kontaktów 

z klientami ze względu na szybkość i taniość takiego rozwiązania: „badanie rynku, 

konkurencji przyczyniają się w znacznym stopniu do dotarcia do szerszego grona klientów”. 

Wyniki badań wskazują także, że częściej informacjami o klientach oraz o własnym 

wizerunku zainteresowane wydają się być przedsiębiorstwa duże. Jednak ze względu na 

rozkład danych wymaga to dalszych analiz. 

Zgodnie z wynikami badań niezależnie od targetu, jak i wielkości firmy Internet jest 

wykorzystywany do poszukiwania informacji o konkurencji. Analiza danych jakościowych 

potwierdza ten wniosek. Menedżerowie i przedsiębiorcy wykorzystują Internet do 

monitorowania działań firm konkurencyjnych, przede wszystkim w oparciu o analizę 

zawartości stron www konkurencji. 

 

Wykorzystanie Internetu do realizacji działań komunikacyjnych 

w opinii menedżerów 

 
W ramach przeprowadzonych badań za komunikację marketingową przyjęto cały 

proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem celem zwiększenia popytu na ofertę 

przedsiębiorstwa. Taka perspektywa pozwoliła na postawienie pytań o wykorzystywane 

narzędzia promocyjne w Sieci, w tym o działania z zakresu public relations i reklamy. 

Realizacja tych działań wymaga wykorzystania instrumentów dedykowanych konkretnym 

grupom odbiorców, wśród których znajdują się pracownicy oraz klienci. 

 Zgodnie z uzyskanymi danymi, w analizowanych firmach Internet jest 

wykorzystywany niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa do komunikacji z pracownikami. 

Stosowane są w tym przypadku przede wszystkim takie instrumenty wewnętrznego e-PR, jak 

szkolenia z wykorzystaniem Internetu oraz komunikacja wewnętrzna (tabela 3). 
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Tabela 3: Wykorzystanie Internetu do poprawy komunikacji wewnątrz przedsiębiorstw 

w opinii menedżerów. 

 Małe 

przedsiębiorstwo 

Średnie 

przedsiębiorstwo 

Duże 

przedsiębiorstwo 

Wykorzystanie Internetu nie 

poprawia działania komunikacyjne 

wewnątrz przedsiębiorstwa 

3 

[14%] 

1 

[6%] 

3 

[23%] 

Wykorzystanie Internetu poprawia 

działania komunikacyjne wewnątrz 

przedsiębiorstwa 

18 

[82%] 

13 

[88%] 

10 

[77%] 

Nie dotyczy 1 

[4%] 

1 

[6%] 

0 

[0%] 

Razem 22 

[100%] 

15 

[100%] 

13 

[100%] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 Drugi obszar działań PR kierowanych do pracowników, to możliwość szkoleń  

w oparciu o dostępne w Internecie aplikacje. Znaczna cześć przedsiębiorstw (58% - 29 

wskazań) nie wykorzystuje takich możliwości Internetu. Jeżeli już, to niezależnie od 

wielkości przedsiębiorstwa wykorzystanie dostępnych w tym celu aplikacji deklarowane jest 

w niskim stopniu (14 wskazań, 28%). 

Działania w ramach e-PR kierowane są też do partnerów biznesowych. Jak pokazały 

wyniki badań, we wszystkich analizowanych firmach zdecydowanie częściej Internet jest 

wykorzystywany do realizacji działań w tym obszarze (wykres 2). Korzystanie z możliwości 

Internetu w opinii menedżerów łączy się z poprawą komunikacji pomiędzy firmami a ich 

otoczeniem. 80% respondentów zadeklarowało, że Internet usprawnia komunikację pomiędzy 

firmami a ich oddziałami i partnerami oraz ma znaczenie dla obniżenia kosztów tej 

komunikacji. 

 

Wykres 2: Wykorzystanie Internetu do komunikacji z partnerami biznesowymi 

przedsiębiorstw w opinii menedżerów. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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 Ponadto wykorzystanie Internetu do komunikowania się z partnerami biznesowymi 

uzależnione jest od typu klienta, do którego kierowana jest oferta (ᵪ
2
= 21,24, df=6, p=0,001). 

Zdecydowanie najczęściej wykorzystywany jest w przypadku, gdy przedsiębiorstwo  

w równym stopniu koncentruje się na klientach instytucjonalnych i indywidualnych. Nie 

ujawiły się natomiast zależności od wielkości przedsiębiorstwa. 

Na uwagę zasługuje fakt deklarowanego zainteresowania formami działań 

promocyjnych w Internecie, chociaż należy wspomnieć, że 5 firm (10%) nie ma własnej 

strony internetowej (wszystkie przypadki odnoszą się do małych przedsiębiorstw). Stanowią 

one podstawowe narzędzie działalności marketingowej badanych przedsiębiorstw. Jak wynika 

z wypowiedzi jednego z respondentów „strona www daje możliwość przekazania znacznie 

obszerniejszych informacji o produktach niż inne formy reklamy, a w naszym przypadku 

dokładny opis cech i sposobu działania produktu ma fundamentalne znaczenie”. 

Zgodnie z wynikami badań, przedsiębiorstwa w analizowanej branży stosują różne 

formy działań promocyjnych w Internecie, głównie reklamę graficzną (display), promocję  

w wyszukiwarkach oraz e-mail marketing. Dla przykładu w ramach działań promocyjnych 

prowadzonych za pośrednictwem Internetu firma A rozprowadza biuletyn, który jest wysyłany 

drogą elektroniczną do zainteresowanych bieżącymi informacjami klientów. Skutecznie 

wykorzystywanym sposobem promocji strony internetowej firmy A jest jej pozycjonowanie 

według słów kluczowych. W firmie P reklama internetowa dominuje nad tradycyjnymi 

formami promocji. Stosowane jest pozycjonowanie firmowej strony www w wyszukiwarkach 

internetowych oraz płatna reklama w serwisach Google. Firma P często przeprowadza akcje 

mailingowe. Adresy poczty elektronicznej klientów pozyskiwane są m.in. dzięki 

elektronicznemu formularzowi kontaktowemu umieszczonemu na stronie www firmy P oraz 

dzięki analizie branżowych stron i forów internetowych prowadzonej przez pracownika działu 

marketingu. 

Prawie połowa respondentów (48%) wskazała, że w reprezentowanych przez nich 

przedsiębiorstwach wykorzystuje się Internet w celu personalizacji przekazu reklamowego, tj. 

dociera za pośrednictwem Internetu do poszczególnych grup odbiorców ze zróżnicowanym 

przekazem informacyjno – reklamowym (e-mail marketing), co w opinii badanych zwiększa 

efektywność działań promocyjnych. 

 Zaskakujące jest to, że połowa przedsiębiorstw (50%, 25 wskazań) nie wykazała 

zainteresowania prowadzeniem działań komunikacyjnych z wykorzystaniem portali 

społecznościowych. Jedynie 18% z nich (9 wskazań) deklaruje wykorzystanie w znacznym 

stopniu. 

 

Wykres 3: Wykorzystanie Internetu do komunikacji w ramach portali 

społecznościowych w opinii menedżerów. 



Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 4 
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl 

 

 

21 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 Nie ulega wątpliwości, że narzędzia e-promocji są wykorzystywane w polskich 

przedsiębiorstwach, o czym świadczą wzrastające wydatki na działalność promocyjną  

w Internecie, w tym na reklamę internetową
18

. Założenie, że przedsiębiorstwa wykorzystują 

Internet w działaniach reklamowych potwierdziło się. W 80% badanych przedsiębiorstw 

korzysta się możliwości, jakie daje reklama internetowa. Jednak szczegółowa analiza 

wyników wskazuje, że tylko w przypadku 30% firm narzędzia te wykorzystywane są  

w znacznym stopniu dopełniając tradycyjne formy reklamy (wykres 4). 

Wykres 4: Wykorzystanie reklamy on-line jako uzupełnienie tradycyjnych form 

reklamy w przedsiębiorstwach reprezentowanych przez badanych menedżerów. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 Wśród badanych firm dominuje przekonanie o marginalnym znaczeniu reklamy online 

(50% przypadków). Wynik taki zapewne wiąże się ze specyfiką branży której dotyczyło 

                                                      
18

 Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2010. Polska, Europa, Świat. VFP Comunnications Sp. z o.o., 

Warszawa 2011, http://www.iabpolska.pl/polska, dostęp: 3.01.2013, s. 35. 
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badanie. Odbiorcy działań w tym przypadku mają ograniczony dostęp do Internetu. Za taką 

interpretacją przemawiają zebrane dane jakościowe. Przedsiębiorcy podkreślali 

nieskuteczność stosowanych rozwiązań takich, jak umieszczenie reklam produktów firmy na 

portalach branżowych, które spotkały się z małym zainteresowaniem klientów. 

 

Wykorzystanie Internetu do określenia efektywności działań 

komunikacyjnych 

 
 Ostatnim obszarem badawczym, który poddano analizie były opinie menagerów  

i przedsiębiorców dotyczące efektywności działań komunikacyjnych w Internecie. Jak wynika 

z zebranych danych, większość przedsiębiorców jest przekonana o efektywności takich 

działań i przyczynianiu się ich zarówno do poprawy działań komunikacyjnych jak  

i budowania wizerunku. 

 

Tabela 4: Wykorzystacie Internetu do poprawy działań komunikacyjnych pomiędzy 

firmą a jej otoczeniem w przedsiębiorstwach badanych menedżerów. 

 Małe 

przedsiębiorstwo 

Średnie 

przedsiębiorstwo 

Duże 

przedsiębiorstwo 

Wykorzystanie Internetu nie 

poprawia działań komunikacyjnych 

2 

[9%] 

0 

[0%] 

2 

[15%] 

Wykorzystanie Internetu poprawia 

działań komunikacyjnych 

18 

[82%] 

14 

[93%] 

11 

[85%] 

Nie dotyczy 2 

[9%] 

1 

[7%] 

0 

[0%] 

Razem 22 

[100%] 

15 

[100%] 

13 

[100%] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 Wyniki badań wskazują, że wielkość przedsiębiorstwa nie różnicuje zakresu 

wykorzystania Internetu w celach komunikacyjnych (zależność nieistotna statystycznie 

p=0,424). Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa menagerowie deklarowali poprawę  

w komunikacji dzięki wykorzystaniu dostępnych rozwiązań w Sieci. 

 Podobnie rozłożyły się opinie dotyczące ejektywności wykorzystania Internetu do 

budowania wizerunku przedsiębiorstwa. W tym przypadku podobnie wielkość 

przedsiębiorstwa reprezentowanego przez menagerów nie różnicowała ich opinii. Większość 

z nich jest przekonana, że działania w Internecie przyczyniają się do wyróżnienia firmy na tle 

innych (31 wskazań, 62%). 

 

Wykres 5: Efektywność wyróżniania oferty rynkowej poprzez wykorzystanie Internetu 

w przedsiębiorstwach reprezentowanych przez badanych menedżerów. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Zaskakujący jest fakt, że pomimo powszechnego stosowania działań promocyjnych  

w Internecie, znaczna liczba firm nie korzysta z możliwości, jakie stwarza Sieć w zakresie 

zwiększenia pomiaru efektywności stosowanych narzędzi, co wydaje się być jedną  

z podstawowych zalet takiej formy promocji. Ich stosowanie potwierdziło 50% badanych 

przedsiębiorstw, z czego 24% (12 wskazań) wykorzystuje je w znacznym stopniu. 

 Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że Internet nie oddziałuje na 

obniżenie kosztów reklamy w zdecydowanej większości przedsiębiorstw w opinii 

respondentów. Prawie połowa respondentów zaprzeczyła, że istnieje w ich 

przedsiębiorstwach zależność pomiędzy wykorzystaniem Internetu a obniżeniem kosztów 

promocji i reklamy. Tylko w przypadku 14% przedsiębiorstw Internet jest czynnikiem 

zmniejszającym koszty reklamy (wykres 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 6: Oddziaływanie Internetu na zmniejszenie kosztów reklamy  

w przedsiębiorstwach reprezentowanych przez badanych menedżerów. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 Otrzymane wyniki zapewne wynikają z małego stopnia korzystania z możliwości 

promocyjnych oferowanych w Internecie zadeklarowanych przez respondentów  

w porównaniu do form tradycyjnych. Reklama internetowa nie jest wykorzystywana jako 

podstawowa forma działań promocyjnych w badanych przedsiębiorstwa a jedynie jako 

element uzupełniający. 

 

Konkluzje 

 
 Prezentowane wyniki badań należy taktować z ostrożnością, co wynika z ograniczeń 

doboru próby badawczej (liczebności próby oraz jednostki badania). Koncentracja na jednej 

branży zapewniła jej homogeniczność, równocześnie ograniczając możliwości generalizacji. 

Stąd otrzymany obraz wykorzystania potencjału Internetu do prowadzenia działań 

marketingowych może być powiązany ze specyfiką analizowanych przedsiębiorstw. 

 Prezentowane wyniki pozwalają jednak na sformułowanie kilku wniosków 

wskazujących na przyszłe obszary badań i rekomendacji praktycznych. 

 Zaskakujące w wynikach badań jest to, że zmienne, takie jak wielkość firmy czy grupa 

docelowa, do jakiej docierają przedsiębiorstwa (klienci indywidualni czy instytucjonalni) nie 

różnicują istotnie statystycznie wykorzystania Internetu w zakresie komunikacji 

marketingowej. Wynikać to może z niewielkiej ilości obserwacji jak i z przyjętej perspektywy 

badawczej. W badaniu uczestniczyli zarządzający przedsiębiorstwami. Być może w ich 

cechach indywidualnych należy upatrywać zróżnicowania. Tym bardziej, że badana kadra 

menedżerska średniego i wyższego szczebla jest przekonana o zasadności i efektywności 

wykorzystania Internetu w działaniach związanych z komunikacją marketingową, co może 

skutkować podejmowaniem strategicznych decyzji dotyczących obecności firm w Sieci. 

 Jak wykazano powyżej badane przedsiębiorstwa głównie przeznaczają nakłady 

finansowe na reklamę online, w mniejszym stopniu na pozostałe instrumenty e-promocji. 

Uwzględniając fakt, że średnio 90% nabywców polega na rekomendacjach rodziny  

i znajomych, podczas gdy reklamie online (graficznej i wideo) ufa średnio 35%
19

, 

przedsiębiorstwa powinny skupić się na nowych formach komunikacji marketingowej, 

                                                      
19

 Nielsen Global Trust In Advertising Survey, 2009, The Nielsen Company, New York, 2009, 

http://blog.nielsen.com/nielsenwire/consumer/global-advertising-consumers-trust-real-friends-and-virtual-

strangers-the-most/, dostęp: 4.01.2013. 

http://blog.nielsen.com/nielsenwire/consumer/global-advertising-consumers-trust-real-friends-and-virtual-strangers-the-most/
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/consumer/global-advertising-consumers-trust-real-friends-and-virtual-strangers-the-most/


Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 4 
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl 

 

 

25 

 

zwłaszcza tych z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Umożliwiają one połączenie 

PR-u, działań promocyjnych oraz interaktywnej obsługi klienta, co w zestawieniu z ich siłą 

opiniotwórczą i dużym zasięgiem czyni z nich obecnie narzędzie komunikacji marketingowej 

o znacznym potencjale dla biznesu. Jednak wyniki badań wskazują, że badane 

przedsiębiorstwa jeszcze dostrzegają potencjału Internetu w tym obszarze. Odpowiedni 

sposób wykorzystania mediów społecznościowych przez firmy z branży, która jest w nich 

słabo reprezentowana może przyczynić się do ich wyróżnienia na rynku i uzyskania przewagi 

konkurencyjnej. 
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Abstract 

The Use of the Internet in Marketing Communication of Companies in the Opinion of 

Managers 

 

The article presents the results of exploratory research aimed at finding the answer to the 

question about the impact of the Internet on activities carried out by companies as part of 

marketing communication in the opinion of middle-level and senior managers. It focuses on 

the actions taken as part of marketing communication with internal (employees) and external 

(customers, partners, suppliers, competitors) recipients. The results allowed for drawing 

basic conclusions regarding the scope of the use of the Internet in selected areas of marketing 

communication. 

Keywords: marketing communication, the Internet, online advertisement, e-PR 
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KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI 

HIPERTEKSTOWEJ. OD 

PARATEKSTUALNOŚCI DO SIECIOWOŚCI 
Weronika Madryas

1
 

 

Streszczenie 

 

Tematem pracy jest analiza obszaru komunikacji we współczesnej organizacji. Główny zamiar autorki to 

omówienie wielowarstwowości i otwartości organizacji, a także  wpływu, jaki cechy te wywierają na 

komunikację w przedsiębiorstwie. Praca składa się z dwóch części. Część teoretyczna zawiera definicje: 

organizacji hipertekstowej, intertekstualności i dzieła otwartego. Istotą tych rozważań jest metaforyczne ujęcie 

organizacji, zgodne z nurtem postmodernizmu w zarządzaniu. Część praktyczna zaś poświęcona została analizie 

studium przypadku, przeprowadzonej na przykładzie firmy Sharp. W artykule podkreślono również znaczenie 

 i rolę specjalisty PR w procesie kształtowania modelu komunikacji dla organizacji hipertekstowej. 

Słowa kluczowe: Organizacja hipertekstowa, intertekstualność, dzieło otwarte, organizacja otwarta, sieciowość, 

komunikacja. 

Organizacje hipertekstowe 
 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że organizacje winny mieć zarówno 

pozbawioną hierarchii, samoorganizującą się strukturę, jak i tę tradycyjną, hierarchiczną. 

Współpraca pomiędzy obiema strukturami jest bardzo ważna dla tworzenia się wiedzy 

organizacyjnej. „W miarę zwiększania się skali i kompleksowości organizacji biznesu 

powinny one równolegle maksymalizować efektywność na poziomie całej korporacji  

i lokalną elastyczność”
2
.  

Organizację, która posiada strukturalne podstawy dla tworzenia się wiedzy 

organizacyjnej nazwać można organizacją hipertekstową
3
.  

W tym miejscu warto zdefiniować czym jest sam hipertekst. Otóż pod pojęciem 

hipertekstu rozumieć należy tekst złożony z wielu warstw. Tekst w ujęciu zwyczajowym 

posiada jedną warstwą – sam tekst, natomiast hipertekst tworzą różne warstwy tekstów, 

stanowiące dostępne konteksty
4
.  

                                                      
1
 dr Weronika Madryas, WSZ Edukacja we Wrocławiu, ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław, 

weronika_madryas@wp.pl. 
2
 I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Jak spółki japońskie dynamizują procesy 

innowacyjne, Warszawa 2000, s.202. 
3
 Tamże, s. 202. 

4
 Przykładowo, hipertekst, w rozumieniu informatycznym, oznacza równoczesną dostępność do widocznych na 

ekranie komputera paragrafów, zdań, wykresów czy schematów. Użytkownik ma możliwość jednoczesnego 

otwarcia wszystkich tekstów, co zapewnia rzetelną analizę tematu.  

Podobnie rzecz się ma w przypadku dowolnej sztuki. Sam tekst jest jednym kontekstem, zaś opracowania, filmy, 

spektakle stanowią kolejne konteksty. [Tamże, s. 203] 
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„Organizacje hipertekstowe, podobnie jak hipertekstowy dokument, zbudowane są  

z powiązanych wzajemnie warstw czy kontekstów: systemu biznesu, zespołu projektowania  

i podstaw wiedzy”
5
. System biznesu jest warstwą środkową i odpowiada za działania 

rutynowe. Może on mieć kształt hierarchicznej piramidy, bowiem struktura biurokratyczna 

jest dostosowana do prowadzenia rutynowych prac. Zespół projektowania zaś to warstwa 

najwyższa, której uczestnicy pochodzą  z różnych obszarów systemu biznesu i są włączeni do 

zespołu tylko na okres realizacji projektu. To zespół odpowiada za tworzenie wiedzy  

i modelowanie produktu. Warstwę najniższą natomiast stanowi podstawa wiedzy,  

odpowiedzialna za kategoryzowanie wiedzy organizacyjnej wytworzonej przez dwie warstwy 

wyższe. Podstawa wiedzy nie może byś samodzielną jednostką organizacyjną, bowiem jest 

bezpośrednio powiązana z wizją, kulturą i technologią organizacji. To właśnie wizja 

organizacji wyznacza kierunek jej działania, a także określa technologie, jakie winna ona 

rozwijać i otoczenie, w którym należy działać. Natomiast kultura organizacyjna, jako zbiór 

organizacyjnych norm i wartości, pozwala kształtować sposób postrzegania korporacyjnej 

rzeczywistości przez każdego pracownika. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że 

„podczas, gdy wizja organizacji i kultura organizacyjna dostarczają podstaw wiedzy  

o dostępie do wiedzy ukrytej
6
, technologia pozwala na wykorzystanie wiedzy dostępnej 

wytworzonej w innych warstwach”
7
.  

Cechą charakterystyczną i właściwą dla organizacji hipertekstowej jest fakt, iż 

całkiem odmienne warstwy i konteksty współistnieją i współpracują w murach jednej 

organizacji. „Najistotniejszą cechą organizacji hipertekstowej jest zdolność jej członków do 

zmieniania kontekstów. Mogą oni poruszać się pomiędzy trzema kontekstami, 

przystosowując do sytuacji wewnątrz organizacji i poza jej granicami”
8
.  

Proces tworzenia wiedzy organizacyjnej wiąże się z przechodzeniem wiedzy przez trzy 

omówione warstwy. Innymi słowy, „możliwość szybkiego i płynnego zmieniania kontekstów 

wiedzy buduje dynamiczny cykl wiedzy i determinuje zdolność organizacji do jej 

tworzenia”
9
.  

Dla tworzenia się wiedzy  korzystny jest fakt, iż organizacje hipertekstowe łączą  

w sobie strukturę biurokratyczną i zadaniową na zasadach współpracy i kooperacji. Poza tym 

są one systemami otwartymi, co oznacza gotowość do dialogu z otoczeniem, umiejętność 

identyfikacji potrzeb zgłaszanych przez klientów i współpracowników i zdolność do 

pobierania wiedzy z zewnątrz.  

Reasumując, do podstawowych cech organizacji hipertekstowych zaliczyć można
10

: 

 przynależność uczestników organizacji, wybranych do zespołu projektu, w okresie 

realizacji zadania wyłącznie do jednej warstwy (dopiero po ukończeniu prac nad 

projektem powracają do sytemu biznesu) 

 tworzenie i gromadzenie  wiedzy przez każdą warstwę we właściwy dla niej sposób 

 wykorzystywanie wiedzy organizacyjnej przez wszystkie warstwy 

 nieprzekraczalność terminów realizacji projektów  

 precyzyjny i głęboki dialog pomiędzy różnymi szczeblami zarządzania. 

                                                      
5
 Tamże, s.203. 

6
 W literaturze przedmiotu wskazuje się dwa rodzaje wiedzy: wiedzę dostępną i wiedzę ukrytą. Pierwsza może 

być wyrażona w języku formalnym, czyli poprzez reguły gramatyki, formuły matematyczne, itd. Wiedza ukryta 

zaś osadzona jest w jednostkowym doświadczeniu i obejmuje osobiste przekonania, nastawienia i wartości. To 

szczególny rodzaj wiedzy, którego nie da się przekazać w sformalizowany i prosty sposób, ale nie można go 

zaniedbywać, bowiem to on właśnie potrafi przesądzić o pozycji rynkowej organizacji. [Tamże, s. 14,15] 
7
 Tamże, s.205. 

8
 Tamże, s.206. 

9
 Tamże, s. 207. 

10
 Tamże, s. 207. 



Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 4 
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl 

 

 

29 

 

Studium przypadku. Sharp jako przykład organizacji hipertekstowej
11

 

 
Od samego początku istnienia, czyli 1912 roku, firma Sharp charakteryzowała się 

dążeniem do wytwarzania nowych produktów
12

. Taki stan rzeczy spowodował intensywny 

rozwój działalności badawczo-rozwojowej i ostatecznie jej zorganizowanie w strukturę 

hipertekstową. To właśnie dzięki swojej wielowarstwowości Sharp jest wartym omówienia 

obrazem organizacji hipertekstowej. 

Pragnienie oryginalności i kreatywności w opracowywaniu nowych produktów 

stanowiło odpowiedź na dewizę właściciela organizacji zawartą w słowach „nie naśladuj”. Ta 

prosta zasada nie tylko wyraża kulturę organizacyjną Sharpa, ale też jest podstawą ukrytej 

wiedzy korporacji.  

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że „Sharp zbudował doskonałą formę 

hipertekstowej struktury organizacyjnej po to, aby móc tworzyć nową wiedzę na poziomie 

organizacji”
13

. Tworzenie wiedzy dokonuje się poprzez wykorzystanie trzech warstw: 

systemu biznesu, zespołu projektowania i podstawy wiedzy. Członek organizacji należy bądź 

do systemu biznesu, bądź też zespołu projektowania. Podkreślić trzeba, że warstwa 

projektowania jest w pełni rozwinięta i w żaden sposób nie zależy od warstwy biznesu.  

 

Warstwa biznesu 

 

Powszednia działalność Sharpa przebiega tradycyjnie, w sposób uporządkowany, co 

znajduje odzwierciedlenie w typowej strukturze. Organizacyjna struktura badań i rozwoju 

składa się z korporacyjnej grupy badań i rozwoju, laboratoriów grupy biznesu i laboratoriów 

działu biznesu.  

Tym co dzieli wymienione grupy jest czas potrzebny do technologiczno-

produkcyjnego przygotowania projektu. Korporacyjna grupa biznesu zajmuje się tematami 

długookresowymi, których realizacja wymaga trzech lub więcej lat. Laboratoria grupy 

biznesu realizują tematy średniookresowe, pochłaniające od półtora do trzech lat, zaś 

laboratoria działu biznesu tematy krótkookresowe, przewidziane na półtora roku lub mniej.  

Połączenie pomiędzy trzema strukturami ma postać tradycyjnej hierarchii, co oznacza, że 

wyniki badań płyną w dół, zgodnie z modelem góra-dół. Przez cały czas „wiedza dostępna  

w ramach BiR jest w tego rodzaju hierarchicznej  strukturze sprawnie przekazywana  

i efektywnie ze sobą kojarzona”
14

.  

Dodatkowo, by zwiększyć skuteczność działań laboratoriów trzech szczebli  

i skoordynować współpracę pomiędzy nimi organizowane są spotkania i konferencje.  

Raz w miesiącu odbywa się generalna konferencja technologiczna, której uczestnicy, zarząd  

i menedżerowie wyższego szczebla, ustalają jakie prace winny być prowadzone przez 

poszczególne laboratoria na przestrzeni roku.  

Kolejna to comiesięczna konferencja dyrektorów laboratoriów, w której udział biorą 

menedżerowie obu laboratoriów, grup i wydziału biznesu. Decyzje podejmowane w trakcie 

spotkania mają charakter szczegółowy.  

 

                                                      
11

 Tamże, s. 218- 231. 
12

 Sharp postrzegany jest jako firma nastawiona na innowacje w zakresie produktów, o czym świadczyć może 

różnorodność oferty, począwszy od automatycznej klamry, paska, pióra, po nowoczesne odbiorniki TV czy 

elektroniczne notatniki. 
13

 Tamże, s. 218. 
14

 Tamże, s. 220. 
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Poza tym każdego miesiąca ma miejsce konferencja strategii rozwoju 

technologicznego, zwoływana w każdej grupie biznesu i adresowana przede wszystkim do 

członków laboratoriów grup biznesu. Służy ona ustalaniu, które technologie są istotne dla 

poszczególnych grup biznesu. 

 

Warstwa zespołu projektowania 

 

Jak już wiadomo, w Sharpie tradycyjna, hierarchiczna struktura jest właściwa dla prac 

badawczo-rozwojowych. Jednak w przypadku zaprojektowania nowego produktu organizacja 

przyjmuje postać zespołu zadaniowego, „całkowicie niezależną, paralelną strukturę 

organizacyjną”
15

.  

Prace projektowe są realizowane przez System Pilnego Projektu, do którego rekrutuje 

się pracowników z poszczególnych wydziałów spółki. Wybrane osoby otrzymują złotą 

odznakę władzy i przez kolejny rok lub dwa lata pracują nad produktem lub technologią. 

„Pracownicy ze złotymi plakietkami i ich projekt mają najwyższe uprzywilejowanie  

w dostępie do organizacyjnych udogodnień i sprzętu oraz w nabywaniu materiałów”
16

.  

Dzięki Systemowi Pilnego Projektu korporacja wprowadziła na rynek wiele udanych 

produktów, przykładowo: elektroniczny notatnik, nowoczesne odbiorniki TV, klimatyzator, 

itd.  

W celu zaznajomienia pracowników z ideą istnienia Systemów Pilnego Projektu  

w Sharpie organizowane są specjalne spotkania: Spotkanie Strategii Nowego Życia  

i Spotkanie Strategii Produktu NEWIG, w których uczestniczą menedżerowie wyższego 

szczebla i zarząd. „Pojęcie NEWIG to pojęcie stosowane w Sharpie na oznaczenie wysiłków 

na rzecz stworzenia nowego rynku”
17

. 

Spotkania Strategii Nowego Życia odbywają się raz w miesiącu i poświęcone są 

planowaniu rozwoju nowych produktów. Konsekwencją tych zebrań jest wybranie 

„Najdoskonalszych Produktów”. Natomiast Spotkania Strategii Nowego Produktu NEWIG, 

również comiesięczne, mają na celu opracowanie koncepcji nowego produktu. Uznanie 

produktu za NEWIG oznacza rozpoczęcie pracy nad nim. 

 

Podstawy wiedzy dostępnej i ukrytej 

 

W Sharpie za podstawę wiedzy dostępnej uważa się optoelektroniką, ponieważ to ona 

określa obszar badań, na bazie których powstają najistotniejsze produkty korporacji. 

„Optoelektronika wyznacza obszar technologiczny, na którym Sharp chce odcisnąć swój 

ślad”
18

. Optoelektronika stanowi wizję organizacji. Tak rozumiana wizja oddziałuje na 

wszystkie przedsięwzięcia i odpowiedzialne za nie osoby, w szczególności zaś na badaczy  

i inżynierów. Warto podkreślić, że wiedza wytworzona w warstwach biznesu i projektowania 

jest kategoryzowana i analizowana  pod kątem korporacyjnej wizji optoelektroniki. 

Zarząd firmy, poprzez swoje działania, dąży do połączenia technologii „opto”, 

skoncentrowanej na świetle, z mikroelektroniką. „Optoelektronika i mikroelektronika stają się 

naszymi priorytetami i zaczynamy myśleć o tym, jak pochodzące od nich technologie 

składowe mogą być włączone w „opto” biznes”
19

. 
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 Tamże, s.221. 
16

 Tamże, s.222. 
17

 Tamże, s.222-223. 
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 Tamże, s.223. 
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Podstawę wiedzy ukrytej Skarpa stanowi natomiast zasada „nie naśladuj”, która 

wyraża kulturę organizacyjną. Dbałość o oryginalność zapewnia bowiem realizację 

podstawowego celu firmy, jakim jest tworzenie unikalnych produktów.  

Tak zdefiniowana kultura organizacyjna wpływa także na dobór pracowników.  

W procesie rekrutacji duży nacisk kładzie się na twórcze, koncepcyjne myślenie. „Wszyscy 

powinni stać się latającymi smokami. Takie smoki mają ruchliwe oczy i skrzydła. 

Powiedziałem im, żeby chłonęli informacje z otwartymi oczami i żeby je sprawdzali. 

(…)Powiedziałem też, aby nigdy nie stali się latającymi rybami, które mają wprawdzie oczy, 

ale potrafią nimi spoglądać tylko do góry”
20

.  

Przytoczona wypowiedź prezesa firmy dowodzi, iż kreatywność jest priorytetową 

potrzebą i warunkiem niezbędnym do zachowania przyjętej kultury organizacyjnej opartej na 

słowach „nie naśladuj”. 

 

Centrum Twórczego Stylu Życia  

 

Hipertekstowa struktura Sharpa zapewnia przepływ i wymianę wiedzy między trzema 

warstwami. Jednak do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej konieczna jest także ciągła 

penetracja i rozpoznawanie potrzeb rynku. W tym celu powstało Centrum Twórczego Stylu 

Życia. „Ośrodek ten zbiera od klientów opinie, interpretuje dane rynkowe i tworzy pomysły 

nowych produktów, przenoszone następnie do sekcji planowania różnych wydziałów biznesu 

oraz sekcji badań i rozwoju”
21

. 

To właśnie płynące z otoczenia informacje pomogły zaprojektować i stworzyć nowe 

produkty. W literaturze przedmiotu wymienia się co ciekawsze działania realizowane przez 

Centrum Twórczego Stylu Życia Sharpa. Jednym z przykładów może być „system 

dominujących tendencji”, w ramach którego przebadano sześciuset głównych klientów, 

począwszy od studentów po osoby starsze
22

. Badanie odbywało się grupach fokusowych, 

zróżnicowanych pod względem rodzaju informacji, jakie pragnęli uzyskać moderatorzy. 

Rozmowy z osobami przypisanymi do poszczególnych grup pozwoliły dotrzeć do 

trudnodostępnych informacji i przewidzieć długookresowe tendencje rynkowe.  

Kolejnym dowodem na aktywną współpracę korporacji z otoczeniem jest System 

Kreacji na Żywo, odpowiedzialny za przeprowadzenie „eksperymentu w terenie”. Poddane 

badaniu osoby zostały poproszone o wypróbowanie nowych, niekompletnych jeszcze 

produktów. W doświadczeniu brały udział nawet dzieci, których opinie na temat części 

różnych urządzeń mogły stanowić ważne źródło inspiracji dla projektantów. W ten sposób 

generowano nowe pomysły.  

Działalność ośrodka, prowadzona już w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku, 

pozwala uznać Sharpa za organizację otwartą, hipertekstową, której celem jest nie tylko 

przetrwanie, ale w szczególności rozwój. 

 

Intertekstualność – komunikacja literacka a komunikacja w organizacji 
 

Rozważania nad organizacyjną hipertekstualnością skłaniają do wniosku, iż pojęcie to 

nieprzypadkowo znalazło zastosowanie w wielu dziedzinach i ostatecznie może nawet 

stanowić swoisty łącznik pomiędzy obszarami, które zdają się być bardzo odległe. To właśnie 

próba powiązania komunikacji literackiej z komunikacją w organizacji ma wspomóc 

                                                      
20

 Tamże, s.227 [fragment przemówienia prezesa Tsuji z 1990 roku]. 
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 Tamże, s. 227-228. 
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 Tamże, s.228. 
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utworzenie obrazu współczesnej organizacji, a równocześnie ukazać wielowarstwowość  

samej nauki.  

Zgodnie z nurtem postmodernizmu w zarządzaniu, współczesną organizację porównać 

można do dzieła literackiego. W takim rozumieniu utwór literacki posłużyć może za metaforę 

organizacji. Organizacja jako powieść to struktura złożona z wielu warstw na siebie 

oddziałujących i kształtujących się wzajemnie.  

Zagadnienie intertekstualności należy do szeroko omawianych. Długa historia 

intertekstulaności dowodzi, iż budzi ona wciąż żywe zainteresowanie i zajmuje ważną 

pozycję w obszarze literaturoznawstwa. Dlatego też dla dobrego zrozumienia istoty 

poruszonej tematyki potrzebne jest odwołanie się do przykładowych pozycji z literatury 

przedmiotu.  

Gerard Genette początkowo analizował samą paratekstualność
23

, jednak z czasem,  

w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, wprowadził pojęcie transtekstualności, które 

pozwala szerzej traktować omawianą problematykę. Zdaniem badacza, paratekstualność 

obejmuje przede wszystkim architekst, definiowany także jako architekstualność tekstu, czyli 

typy wypowiedzi, gatunki literackie i sposoby wypowiadania, z którymi związany jest tekst 

jednostkowy. Transtekstualność zaś „wykracza poza architekstualność i obejmuje ją, jak  

i niektóre inne typy relacji transtekstualnych”
24

. Transtekstualność, czyli transcendencja 

tekstualna tekstu, to wszystko to, co wiąże badany tekst w sposób widoczny lub ukryty  

z innymi tekstami
25

.  

Koncepcja transtektulaności pozwoliła również doprecyzować zjawisko 

intertekstulaności, wprowadzone piętnaście lat wcześniej przez Julię Kristevej
26

. Gerard 

Genette uznał intertekstualność za jedną z  relacji transtekstulanych.  

Wyróżnił pięć typów relacji transtekstualnych, a mianowicie: intertekstualność, relację 

pomiędzy dziełem właściwym a paratekstem,  metatekstualność, hipertekstualność  

i architekstualność
27

.  

Intertekstulaność, według Gerarda Genette’a, to relacja współobecności zachodząca 

pomiędzy dwoma lub wieloma tekstami. Zazwyczaj oznacza obecność jednego tekstu  

w drugim
28

. Za przykład posłużyć mogą: cytaty, plagiaty czy aluzje. Aluzję pojmować należy, 

jako „wypowiedź, której pełne zrozumienie zakłada dostrzeżenie związku pomiędzy nią  

a innym tekstem, do którego obligatoryjnie odsyła ta czy inna jego modulacja, bez tego nie 

dająca się zrozumieć”
29

.  

Jak już wspomniano, intertekstualność bywa także pojmowana szerzej, zaś sam 

intertekst, przywołując definicję sformułowaną przez Riffaterre’a,  określić można jako 

„dostrzeżone przez czytelnika relacje między jednym dziełem a innymi dziełami, które je 

poprzedzają lub po nim następują”
30

. 

                                                      
23

  „Para” oznacza towarzyszenie. Gerard Genette posługiwał się metaforą – bycie przedsionkiem w stosunku do 

przestrzeni domu. Mitterand natomiast używał przenośni – niczym boje wokół łodzi. . [I. Loewe, Prateksty  

w telewizji [w:] A. Gwóźdź, Pogranicza audiowizualności, Kraków 2010, s. 123]. 
24

 G.Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, Paryż 1982, s.317. 
25

 Tamże, s.317.  
26

 W rozumieniu Julii Kristevej związki intertekstualne dzieła źródłowego z dziełem docelowym polegają na 

zapożyczeniu wątków, strategii, rozwiązań i motywów literackich z tekstu wcześniejszego do tekstu 

chronologicznie późniejszego. Zabieg ów jest przez czytelnika dokonywany świadomie. W ten sposób realizuje 

się swoista gra intertekstualna, pozwalająca na głębszą interpretację dzieła. Im wyższa kompetencja  

w deszyfracji reguł tej gry, tym lepiej: czytelnik wykorzystuje ją bowiem i uzyskuje niejako podwójną satysfakcję 

z lektury. [I. Loewe, Prateksty w telewizji…., s. 120 – 121]. 
27

 G.Genette, Palimpsesty…., s. 318-326. 
28

 Tamże, s.318. 
29

 Tamże, s.318. 
30

 Tamże, s.319. 
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Drugim typem relacji transtekstualnej jest związek pomiędzy tekstem właściwym  

a paratekstem. Do paratekstów zaś zaliczamy: tytuł, podtytuł, śródtytuł, przedmowę, 

posłowie, wstęp, noty na marginesie, ilustracje, wkładki reklamowe, komentarz oficjalny lub 

półoficjalny, etc
31

. Zdarzyć się także może, że cały tekst staje się paratekstem innego utworu.  

Trzecią relacją transtekstualną jest metatekstualność, stanowiąca swoisty komentarz, poprzez 

który  dany tekst łączy się z interpretowanym tekstem. Komentowany utwór nie musi być ani 

cytowany, ani nawet nazywany, w szczególności, gdy jego interpretację cechuje aluzyjność. 

Ten typ relacji ma charakter krytyczny i oceniający. Krytyka dotyczy zarówno przestrzeni 

wewnątrztekstowej, jak i pozatekstowej. W pierwszym przypadku polega na krytycznym 

odniesieniu do dzieła wcześniejszego, zaś w drugim na prowadzeniu dyskursu krytycznego, 

przebiegającego nawet w długiej perspektywie czasowej
32

.   

Czwartym typem transtekstualności jest hipertekstualność, czyli każda relacja łącząca 

tekst określany hipertekstem z tekstem wcześniejszym nazywanym hipotekstem. Zależność ta 

nie obejmuje komentarza.  

Owo „przeszczepienie”
33

 tekstu może mieć charakter opisowy i intelektualny.  

W takiej sytuacji hipertekst może wypowiadać się na temat hipotekstu bądź też odnosić się do 

niego mniej jawnie, bez cytowania i wymieniania, poprzez transformację prostą.  

Istnieje także transformacja pośrednia, czyli naśladowanie. „Naśladowanie jest niewątpliwie 

także zabiegiem transformacyjnym, bardziej jednak złożonym, jako że (…) wymaga 

stworzenia uprzednio modelu kompetencji gatunkowej (nazwijmy go epickim), (…), 

pozwalającego na generowanie nieograniczonej liczby tekstów naśladujących. Model ten 

stanowi etap oraz nieodzowny element pośredniczący między tekstem naśladującym  

a naśladowanym; nie spotykamy się z nim w transformacji prostej czy bezpośredniej”
34

.  

Hipertekstualność rozumieć należy, jako całkowitą derywację hipertekstu z hipotekstu, co 

znaczy, iż cały hipertekst jest derywatem hipotekstu. Dokonuje się w to sposób „mniej czy 

bardziej zinstytucjonizowany – jawny”
35

. 

Ostatnią, piątą relacją transtekstualną jest architekstualność. To najbardziej 

abstrakcyjna zależność ze wszystkich wskazanych. „Idzie tu o relację całkowicie niemą, 

artykułowaną zaledwie wzmianką paratekstualną natury czysto taksonomicznej (tytułową)  

w rodzaju Poezje, Eseje, Powieść (…). Podtytułową, w formie wskazówki towarzyszącej na 

okładce tytułowi, w rodzaju: powieść, opowiadanie, poematy”
36

. W sytuacji, gdy relacja ta 

ma charakter niemy, oznacza „odmowę nazwania rzeczy oczywistej, zaprzeczenie 

jakiejkolwiek przynależność tekstu  bądź uchylenie się od jej nazwania”
37

.   

W relacji architekstualnej istotną rolę odgrywają zgromadzone przez czytelnika 

lekturowe doświadczenie, w szczególności zaś znajomość reguł i wzorców tworzenia tekstu 

opartego na wytycznych gatunkowych. To czytelnik właśnie „winien zaklasyfikować 

literackie zabiegi i strategie do znanych mu wcześniej poetyk”
38

. 

Wyróżnionych pięć typów transtekstualności cechuje wzajemne przenikanie. Oznacza 

to, że tworzą one wspólne relacje i stykają się ze sobą. „I tak na przykład architekstualność 

gatunkowa niemal z reguły konstytuuje się historycznie przez naśladowanie (…), a zatem 

przez hipertekstualizację; przynależność architekstualna dzieła staje się oczywista dzięki 

wskaźnikom paratekstualnym; wskaźniki te same w sobie są zalążkami metatekstu („tak 
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książka jest powieścią”), pratekst typu „wstęp” itp. zawiera już wiele innych form 

komentarza; także hipertekst ma niejednokrotnie wartość komentarza, (…); metatekst 

krytyczny daje się pomyśleć, ale w praktyce nie może być w ogóle realizowany bez udziału – 

często znacznego - intertekstu cytacyjnego jako oparcia; hipertekst wystrzega się go  

w znaczniejszym stopniu, chociaż nie absolutnie, uciekając się do aluzji tekstualnej (…) lub 

paratekstualnej a co najważniejsze, hipertekstualność jako klasa dzieł jest sama w sobie 

gatunkowym, czy raczej transgatunkowym architekstem; rozumiem przez to klasę tekstów, 

która obejmuje całkowicie pewne gatunki kanoniczne (…), jak pastisz, parodia, trawestacja  

i krzyżuje się z innymi, prawdopodobnie z wszystkimi innymi klasami”
39

. 

Owo pokrywanie się i zależność relacji transtekstualnych dowodzi, iż nie należy 

postrzegać ich jako kategorii odrębnych i oddzielonych od siebie. Bowiem to one właśnie 

stanowią swoiste spoiwo dla tekstu i pozwalają nadać ostateczny, spójny kształt utworowi.  

Zjawisko paratekstualności stanowi również istotny obszar zainteresowania  

w medioznawstwie. Iwona Loewe w publikacjach poświęconych charakterystyce paratekstów 

w polskiej neotelwizji definiuje je jako „teksty, które towarzyszą tekstom bazowym (książce, 

artykułowi w prasie, audycji radiowej, widowisku telewizyjnemu) w sensie dosłownym”
40

. Za 

podstawowe telewizyjne prateksty uznaje się  forszpan zwany zajawką oraz zwiastun. 

Powszechne są także: banery (teksty na pasku powiadamiające widza o kolejnym widowisku 

w programie), zapowiedzi prezenterów stacji, zapowiedzi autorskie, flesze, wywiady czy 

zapowiedzi fabularyzowane
41

. 

 

Paratekstualność organizacji przejawia się w powiązaniach z innymi przynależącymi 

do jej otoczenia, zarówno konkurencyjnymi, jak i współpracującymi z nią. Parateksty 

literackie, cytaty, komentarze, etc. czy też prateksty medialne, zajawki i zwiastuny, są  

w literaturze i filmie tym, czym w zarządzaniu  szeroko rozumiane działania marketingowe  

i PR-owskie, ukierunkowane na zarządzanie informacją o produktach (usługach) i samym 

przedsiębiorstwie. Przykładowo, właściwą dla marketingu paratekstulaność zauważyć można 

już w samym sposobie tworzenia reklamy, a w szczególności sloganów, wielokrotnie 

odnoszących się do konkurencji.  

Organizacje, podobnie do dzieł literackich, uczestniczą w powstawaniu, rozwoju  

i kształtowaniu się innych, zarówno tych działających w tożsamej branży, jak i tych całkiem 

odmiennych, ale stanowiących istotny element otoczenia. Taki stan rzeczy wynika  

z konieczności szerokiej współpracy, niezbędnej dla uczestników społeczeństwa sieciowego. 

Dodatkowo komunikacyjne wykorzystanie wielowarstwowości ułatwiają nowe media, 

dostarczając narzędzi umożliwiających komunikację o prawie nieograniczonym zasięgu. To 

właśnie umiejętne wykorzystanie paratekstualnego charakteru organizacji przesądzić może  

o jej przewadze konkurencyjnej  i ostatecznej pozycji rynkowej.  
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Organizacje otwarte a dzieło otwarte – pojęcie otwartości w kontekstach 

literackim i zarządczym  
 

„Istotne dla rzeczy i świata jest zatem to, ażeby ukazywały się jako otwarte[…], aby wciąż 

obiecywały nam, że zobaczymy jeszcze coś innego.” 

Maurice Merleau-Ponty, „Fenomenologia percepcji” 

 

Otwartość i wielowarstwowość dzieł literackich czyni je podobnymi do 

współczesnych organizacji. W teorii organizacji i zarządzania podkreśla się, iż organizacja to 

jedna z najstarszych struktur, pierwotnie tworzona intuicyjnie, w wyniku ludzkiej potrzeby 

porządkowania, a później świadomie. Jednak dopiero wymogi współczesnego świata 

sprawiły, iż organizacje pragnące realizować swoje podstawowe cele, do jakich należą 

przetrwanie i rozwój, muszą być systemami wielowarstwowymi i otwartymi.  

Warunkiem żywotności dzieła literackiego zaś od zawsze było sprostanie 

podstawowemu zadaniu komunikacji, czyli nawiązaniu dialogu z odbiorcą. Dlatego też 

otwartość jest naturalną i rdzenną właściwością wszelkiej twórczości. Chociaż świadoma 

koncepcja dzieła otwartego pojawiła się dopiero w symbolizmie drugiej połowy 

dziewiętnastego wieku
42

.  

„Autor tworzy dzieło zamknięte, pragnie bowiem, aby zostało ono tak zrozumiane  

i dostarczyło odbiorcy takiego zadowolenia estetycznego, jakie on zamierzył. Z drugiej 

jednak strony, reagując na zespół bodźców i starając się zrozumieć ich wzajemne powiązanie, 

odbiorca czyni to z określonych pozycji, jego wrażliwość jest w swoisty sposób 

uwarunkowana, ma on określoną kulturę, gust, predylekcje, uprzedzenia, toteż odtworzenie 

pierwotnego kształtu dzieła dokonuje się z określonej, indywidualnej perspektywy. Wartość 

estetyczna dzieła jest tym większa, im bogatsze są możliwości jego interpretacji, im 

różnorodniejsze budzi ono reakcje, im więcej aspektów ukazuje odbiorcy, nie tracąc zarazem 

własnej tożsamości. (…) W tym sensie każde dzieło sztuki, ukończone i zamknięte niby 

doskonale zbudowany organizm, jest równocześnie dziełem otwartym, poddającym się stu 

różnym interpretacjom, zresztą nienaruszającym w niczym jego niepowtarzalnej istoty. Każda 

percepcja dzieła jest więc zarazem interpretacją i wykonaniem, gdyż w trakcie każdej z nich 

dzieło odżywa na nowo w oryginalnej perspektywie”.
43

 

  To właśnie możliwość i dowolność interpretacji dzieła literackiego przez czytelnika 

pozwala przybliżyć doń organizację. Bowiem tym, czym dla twórczości literackiej jest 

refleksja czytelnicza, stanowiąca swoistą otwartość odbioru, tym dla organizacji jest 

wizerunek tworzony przez jej otoczenie. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż „każda lektura, każde kontemplowanie, 

każde przeżycie estetyczne dzieła sztuki stanowi pewien rodzaj indywidualnego 

wykonania”
44

.  

Otwartość dzieła traktować należy jako istotny element tworzenia, swoiste zaproszenie 

do aktywnego zaangażowania w proces czytelniczy. W ten oto sposób czytelnik, poprzez 

interpretację, staje się kolejnym twórcą, ponieważ swoją refleksją dopełnia utwór. Tak 

rozumiane czytanie nie tylko „ożywia” książkę w sensie marketingowym, czyli pozycjonuje 

na rynku, ale także ją formułuje, nadaje jej ostateczny kształt. Owa gotowość na współpracę  

z odbiorcą wykracza poza przyzwolenie i konieczność. 

                                                      
42

 U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa 2008, s. 76. 
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 Tamże s. 70. 
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„Współczesny  artysta nie tylko ma pełną świadomość tego, co oznacza „otwarcie”, 

nie tylko traktuje je jako coś nieuniknionego, ale też akceptuje je, czyniąc z niego program 

twórczy i dokładając starań, aby to „otwarcie” maksymalnie wykorzystać”
45

.  

Dodatkową, interpretacyjną prowokację stanowią wieloznaczność i różnorodność 

symboli, które cechują niektóre utwory. Rozmaitość światów wewnętrznych poszczególnych 

czytelników,  z których czerpią dzieła, zapewnia im niepowtarzalność i bogactwo znaczeń.  

Interesującą kategorią dzieł otwartych są „dzieła w ruchu” - dzieła niegotowe, czyli utwory 

materialne nieukończone, które mogą przybierać różne nieprzewidziane struktury
46

. 

Konieczność organizacji i strukturalizacji utworu sprawia, iż odbiorca bardzo intensywnie 

współuczestniczy w tworzeniu dzieła. Dzieła w ruchu stanowią intelektualne wyzwanie i są 

obecne w wielu obszarach współczesnej kultury i sztuki. 

Specyfika dzieł otwartych, w szczególności zaś dzieł w ruchu, odzwierciedla niektóre 

tendencje nauki współczesnej. „Formy, które sztuka przybiera w poszczególnych epokach, 

odzwierciedlają – poprzez analogię, metaforę, nadanie idei określonego kształtu – sposób,  

w jaki nauka czy w każdym razie kultura umysłowa danej epoki widzi otaczającą 

rzeczywistość”
47

. Takie rozumienie wzajemnych zależności pozwala mniemać, iż nierzadko 

sztuka stanowi swoiste dopełnienie nurtów naukowych.  

Dla obu, sztuki i nauki, wskazać można tę samą kategorię poznawczą, jaką stanowi 

nieokreśloność
48

. „Rodzi się nowa poetyka, według której dzieło sztuki pozbawione jest 

koniecznego i możliwego do przewidzenia zakończenia, a wolność interpretatora staje się 

formą tej samej nieciągłości, z jaką mamy do czynienia we współczesnej fizyce atomowej”
49

. 

Oznacza to, że naukowcy także sięgają po różne modele, często wzajemnie się wykluczające, 

by opisać analizowany fragment rzeczywistości. Dopiero zebrane dane komplementarne 

pozwalają uzyskać pełną informację o badanym przedmiocie. 

Powszechnie przyjęło się twierdzić, iż na nauce ciąży odpowiedzialność, od której 

sztuka pozornie jest wolna. W rzeczywistości jednak swoboda sztuki dotyczy przede 

wszystkim doboru artystycznych środków wyrazu, jak i dotykanej problematyki. Nie zwalnia 

jej jednak od moralnej konsekwencji za kształtowany światopogląd i wywierany wpływ na 

wrażliwość odbiorcy. 

Przyzwolenie na interpretacyjną otwartość stanowi ogólnie akceptowaną właściwość 

każdej twórczości.  Naukowa wieloznaczność zaś rodzić może niepokój, a nawet obawę.  

Z drugiej strony trudno zaprzeczyć, że to właśnie „wieloznaczność percepcji umożliwia 

wyjście poza konwencjonalną wiedzę po to, ażeby uchwycić świat w jego świeżości, zanim 

przyzwyczajenia i nawyki narzucą tej percepcji swoje prawa”
50

. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że dynamizm i otwarcie dzieła wiążą się  

z pojęciami nieokreśloności i nieciągłości, charakterystycznymi dla fizyki kwantowej  

i Einsteinowskiej wizji wszechświata
51

. Podkreślić trzeba, że „dzieło jest otwarte, ale tylko  

w obrębie określonego pola relacji”
52

. Dzieł otwartych nie należy utożsamiać  

z przypadkowymi zestawami elementów, które układać można w dowolne formy. Podobnie, 

jak przyzwolenie na różnorodne rozwiązania i interpretacje nie oznacza zgody na chaos. To 

właśnie swoboda odbioru ma ułatwić organizowanie wewnętrznych powiązań pomiędzy 

wskazanymi rozwiązaniami i wyłonić spójne wnioski.  
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Zestawienie nauki ze sztuką i uświadomienie pewnych podobieństw ich 

funkcjonowania, wynikających z otwartości odbioru, czyni metaforę organizacji, jako dzieła 

otwartego, bardziej zrozumiałą i zasadną. Trudno bowiem zaprzeczyć, że współczesną 

organizację, tak jak sztukę i naukę, cechować winna gotowość na różnorodne i niezliczone 

punkty widzenia odbiorców będące efektem ich osobistych doświadczeń, gustów, skojarzeń  

 refleksji. W takim rozumieniu wszystkie trzy rodzaje dzieł otwartych, począwszy od dzieł 

sztuki (także dzieł literackich), poprzez prace naukowe i organizacje cechuje „nieskończoność 

dzieła skończonego”
53

. I to właśnie owa nieskończoność dzieła skończonego wiąże się  

z takim rodzajem otwarcia, w wyniku którego odbiór dzieła kształtuje się w świadomości 

interpretatorów zewnętrznych i zależy wyłącznie od nich samych. Twórca zaś, zarówno 

artysta, pisarz, jak i naukowiec musi być przygotowany na różne, nieskończone interpretacje 

jego dzieła i przewidywać ich następstwa.  

Reasumując, podkreślić warto, iż „ten nowy typ relacji między artystą a odbiorcą 

otwiera w istocie nowy etap kultury (…). Poetyka dzieła w ruchu, a także w jakiejś mierze 

poetyka dzieła „otwartego”, ustala nowy rodzaj stosunków między artystą a publicznością, 

nowy mechanizm percepcji estetycznej, nowy stosunek między kontemplacją a korzystaniem 

z dzieła sztuki. Dzięki niej dzieło sztuki zdobywa nową pozycję w społeczeństwie”
54

. 

Także organizacja, jako dzieło sztuki zarządzania i zarządzania informacją, jest kształtowana 

poprzez swoje otoczenie. To ono bowiem pełni rolę interpretatora działań organizacyjnych i  

tworzy ostateczny wizerunek poszczególnych instytucji. Mnogość  

i różnorodność owych wizerunków zależeć będzie od specyfiki i zróżnicowania grup 

docelowych.  

Odpowiedzialność za jakość komunikacji w organizacji ponosi w dużej mierze 

specjalista PR. Dlatego też nie można zlekceważyć ani przemilczeć jego roli w procesie 

kształtowania dialogu w przedsiębiorstwach hipertekstowych. To on jest tłumaczem  

i narratorem, który w swoich komunikatach przekazuje treści stanowiące refleksję 

zarządzających. Refleksja zarządcza zaś to niejako odrębne dzieło, dzieło w ruchu, które 

uzupełnia refleksja specjalisty PR. On bowiem, poprzez swoją interpretację, tworzy dzieło 

otwarte czyli narrację przekazywaną opinii publicznej. Specjalista public relations staje się 

niejako „autorem modelowym”, który pełni rolę przewodnika dla grup docelowych. „Autor 

modelowy (…)to głos, który przemawia do nas z miłością (czasem apodyktycznie, czasem 

podstępnie), który chce, abyśmy mu towarzyszyli. Głos ten ujawnia się jako strategia 

narracyjna, jako zbiór instrukcji, które poznajemy stopniowo i do których musimy się 

dostosować, kiedy postanawiamy zostać czytelnikami modelowymi
55

. To właśnie 

publiczności PR-owskie stają się specyficzną odmianą czytelnika modelowego, będącego (…)  

idealnym typem czytelnika, którego tekst nie tylko przewiduje w roli współpracownika, ale  

i próbuje stworzyć”
56

.  

Specjalista PR definiując styl organizacji i tworząc jej obraz określa również grupę 

docelową. Podobnie działa autor modelowy, który poprzez styl dzieła tworzy czytelnika 

modelowego. I tak jak autor modelowy i czytelnik modelowy „muszą wystąpić razem, 

ponieważ (…) to byty, które się definiują w trakcie lektury, gdy jeden tworzy drugiego”
57

, tak 

i specjalista public relations musi współistnieć ze swoim otoczeniem, by jego działanie miało 

sens. 
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Organizacje hipertekstowe, przedsiębiorstwa sieciowe i przedsiębiorstwa 

kreatywne, jako obraz współczesnej organizacji 
 

Istnieje ścisła zależność, swoista więź, pomiędzy społeczeństwem sieci a współczesną 

organizacją.  Istotę tej więzi stanowią kolejne postaci, jakie przyjmuje przedsiębiorstwo, 

podlegające nieustającej transformacji na skutek procesów społecznych i komunikacyjnych 

zachodzących w świecie. I to właśnie wspomniana zależność jest przedmiotem ważnej, dla 

teorii organizacji i zarządzania, refleksji.  

Przyjmując za początek omawianych przemian korporacyjnych czas kształtowania się 

społeczeństwa sieciowego, to sieciowość uznać należy za główną przyczynę postępu  

w zarządzaniu. Oznacza to, że organizacja hipertekstowa będąca jednocześnie organizacją 

kreatywną i przedsiębiorstwem sieciowym, ukształtowała się w Wieku Informacji.  

Społeczeństwo sieciowe bowiem cechują nowe formy komunikacji będące 

następstwem intensywnego rozwoju technologii. Rozwój ów przyczynił się do powstania 

nowych mediów. Te zaś spowodowały konieczność przeistoczenia tradycyjnej organizacji  

w nowoczesną organizację sieciową. „Pokojowe współistnienie rozmaitych interesów i kultur 

w Sieci przybrało postać światowej pajęczyny (www), elastycznej sieci siatek w obrębie 

Internetu, gdzie instytucje, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i jednostki tworzą własne 

„witryny”, na bazie których każdy, kto ma dostęp do Internetu, może tworzyć swoją „stronę 

domową” zbudowaną ze zmieniającego się kolażu tekstów i obrazów”
58

. 

Również realizacja podstawowego celu organizacyjnego, jakim jest przetrwanie  

i rozwój, wymagała wdrożenia nowych form komunikowania i zgody na nieustającą adaptację 

do zmian zachodzących w otoczeniu. 

Oznacza to, że w przedsiębiorstwie, ukierunkowanym na zdobycie przewagi 

konkurencyjnej, potencjał i kwalifikacje pracowników są wykorzystywane w sposób twórczy 

i innowacyjny. Kluczową rolę odgrywa zarządzanie wiedzą przy jednoczesnym zarządzaniu 

informacją. To ostanie zaś polega na nieustającym obieraniu komunikatów z otoczenia  

i odpowiadaniu na nie. Oczywiście dla prawidłowego dialogu pomiędzy organizacją i jej 

otoczeniem niezbędne jest sprzężenie zwrotne.  

Sieciowość zaś sprawia, że dialog ów przyjmuje różne postaci, począwszy od 

tradycyjnej poprzez te, które są realizowane za pośrednictwem mediów, w szczególności zaś 

nowych mediów i nowych nowych mediów. „Nowe nowe media są nowe w pełnym tego 

słowa znaczeniu – jeszcze pięć lat temu większość z nich nie miała znaczącego wpływu na 

rzeczywistość. (…) Jak rozumiem termin nowe nowe media?(…)blogowanie, YouTube, 

Wikipedia, Digg, MySpace, Facebook, Twitter, Second Life i podcasty. (…). Nowe nowe 

media charakteryzuje niespotykana dotąd dostępność, której nie ogranicza program 

telewizyjny czy radiowy, tak więc odbiorca dostosowuje oferowany mu przekaz do rytmu 

własnego życia. (…) Nowe nowe media mają charakter społecznościowy”
59

. 

I to właśnie organizacja hipertekstowa, złożona z dwóch podstawowych, wzajemnie 

przenikających się warstw, rzeczywistej i wirtualnej, stanowi odpowiedź na rozwój form 

komunikowania. Dobór sposobu i środków komunikacji jest zależny od warstwy, w której 

przebiega dialog.  

Dyskurs prowadzony przez organizacje realizowany jest zarówno w przestrzeni 

rzeczywistej, jak i wirtualnej i adresowany do uczestników organizacji, stanowiących jej 

publiczność wewnętrzną, a także poszczególnych publiczności zewnętrznych, przykładowo: 

klientów, współpracowników, przedstawicieli mediów czy konkurentów.  
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Niekwestionowana powszechność nowych mediów i rosnąca popularność nowych 

nowych mediów powodują, iż wielowarstwowość organizacji jest warunkiem niezbędnym dla 

jej przetrwania. Korporacje, które dążą do sukcesu komunikacyjnego, winny troszczyć się  

o nieustający rozwój swoich warstw i dbać o ich adaptację do zmian zachodzących w szeroko 

rozumianej sieci rozmaitych zależności.  

   

Konkluzje - Rola specjalisty public relations we współczesnym 

przedsiębiorstwie 
 

Wiadomo już, że współczesna organizacja, której z powodzeniem udaje się przetrwać 

i działać na rzecz dalszego rozwoju, stanowi swoisty splot hipertekstualności, sieciowości  

i kreatywności jednocześnie. I to właśnie specjalista public relations, pełniący rolę „strażnika 

ducha informacjonalizmu”, winien być świadom owej korporacyjnej złożoności, rozumieć jej 

podłoże i przewidywać wynikające z niej komunikacyjne konsekwencje.  

Poszczególne warstwy przedsiębiorstwa narzucają kształt całościowemu modelowi 

komunikacji, zarówno tej wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Taki stan rzeczy sprawia, że 

specjalista PR staje się komunikacyjnym przewodnikiem, odpowiedzialnym po pierwsze za 

znajomość nowych form komunikowania, po drugie za wdrożenie ich do poszczególnych 

warstw organizacji i wreszcie za ostateczny dialog. Również ów dialog cechuje 

wielowarstwowość, o czym świadczy już sam podstawowy podział na dyskurs rzeczywisty  

i wirtualny.  

Pracownik PR musi zdawać sobie sprawę z istnienia i rangi współzależności, więzi, 

jaka istnieje pomiędzy hipertekstulanością organizacji a nowymi formami komunikowania. 

Dopiero właściwa percepcja korporacyjnej rzeczywistości pozwala ową więź umacniać, 

dążyć do jej nierozerwalności.  

Zadania, które winien realizować specjalista public relations wymagają nie tylko 

akceptacji zarządu, ale także ujęcia ich w całościowej strategii przedsiębiorstwa. Oznacza to, 

że cele PR-owskie i program działalności PR służą realizacji korporacyjnych celów 

strategicznych. To zaś powoduje, że zarządzanie informacją staje się istotnym elementem 

zarządzania strategicznego firmą.  

Zarządzanie informacją jest bezpośrednio związane z organizacyjnym systemem 

komunikacji. I to właśnie za system ów, będący podstawą dialogu pomiędzy 

przedsiębiorstwem a jego otoczeniem, odpowiada strażnik „ducha informacjonalizmu”. 

Dbałość o „ducha informacjonalizmu” wiąże się z troską o właściwą narrację. Dlatego też 

użyta wcześniej metafora autora modelowego w odniesieniu do specjalisty PR, w tym właśnie 

kontekście, jest w pełni zasadna. Sposób prowadzenia dialogu z grupami docelowymi wynika 

zaś z modelu komunikacyjnego, który obowiązuje w organizacji. I to właśnie model ów jest 

najistotniejszym dziełem strażnika ducha informacjonalizmu.  

Przyjąć można, iż rola specjalisty public relations jest równie złożona  

i wielowarstwowa, jak sama organizacja, w której ją odgrywa. Ostateczne oblicze PR-u zaś 

zależy od wielu czynników, przykładowo: branży, kultury organizacyjnej, celów 

strategicznych, aktualnej fazy cyklu życia organizacji, oczekiwań grup docelowych, systemu 

komunikacji (rzeczywistej i wirtualnej, wewnętrznej i zewnętrznej), etc.  
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Abstrakt 

Communication in a Hypertext Organisation: from Paratextuality to Networking 
 

The article aims at analyzing the area of communication in contemporary organization. The author discusses the 

multidimensional character and openness of the organization as well as the influence of these features on the 

communication within the company. The article consists of two parts. A theoretical part includes the definitions 

of the hypertext organization, intertextuality and the open work. The point of this discussion is a metaphorical 

presentation of the organization according to postmodern management trend. A practical part focuses on the 

analysis of the case study of Sharp company. What is also stressed in the article is the significance of the PR 

specialist in the process of shaping the model of communication for the hypertext company.  
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MEDIA POLONIJNE W USA 
 

Iwona Leonowicz-Bukała
1
 

 

Streszczenie 

Artykuł omawia współczesne media polonijne w Stanach Zjednoczonych Ameryki: główne tytuły prasowe,  

rozgłośnie radiowe, programy telewizyjne oraz strony internetowe. W znacznej mierze skupia się na mediach 

drukowanych oraz głównych skupiskach polskich – Nowym Jorku i Chicago,  choć inne media i lokalizacje także 

zostały wzięte pod uwagę. W artykule zaprezentowano najważniejsze media polonijne, zarówno polskojęzyczne 

jak i anglojęzyczne, funkcjonujące obecnie w USA, poruszono także aspekt historyczny ich tworzenia. Tekst 

obejmuje ponadto tematykę wykorzystania mediów polonijnych przez polonijnych liderów w USA – w oparciu 

 o badania T.C. Radzilowskiego i D. Steculi z 2010 r., dotychczas nieopublikowane w języku polskim w części 

dotyczącej korzystania z mediów. W części końcowej omówiono obecne tendencje warunkujące funkcjonowanie 

mediów polonijnych w USA. Zasygnalizowano także możliwe obszary badań w tym zakresie.  

Słowa kluczowe: media polonijne, media etniczne, diaspora polska, amerykańska Polonia 

 

Wprowadzenie 

 

„Polacy byli i pozostają rozrzuceni po świecie”
2
 – tak rozpoczyna swoją opowieść  

o polskiej diasporze wybitny jej badacz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Adam 

Walaszek. Etos Polaków tułających się po różnych krajach, nie mogących lub nie mających 

już możliwości powrotu do kraju, jest wciąż żywy w wielu środowiskach, szczególnie tych, 

które same powstały na emigracji. Pokolenia tych, którzy wyemigrowali z Polski ogarniętej 

wojną lub borykającej się z powojenną rujnacją, wypędzeni z kraju przez politykę lub głód, 

albo przez rodaków, „diaspora ofiar”
3
 – powoli odchodzą. Po nich nastają pokolenia nowe – 

„diaspora pracy” – Polaków, którzy nie wyjechali pod przymusem, którzy na własną 

odpowiedzialność, z czystym sumieniem, wybrali życie w innym miejscu.  

Polska diaspora na świecie, Polonia i Polacy, liczy dziś około 15 milionów osób. 

Tworzą oni widoczne skupiska w 43 krajach, w tym we wszystkich krajach Europy. Jak 

podaje Witold Rybczyński, „Polska jest czwartym krajem za Chinami, Niemcami i Włochami 

w liczbie emigracji na świecie”.
4
  

Od kiedy Polacy za granicą zaczęli tworzyć zwarte skupiska, kreowały bardzo 

dynamiczne życie organizacyjne, instytucjonalne i społeczne. Jak pisze Andrzej Brożek, 

„zbiorowości polskie oraz osób polskiego pochodzenia, które powstawały i rozwijały się  

                                                      
1
 Mgr Iwona Leonowicz-Bukała, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,  

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, ileonowicz@wsiz.rzeszow.pl. 
2
 Walaszek Adam, Polska diaspora, Wyd. Literackie, Kraków 2001, s. 7. 

3
 Według Walaszka, diaspora ofiar to skupiska ludzi, którzy porzucili swe domy pod przymusem i nie mogą do 

nich powrócić. „Część polskiej diaspory powstała bez wątpienia właśnie jako diaspora ofiar – pisze badacz –  

W zbiorowej pamięci zjawisko to jest głęboko zakorzenione”. Ibidem, s. 10. 
4
 Por. Rybczyński Witold, Przedmowa, [w:] Polonia i Polacy w krajach Unii Europejskiej, Nadolski Marek, 

Rybczyński Witold (red.), Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2006, s. 8. 
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w różnym czasie minionych z górą stu lat na różnych obszarach globu, nadawały wzajemnym 

kontaktom wewnątrz tych zbiorowości różne formy organizacyjne w skali czy to lokalnej,  

czy ponadlokalnej”.
5
 Dla przykładu, „w początkach lat dwudziestych bieżącego stulecia  

[XX w.] liczba stowarzyszeń i organizacji polskich w USA przekraczać miała 10 tysięcy”.
6
   

 Obok życia organizacyjnego, powstały także licznie w skupiskach polskich polskie 

tytuły prasowe i inne wydawnictwa (a później także media elektroniczne). W tej dziedzinie 

Polacy wydają się przodować wśród innych nacji – kilku autorów przytacza nawet anegdotę 

na ten temat: „Podczas wojny, niedługo po zainstalowaniu się Polaków w Londynie – pisze 

Rafał Habielski – brytyjski  minister informacji Brendan Bracken powiedział podobno,  

że kiedy poza krajem spotyka się dwóch Polaków, ich pierwszym działaniem, przed 

podjęciem sporu na tematy zasadnicze, staje się założenie czasopisma”.
7
  

Anegdota ma różne wersje, w tej, którą podaje Maria Topolska za Karolem 

Zbyszewskim, rzeczeni Polacy spotykają się na pustyni i od razu zakładają gazetę
8
, inne 

jeszcze wersje podają, iż gdzie jest dwóch Polaków, tam powstaje cztery czasopisma  

– niezależnie jednak od tego, która z wersji była pierwsza i oryginalna, faktem jest, że Polacy 

zawsze, gdziekolwiek się pojawili, szybko podejmowali mniej lub bardziej aktywną i trwałą 

działalność prasową. 

Niniejszy artykuł poświęcony jest Polonii w Stanach Zjednoczonych i polonijnym 

mediom – głównie prasie i radiu, nieco mniej – telewizji oraz portalom internetowym, 

których jest zbyt wiele, aby zmieścić choćby ich rzetelny przegląd  

w tekście poświęconym wszystkim typom mediów.  

Aby nie wchodzić w tym miejscu w skomplikowane i karkołomne rozważania 

terminologiczne dotyczące rozumienia terminu Polonia, proponuję przyjąć inkluzywne, czyli 

bardzo szerokie ujęcie zaproponowane przez Andrzeja Palucha.
9
 Poprzez Polonię  

w Stanach Zjednoczonych rozumieć należy w myśl tego ujęcia ogół Polaków i osób 

polskiego pochodzenia, które mieszkają na stałe w USA i czują – choćby nikłą – więź  

z polską kulturą i polskością lub mają z nią związki genetyczne.  

Członkowie Polonii często są obywatelami USA, często też wcale nie znają języka 

polskiego, a język angielski jest ich pierwszym, ojczystym językiem. Jeżeli jednak interesują 

się polską kulturą, życiem Polaków w USA, są świadomi polskich interesów i/lub mają 

polskie korzenie – należy zaliczyć ich do Polonii. 

Tekst dotyczy mediów poloni jnych w USA , czyli tych, które dostępne  

i wydawane są poza granicami Polski (w tym wypadku – w USA), których wydawaniem 

zajmują się Polacy lub osoby polskiego pochodzenia zaś  przekaz kierowany jest do Polaków 

                                                      
5
 Brożek Andrzej, Geneza i przemiany organizacji polonijnych w Europie i Ameryce, [w:] Babiński Grzegorz 

(red.), Studia nad organizacjami polonijnymi w Ameryce Północnej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,  

Wyd. PAN, Wrocław 1988, s. 11. 
6
 Szawleski Mieczysław, Wychodźstwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Lwów – Warszawa – 

Kraków 1924, ss. 111 – 112. Cyt. za:  Ibidem, s. 25. 
7
 Habielski Rafał, Polski Londyn, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004, s. 145. 

8
 Zbyszewski Karol, Polacy w Anglii, Londyn 1947, s. 25. Podaję za: Topolska Maria B., Fenomen prasy 

niepodległościowej w Wielkiej Brytanii w latach 1945 – 1990, [w:] Niepodległościowe uchodźstwo polskie  

w Europie i na świecie i jego rola w pomocy Krajowi po układzie jałtańskim 1945 – 1990. Materiały  

z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, 23 - 24.10.2009 w Warszawie, Topolska Maria B., Wolsza Tadeusz, 

Gliński Waldemar (red.), s. 249 (ss. 249 – 258). Źródło: http://rpbnp.republika.pl/ebook2.pdf [dostęp online 

3.11.2012]. 
9
 Por. Paluch Andrzej K., Inkluzywne i ekskluzywne rozumienie terminu Polonia, [w:] Stan i potrzeby badań nad 

zbiorowościami polonijnymi, Kubiak Hieronim, Palucha Andrzej K. (red.) , Wrocław 1976, ss. 50–59. Zob. 

także Babiński Grzegorz, Polacy poza Polską, [w:] M. Duszczyk, M. Lesińska (red.), Współczesne migracje: 

dylematy Europy i Polski, OBM, Warszawa 2009, ss. 26 – 38. 

http://rpbnp.republika.pl/ebook2.pdf
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i – ogólnie – środowisk polonijnych. Media polonijne mogą być wydawane w języku polskim 

lub języku kraju osiedlenia jego odbiorców.
10

 

 

Odbiorcy - Polonia i Polacy w Stanach Zjednoczonych  
 

Polskie skupiska w USA 
 

Stany Zjednoczone Ameryki stały się miejscem osiedlenia największej liczby Polaków 

na świecie poza ich krajem ojczystym.
11

 Według danych United States Census Bureau z roku 

2009, w USA żyje dziś ponad 10 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia (dokładnie  

10 091 000), zaś prawie 600 tys. osób mieszkających na terytorium tego kraju mówi w domu 

po polsku. Polacy i osoby polskiego pochodzenia stanowią 3,2% społeczeństwa 

amerykańskiego.
12

  

Jak podkreślają autorzy Raportu o sytuacji Polonii i Polaków za granicą z polskiego 

MSZ, oficjalne dane statystyczne mogą być zaniżone – „nie obejmują większości Polaków 

przebywających w USA nielegalnie. Liczbę takich osób w całych Stanach szacować można 

na kilkaset tysięcy”.
13

 

Według danych z 2000 r. ponad 40% amerykańskiej populacji polskiego pochodzenia 

zamieszkuje Wschodnie Wybrzeże, 20% – Środkowy Zachód.
14

 Ponad 80% polskiej grupy 

etnicznej zamieszkuje zaledwie 15 z 52 amerykańskich stanów. Są to: Nowy Jork, Illinois, 

Michigan, Pensylwania, New Jersey, Wisconsin, Kalifornia, Floryda, Ohio, Massachusetts, 

Connecticut, Teksas, Minnessota, Indiana i Maryland (wszystkie zamieszkuje co najmniej 

200 tys. osób polskiego pochodzenia).
15

 Polacy byli w 2000 r. największą grupą etniczną  

w jednym z hrabstw stanu Pensylwania – Luzerne.
16

 Do stanów o największym odsetku osób 

deklarujących polskie pochodzenie należały: Wisconsin (9,3%), Michigan (8,6%), 

Connecticut (8,3%), Illinois (7,5%) i New Jersey (6,9%). W tych stanach przyznający się do 

polskości stanowili jedną z pięciu najliczniej reprezentowanych grup etnicznych.
17

 Niewiele 

ponad 5% tzw. Amerykanów polskiego pochodzenia urodziło się poza USA. 

                                                      
10

 Por. Ruta Przemysław, Prasa dla Polaków w Irlandii, „Rocznik Prasoznawczy” 2010, Oficyna Wydawnicza 

„Humanitas”, Sosnowiec, s. 85; Paczkowski Andrzej, Polonijna prasa. Źrodło: www.encyklopedia.pwn.pl 

[dostęp z dn. 12.12.2012]. 
11

 Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2009, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2009,  

s. 219. Źródło: http://www.tchr.org/ide/images/stories/dokumenty/sytuacja_polakow_za_ 

granica_raport_msz.pdf [dostęp z dn. 3.01.2013]. 
12

 Population: Ancestry, Language Spoken At Home, The 2012 Statistical Abstract – The National Data 

Book, U.S. Department of Commerce, United States Census Beureau. Źródło: 

http://www.census.gov/compendia/statab/cats/population/ancestry_language_spoken_at_home.html 

[dostęp  

z dn. 3.01.2013]. 
13

 Raport o sytuacji Polonii…, s. 219. 
14

 Ibidem. 
15

 Radzilowski Thaddeus C., Stecula Dominik, Polish Americans Today, Piast Institute, Chicago 2010, s. 54. 

Źródło: http://apacouncil.info/docs/PolishAmericansToday-PiastInst.pdf [dostęp z dn. 3.01.2012].  
16

 Ancestry: 2000. Census 2000 Brief, Issued June 2004, s.8. Źródło: 

http://www.census.gov/prod/2004pubs/c2kbr-35.pdf [dostęp z dn. 3.01.2013]. Kompletny opis składu etnicznego 

społeczeństwa amerykańskiego w 2000 r. w rozdziale 9 (Ancestry) publikacji pt. Census Atlas. Źródło: 

http://www.census.gov/population/www/cen2000/censusatlas /pdf/9_Ancestry.pdf [dostęp z dn. 3.01.2013]. 

Zestawienie miast o największym odsetku osób deklarujących polskie pochodzenie w oparciu o wyniki Spisu 

Powszechnego z roku 2000 na stronie http://www.epodunk.com/ancestry/Polish.html [dostęp z dn. 3.01.2013]. 
17

 Zob. Raport o sytuacji Polonii… lub wyniki Censusu z 2000 r. 

http://www.encyklopedia.pwn.pl/
http://www.tchr.org/ide/images/stories/dokumenty/sytuacja_polakow_za_%20granica_raport_msz.pdf
http://www.tchr.org/ide/images/stories/dokumenty/sytuacja_polakow_za_%20granica_raport_msz.pdf
http://www.census.gov/compendia/statab/cats/population/ancestry_language_spoken_at_home.html
http://apacouncil.info/docs/PolishAmericansToday-PiastInst.pdf
http://www.census.gov/prod/2004pubs/c2kbr-35.pdf
http://www.census.gov/population/www/cen2000/censusatlas%20/pdf/9_Ancestry.pdf
http://www.epodunk.com/ancestry/Polish.html
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Miasta w których występują najliczniejsze skupiska Polaków i osób polskiego pochodzenia to 

niezmiennie od lat Chicago
18

 i Nowy Jork. W Chicago zamieszkuje ok. 1/3 polskich 

imigrantów w USA, z czego ponad 67% przyjechała do miasta po 1990 r. Tradycyjną polską 

dzielnicą było najpierw Bucktown (nazywane przez Polaków Trójcowo), a potem tzw. 

Jackowo.  

Obecnie następuje widoczne rozpraszanie się polskiej grupy w obrębie metropolii 

Chicago, coraz więcej osób przenosi się lub od razu po przybyciu do Chicago zamieszkuje 

przedmieścia, głównie północno-zachodnie.
19

 Jak trafnie spostrzegł Grzegorz Babiński, 

Polacy „zdobywają lepszą pracę, więcej zarabiają i z reguły przenoszą się na bardziej 

zamożne przedmieścia, gdzie wartość domów znacznie przekracza średnią krajową.”
20

 

Jeśli chodzi o Nowy Jork, najbardziej znane polskie dzielnice to brooklyński Greenpoint, 

nazywany Little Poland . Z kolei w Riverhead na wschodnim Long Island mieści się tzw. 

Polish Town. Polacy osiedlali się w nim od II wojny światowej.
21

  

Podobnie jak w przypadku Chicago, coraz więcej osób polskiego pochodzenia 

wyprowadza się z tradycyjnych polskich dzielnic Nowego Jorku, przenosząc się  

na przedmieścia czy w inne rejony Stanów Zjednoczonych. Jako przykład można podać, iż  

w latach 2000 – 2005 aż o 93 471 wzrosła liczba osób polskiego pochodzenia na Florydzie.
22

 

Tendencję migracji Polaków z tradycyjnych stref osiedlenia w amerykańskich metropoliach 

do stanów, które wcześniej rzadziej bywały celem polskich migracji, zaobserwował także 

polski MSZ: „W ostatnich latach obserwowany jest ciekawy rytm przepływu Polonii z 

północnowschodniej części USA (głównie Chicago i Nowy Jork) do Kalifornii, Arizony i 

Kolorado oraz na Florydę – przesiedlają się głównie osoby zamożne, które stać na zakup 

nieruchomości w tej części USA”.
23

 

Poza Chicago i Nowym Jorkiem Polacy licznie występują w wielu miastach 

amerykańskich, takich jak: Filadelfia, Milwaukee, Los Angeles, Cheektowaga, Bufallo, 

Phoenix, Toledo, Pittsburgh,  San Diego, Cleveland, Houston, Boston, Baltimore, Seattle, 

Waszyngton, Miami czy wreszcie Detroit, o którym w 1981 r. pisał Thomas Sowell:  

„w Detroit jest dziś więcej osób polskiego pochodzenia niż w większości największych 

polskich miast”
24

. W tym ostatnim mieście, jako dzielnica polska postrzegana jest 

Hamtramck, choć dzisiaj mieszkają tam nie tylko Polacy. 
 

Z historii emigracji polskiej do USA 

 
Pierwsi Polacy w Ameryce pojawili się w Jamestown w roku 1608, jednak za początek 

liczniejszego polskiego osadnictwa należy uznać początek lat 50 XIX wieku – wówczas 

                                                      
18

 O polskiej grupie etnicznej w Chicago w oparciu o Census z 2000 r., konkretnych dzielnicach osiedlenia  

i innych faktach dotyczących tego tematu zob. Paral Rob, The Polish Community in Metro Chicago:  

a community profile of strengths and needs. A Census 2000 Report, The Polish American Association, June 

2004. Źródło: http://www.robparal.com/downloads/Polish% 20Community%20in%20Chicago.pdf 

[dostęp  

z dn. 3.01.2013]. 
19

 Por. Urban-Klaehn Jagoda, Polonia: Where do Poles live in the USA - Polish Chicago II. Źródło: 

http://culture.polishsite.us/articles/art46fr.htm [dostęp z dn. 3.01.2013]; Jarmakowski Andrzej, Czarne 

chmury nad przyszłością Jackowa, „Polonia”, Październik – listopad 2012, Vol.10, nr 10 – 11, ss. 22 – 27 . 
20

 Babiński G., Polskie zbiorowości emigranckie wczoraj i dziś – sto lat różnicy, ile podobieństw?, „Biuletyn 

Migracyjny – Dodatek”, Nr 36, Czerwiec 2012, s. 5. Źródło: 

http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/dodatekusa.pdf [dostęp online 12.12.2012]. 
21

 Por. Urban-Klaehn Jagoda, op. cit. 
22

 Radzilowski T.C., Stecula D., op. cit., s. 56. 
23

 Raport o sytuacji Polonii…, s. 220. 
24

 Sowell Thomas, Ethnic America: A History, Basic Books, USA 1981, s. 3. 

http://www.robparal.com/downloads/Polish%25%2020Community%20in%20Chicago.pdf
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powstały pierwsze  polskie osady, jak  Polonia w Wisconsin czy Panna Maria w Teksasie 

(1864 r.).
25

 Warto wspomnieć, że pierwsi Polacy przybywali do Ameryki za imigrantami 

niemieckimi – głównie ze Śląska. Zasadniczo migracje polskie do USA przed I wojną 

światową uważa się w znacznej mierze za migracje ekonomiczne, tzw. „za chlebem”, choć 

można było obserwować także wyjazdy o charakterze politycznym – np. po rezurekcji 

kościuszkowskiej, kiedy to Polacy przybyli na kontynent północnoamerykański walczyć  

w wojnie o niepodległość, po powstaniu listopadowym i styczniowym.  

Pierwsza fala imigracji do roku 1914 napływała głównie z terenów dzisiejszej Polski 

południowej i południowo-wschodniej. Do I wojny światowej do USA przybyło ok. 2,5 mln 

Polaków.
26

 Jak pisze W. Piątkowska-Stepaniak, „gros wychodźstwa polskiego do Ameryki  

w omawianym okresie stanowili chłopi, aczkolwiek nie brakowało też przedstawicieli elity 

intelektualnej. Ci pierwsi osiedlali się w wielkich ośrodkach przemysłowych […] Spośród 

zamieszkałych w Nowym Jorku [ale też pozostałych miastach USA – przyp. aut.] Polaków 

nieliczni osiągnęli jednak wysoki status materialny i społeczny, tworząc tym samym elitę 

finansową i  intelektualną starej Polonii.”
27

 

W latach 20 minionego stulecia Amerykanie zmienili swój system imigracyjny, 

wprowadzając ograniczenia m.in. dla Polaków – których napływ zmniejszył się do kilkunastu 

tysięcy osób rocznie.  

Druga fala polskiej imigracji do USA to okres II wojny światowej i powojenny – do 

roku 1955 osiedliło się w Stanach blisko 200 tys. Polaków (displaced persons i uchodźców 

politycznych). „Nowa fala emigracji, która do Nowego Jorku [i innych miast USA – przyp. 

aut.] dotarła po II wojnie światowej, zastała tu prężnie funkcjonujące i nieźle zorganizowane 

polskie placówki, m.in. polskie domy narodowe, parafie oraz organizacje polonijne”.
28

  

Lata 50 i 60 to okres zastoju, zaś kolejna fala imigracji politycznej to lata 80 – kiedy do USA 

przybywa tzw. emigracja solidarnościowa oraz towarzysząca jej w wyniku złagodzenia 

przepisów imigracyjnych – emigracja ekonomiczna. Jak piszą autorzy Raportu  

o sytuacji Polonii i Polaków za granicą, w latach 1980 – 2000 wjechało do USA i osiedliło 

się na stałe ok. 280 tys. polskich obywateli.
29

 

Jak podkreśla Grzegorz Babiński, podejmujący próbę porównania fal emigracji 

polskiej do USA z przełomu minionych stuleci oraz emigrujących współcześnie, Polacy 

wyjeżdżający w ostatnich dwóch dekadach od emigrantów sprzed ponad stu lat różnią się tak 

bardzo, że trudno nawet w poprawny metodologicznie sposób porównywać te fale 

migracyjne. „Współczesna emigracja z Polski do USA w stosunkowo niewielkim stopniu 

różni się od emigracji do krajów europejskich”
30

 – wyjaśnia uczony. 

 

 

 

 

                                                      
25

 Raport o sytuacji Polonii…, s. 219. 
26

 Od 1892 r. do 1924 r. imigranci przybywający na Wschodnie Wybrzeże przyjmowani byli na Ellis Island  

w Porcie Nowy Jork – wyspie pełniącej funkcję centrum imigracyjnego, zwanej Złotymi Drzwiami Ameryki 

(America’s Golden Door). Do dziś na stronie Fundacji Ellis Island można przeszukiwać bazę danych pasażerów 

statków przypływających z Europy do 1924 r., przy czym należy pamiętać, że do 1918 r. wśród miejsc urodzenia 

pasażerów nie można znaleźć Polski. Zob. http://www.nps.gov/elis/historyculture/index.htm [dostęp  

z dn. 3.01.2013], http://www.ellisisland.org [dostęp z dn. 3.01.2013]. 
27

 Piątkowska-Stepaniak Wiesława, Polska w Nowym Jorku. Idee, spory, nadzieje emigracji politycznej w latach 

1940 – 1990, Uniwersytet Opolski, Opole 2012, s. 14. 
28

 Ibidem, s. 13. 
29

 Raport o sytuacji Polonii… s. 219. 
30

 Babiński G., Polskie zbiorowości…, s. 4. 

http://www.nps.gov/elis/historyculture/index.htm
http://www.ellisisland.org/


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

 

 

46 

 

 

Najważniejsze organizacje polonijne w USA 

 

Jak wspomniano za W. Piątkowską-Stepaniak, Polonia amerykańska wykształciła 

bardzo bogate życie organizacyjne, co związane jest także z tamtejszymi, polonijnymi 

mediami.  

Największą organizacją polonijną w Stanach, a jednocześnie na świecie, jest założony 

w 1944 r. Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA), którego prezesem od 2005 r. jest Frank 

Spula, pełniący jednocześnie funkcję prezesa Związku Narodowego Polskiego – Polish 

National Alliance (1880).
31

 KPA wspierał m.in. Radio Wolna Europa. Inne ważne organizacje 

to m.in. Zjednoczenie Polskie Rzymskokatolickie w Ameryce (1973), Związek Polek  

w Ameryce (1898 r.), Związek Podhalan w Ameryce Północnej (1928/29 r.), Związek 

Klubów Polskich (1925), Legion Młodych Polek (1939), Fundacja Kościuszkowska (1925) 

czy Fundacja Edukacyjna Pułaskiego oraz unie kredytowe
32

.  

Jak wynika z raportu KPA, złożonego polskiemu MSZ, „w ostatnich latach 

zauważalna jest zmiana w podejściu młodego pokolenia Amerykanów polskiego pochodzenia 

do przynależności organizacyjnej. Praktykowana dawniej przynależność ze względów 

ideowych obecnie często jest wypierana na korzyść członkostwa w amerykańskich grupach 

profesjonalnych, oferujących konkretne korzyści w zakresie praktykowanej profesji”.
33

 

Młodzi przedstawiciele amerykańskiej Polonii są – jak się wydaje – nastawieni o wiele 

bardziej pragmatycznie do swojej aktywności niż ich rodzice czy dziadkowie.  

To zjawisko zresztą nie jest obce także polskim społecznościom w innych krajach niż 

USA, m.in. w Wielkiej Brytanii. Tym bardziej na uwagę zasługują inicjatywy i podmioty 

działające dla młodej amerykańskiej Polonii i te nowopowstające – Organizacja Studentów 

Polskich w Nowym Jorku - Polish Students Organization (1991)
34

, Central European Business 

Club, Young Talents Club, Polish-American Networking Organization
35

, Fundacja 

Edukacyjna Pułaskiego, Polski Instytut Kulturalny (2000)
36

 czy  Polish Happy Hour
37

.  

 

Przegląd najważniejszych mediów polonijnych w USA – historia  

i teraźniejszość 

 
Prasa drukowana 

 

Okres najintensywniejszego rozwoju amerykańskiej prasy polonijnej przypada na 

pierwsze dwie dekady XX w.
38

. „Według różnych źródeł – pisze W. Piątkowska-Stepaniak – 

                                                      
31

 Więcej zob. Oficjalna Strona Polish American Congress - http://www.pac1944.org/; także Kuliński Włodek, 

Okiem niepoprawnego optymisty, czyli… jak uzdrowić Kongres Polonii Amerykańskiej, 2.01.2013. Źródło: 

http://wirtualnapolonia.com/2013/01/02/okiem-niepoprawnego-optymisty-czyli-jak-uzdrowic-kongres-polonii-

amerykanskiej/ [dostęp z dn. 3.01.2013]. Oficjalna strona Polish National Alliance - http://www.pna-znp.org/ 

[dostęp z dn. 3.01.2013]. 
32

 Np. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa - https://en.psfcu.com/ [dostęp z dn. 4.01.2013]. 
33

 Raport o sytuacji Polonii…, s. 226. 
34

 Oficjalna strona internetowa: http://pso-usa.org/ [dostęp z dn. 3.01.2013]. 
35

 Raport o sytuacji Polonii…, s. 221. 
36

 Oficjalna strona internetowa: http://www.polishculture-nyc.org/ [dostęp z dn. 3.01.2013]. 
37

 Oficjalna strona internetowa: http://www.polishhappyhour.com/ [dostęp z dn. 3.01.2013]. 
38

 Paczkowski A., Prasa polonijna w latach 1870 – 1939. Zarys problematyki, Biblioteka Narodowa, Warszawa 

1977, s. 43. Podaję za: Łotysz Sławomir, Prasa polonijna wobec osiągnięć wynalazczych rodaków w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, Nr 3/2011, s. 67. 
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w latach 20 XX wieku w USA  ok. 100 polskich tytułów prasowych”.
39

 Po I wojnie światowej 

– na skutek postępującej asymilacji i jednoczesnego ograniczania napływu nowych 

imigrantów zarówno przez amerykańskie prawo imigracyjne, jak i odzyskanie przez Polskę 

niepodległości – liczba czasopism zaczęła spadać. Niemniej, jak pisali w 1998 r. autorzy 

ekspertyzy pt. „Polonia w Stanach Zjednoczonych Ameryki”, współcześnie znów „w USA 

ukazuje się ok. 100 czasopism polonijnych, większość z nich jednak o bardzo ograniczonym 

nakładzie.”
40

  

 

Do najważniejszych mediów drukowanych należy zaliczyć dwa ukazujące się  

w amerykańskich metropoliach tytuły – n o w o jo rs k i  „ No w y D z i en n i k”  o raz  

„ Dz i en n ik  Z w iąz kow y”  z  C h i cago .   

Najbardziej znanym tytułem prasy polonijnej w Stanach Zjednoczonych jest 

opiniotwórczy „Nowy Dziennik” – „Polish Daily News”
41

, wychodzący od ponad czterech 

dekad. Jest to największa gazeta polonijna w USA, w całości wydawana w New Jersey  

i w Nowym Jorku, związana z emigracją polityczną – inteligencką.  

„Historyczny dorobek <Nowego Dziennika> w znacznej mierze jest powiązany  

z losami ludzi działających w NiD
42

, do których zalicza się Bolesława Wierzbiańskiego, 

Bolesława Łaszewskiego, Stanisława Jordanowskiego, Jerzego Lerskiego, Stefana Gackiego, 

Władysława Zachariasiewicza, Andrzeja Pomiana, Wiktora Weintrauba i Tymona 

Terleckiego. Ludzie ci, nie widząc dla siebie miejsca w Anglii, przybyli do Stanów 

Zjednoczonych. Większość z nich na stałe zakotwiczyła się w Nowym Jorku.”
43

 

Dziennik powstał w lutym 1971 r., kiedy wiele innych polskojęzycznych pism właśnie 

zamykano. Jednym ze współzałożycieli i jednocześnie redaktorem naczelnym „Nowego 

Dziennika” był wspomniany Bolesław Wierzbiański, jeden z dyrektorów KPA. Gazeta była 

bardzo zaangażowana politycznie, występowała przeciwko komunistycznym władzom PRL, 

np. od stycznia 1982 r. drukowano w niej teksty biuletynu Komitetu Pomocy Solidarności.
44

  

Potem „Nowy Dziennik” reprezentował środowisko zaangażowane we wspieranie przemian 

prodemokratycznych w Polsce; Bolesław Wierzbiański był m.in. obserwatorem Okrągłego 

Stołu z ramienia Kongresu Polonii Amerykańskiej, zabiegał także m.in. o prawo obywateli 

polskich przebywających za granicą do głosowania w polskich wyborach, korespondencyjnie 

lub w placówkach dyplomatycznych i konsularnych.  

Nowojorską redakcję dziennika odwiedzali polscy politycy, m.in. Lech Wałęsa, 

Bronisław Geremek, Władysław Bartoszewski, Jacek Kuroń, Aleksander Kwaśniewski, 

Włodzimierz Cimoszewicz, Dariusz Rosati czy Leszek Balcerowicz.
45

  

Czasy świetności „Nowey Dziennik” zdaje się jednak mieć już za sobą. Jak za 

Maciejem Wierzyńskim pisze W. Piątkowska-Stepaniak, „gazeta już dawno przestała być tym 

szczególnym miejscem na Manhattanie, do którego […] pielgrzymowali rodacy z Ameryki  

i z Polski. […] <Nowy Dziennik> powołany do życia przez emigrantów politycznych ma dziś 

czytelników przede wszystkim wśród emigrantów zarobkowych”.
46
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 Piątkowska-Stepaniak W., op. cit., s. 16. 
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 Ibidem, s. 154. 
45

 Ibidem, ss. 145 – 146, 156. 
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Obecnie redaktorem naczelnym „Nowego Dziennika” jest Tomasz Bagnowski. Pod 

jego zarządem, gazeta odchodzi od tematyki polskiej, z Kraju, przenosząc swe główne 

zainteresowania na tematykę lokalną. „Jeszcze w 2005 r. „Nowy Dziennik” sprawom Polski  

i Polaków poświęcał średnio 5-6 stron w każdym wydaniu. Obecnie tematyka ta mieści się na 

jednej kolumnie.”
47

 Dodatek literacko-społeczno-historyczny „Nowego Dziennika” to do dziś 

„Przegląd Polski”, od sierpnia 1999 r.
48

 gazeta posiada także tygodniowy, ilustrowany 

magazyn weekendowy.
49

 

 

Drugim obok „Nowego Dziennika” najbardziej rozpoznawalnym tytułem wśród 

amerykańskiej prasy polonijnej jest „Dziennik Związkowy”, istniejący od 1908 r. jako 

organ prasowy ZNP.
50

 Traktowany jest jeszcze przez wielu jako najbardziej opiniotwórcza  

i wpływowa polonijna gazeta w Chicago – choć zarówno w przypadku tego pisma, jak  

i „Nowego Dziennika” podnoszą się głosy krytyki wynikającej z rzekomego obniżenia 

jakości, komercjalizacji i tabloidyzacji obu tytułów. Czy słuszne – trudno ocenić bez 

rzetelnych badań. Faktem jest, że na początku lat 90 „Dziennik Związkowy” przeszedł liczne 

i efektowne zmiany (szata graficzna, zarząd, redaktor naczelny, tygodniowy polsko-polonijny 

dodatek kulturalny pt. „Kalejdoskop”), mające na celu dotarcie do odbiorców z pokolenia 

nowszej emigracji, z lat 70 i 80. Gazeta regularnie dostarczana była przez lata – i jest  

w dalszym ciągu – do Sejmu, Senatu i członków polskiego rządu.
51

 

Obecnie 24 – stronicowy „Dziennik Związkowy”(„Polish Daily News”) wydawany 

jest wciąż w Chicago, w języku polskim, w nakładzie codziennym ok. 10 tys. egzemplarzy.
52

 

Wydania weekendowe miewają po 130 stron, a ich nakład sięga 30 ty. egzemplarzy. Nadal 

ukazuje się także dodatek „Kalejdoskop”.
53

 Redaktorem naczelnym „Dziennika 

Związkowego” jest Piotr Domaradzki. Pismo jest reprezentantem oficjalnej linii politycznej 

Kongresu Polonii Amerykańskiej.
54

 Wciąż jest organem ZNP i jest uznawany – obok 

nowojorskiego „Nowego Dziennika” – za jeden z dwóch głównych dzienników polonijnych 

w USA. 

 

Media polonijne w USA to nie tylko „Nowy Dziennik” i „Dziennik Związkowy”, choć 

te tytuły z pewnością są najlepiej znane. Sa takie pisma, które wychodzą do dziś, a powstały 

jeszcze w XIX wieku. Należy do nich pierwsze pismo polskich emigrantów w Stanach 

Zjednoczonych, ukazujące się od roku 1881 w Nowym Jorku, jako pierwszy organ prasowy 

                                                      
47

 Por. Kaczmarczyk Michał, Nowa strategia „Nowego Dziennika”, „Studia Medioznawcze”, Nr 2 (41) 2010,  

s. 115. 
48

 Piątkowska-Stepaniak W., Polska w Nowym Jorku..., s. 161. 
49
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zob. także: Piątkowska-Stepaniak W., „Nowy Dziennik” w Nowym Świecie. Pismo i jego rola ideowo-polityczna, 

Uniwersytet Opolski, Opole 2000; Piątkowska-Stepaniak W., Idee i rola nowojorskiej prasy polonijnej,  

[w:] Polonijny Nowy Jork, Piątkowska Danuta (red.), Nowy Jork – Opole 2010. 
50
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Z Wojciechem Białasiewiczem, redaktorem naczelnym „Dziennika Związkowego”, rozmawia Piotr Jakucki, 

„Tygodnik Nasza Polska”, NR 05 (626) 30 stycznia 2008. Źródło: 

http://www.medianet.pl/~naszapol/0805/0805biai.php [dostęp z dn. 4.01.2013]. 
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w prasie polonijnej w Ameryce, 1981 - 2002, [w:] Autoportret zbiorowy. Wspomnienia dziennikarzy polskich na 

emigracji z lat 1945 – 2002, Piątkowska-Stepaniak W., Uniwersytet Opolski, Opole 2003, ss. 302 – 303. 
52
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53

 Oba pisma wydaje Alliance Printers and Publishers. Strona internetowa „Kalejdoskopu” - 

http://www.superkalejdoskop.com/ [dostęp z dn. 4.01.2013]. 
54

 Por. Kudaś Z., Reczyńska A., op. cit., s. 4. 
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ZNP – dwutygodnik pt. „Zgoda”. Jest to także przykład czasopisma, które powstało  

w innym mieście, niż obecnie jest wydawane. 

Początkowo jeden egzemplarz „Zgody” kosztował 2 centy, a roczna prenumerata –  

2 dolary
55

. „Zgoda” miała być gazetą organizacyjną, stąd udostępniano ją tylko  

w prenumeracie dla członków ZNP. Jak pisał Wojciech Wierzewski – czasopismo było dla 

wielu Polaków, „zwłaszcza żyjących z daleka od wielkich metropolii […] główną, godną 

zaufania polską czy polonijną [gazetą], która najwyraźniej była często jedynym pismem 

trafiającym pod ich dach!”.
56

  

„Zgoda” oferowała różnorodne treści. Od 1985 r. do 2008 r. redaktorem pisma był 

wspomniany Wojciech Wierzewski
57

, który jednocześnie jednoosobowo redagował gazetę. 

Tak opisuje swoje wspomnienia dotyczące korespondencji do redakcji: „Jedni chcieli 

wiedzieć, jak najwięcej o tym, co dzieje się w Polsce. […] Inni żądali przede wszystkim 

bogatego asortymentu polskich przepisów kulinarnych na różne okazje. […] jedni chcieli, aby 

rok w rok, niemal stale, przypominać Katyń i Monte Cassino, inni atakowali mnie za teksty 

na temat Piłsudskiego, domagając się zaraz komentarza o równych zasługach Dmowskiego. 

[…] życzono sobie też często, aby teksty […] ukazywały się raz po angielsku, to znów po 

polsku, a także aby znacznie zwiększyć czcionkę.”
58

 

 Organizacyjnie przez kilka dekad „Zgoda” związana była z „Dziennikiem 

Związkowym”. Historycznie – pisał Wierzewski – pisma były „bliźniakami”,  miały w latach 

30., 40. i 50. tego samego naczelnego, ten sam zespół redakcyjny i drukarnię”.
59

 Siłą rzeczy, 

wiele tekstów w rzadziej ukazującym się periodyku „Zgoda” było przedrukami z gazety 

codziennej. Ponadto „Dziennik Związkowy”, jako pismo ZNP, początkowo wydawany był  

z zasobów finansowych „Zgody”. Losy obu tytułów przestały iść jednym torem od lat 50, 

kiedy „Zgoda” zaczęła wychodzić w języku angielskim.  

Czasopismo „Zgoda” istnieje do dziś, wydawane jest w Chicago, IL
60

. W roku 2006 

obchodziło 125-lecie nieprzerwanego wydawania.
61

 Obecnie jest bezpłatnym miesięcznikiem, 

funkcję redaktor naczelnej pełni Alicja Kuklińska. Nakład 55 tys. egzemplarzy 

rozprowadzany jest wśród członków ZNP w 37 stanach.
62

 Pismo jest redagowane  

w większości w języku angielskim, choć zamieszcza także artykuły w języku polskim,  

w osobnej sekcji. Ma 32 strony, na których odbiorcy mogą przeczytać o polskich tradycjach  

i historii (np. w numerze grudniowym 2012 – o tradycjach świątecznych i święcie 

niepodległości), a także wydarzeniach związanych z ZNP.  

 

Jeśli chodzi o Chicago, wiele pism ukazujących się przez długi czas nie doczekało 

dzisiejszych czasów. Do lat 70 XX wieku przetrwał „Dziennik Chicagoski”
63

, założony  

                                                      
55

 Wierzewski W. A., Najstarsze czasopismo Polonii amerykańskiej „ZGODA” obchodziło 125-lecie, 

„Wspólnota Polska. Pismo poświęcone Polonii i Polakom za granicą”, Wydanie internetowe, Nr 1/2007 (140), 

styczeń  - luty. Źródło:  http://www.wspolnota-polska.org.pl/indexdb6a.html?id=kwspis 7_1 [dostęp z dn. 

4.01.2013]. 
56

 Wierzewski W. A., Kiedy pisanie pozwalało…,  s. 299. 
57

 W. A. Wierzewski w 1974 r. obronił pracę doktorską z pogranicza filmu i literatury na Uniwersytecie 

Warszawskim, a następnie pracował na UW jako wykładowca. Do USA wyemigrował w roku 1979.  

Zob. Ibidem, s. 289. 
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w 1890 r. i związany ze Zjednoczeniem Polskim Rzymsko-Katoliockim. W roku 1971 

zamknięto go z przyczyn finansowych.
64

  

W latach 80 ukazywał się także w metropolii miesięcznik, a wkrótce tygodnik – „Relax”. 

Było to pismo bardzo komercyjne i rozrywkowe, kierowane do ówczesnej „nowej emigracji”, 

które szybko poszerzyło zasięg dystrybucji o inne miasta amerykańskie. 
65

 O jego poziomie 

niech świadczą słowa byłego dziennikarza tego periodyku – Macieja Wierzyńskiego: 

„Właścicielem pisma był Michał Kuchejda. Prowadził on firmę poligraficzną i uważał, że 

skoro ma drukarnię, to nic prostszego jak wydawać pismo. „Relax” był tygodnikiem 

ilustrowanym o eklektycznym profilu. Typowym dla prasy polskiej w Ameryce produktem w 

tamtych latach. Zapełniały go przedruki z polskich gazet, tłumaczenia z prasy amerykańskiej, 

obowiązkowo był horoskop i krzyżówka. Własnych materiałów było niewiele.”
66

  

Równolegle z „Relaksem” wychodziło w Chicago co najmniej kilkanaście innych 

tytułów prasy polonijnej na tym poziomie – były to choćby: „Rewia”, „Kurier”, „Panorama”, 

„Kobieta”, „Alfa”, „7 dni” czy „Ekspress”
67

. Jak pisze Wierzyński, takich pism – dla mało 

wymagających czytelników – było w owym czasie całkiem sporo. „Problem prasy polonijnej 

– uważa Wierzyński – polega na tym, że inteligenci na ogół nią pogardzają. Szybciej uczą się 

angielskiego, czytają prasę amerykańską, a polskie gazetki dość szybko przestają brać do ręki. 

Bardzo rzadko też do nich pisują.”
68

 Prawdopodobnie stąd poziom wielu tytułów pozostawiał 

– i także dziś pozostawia – wiele do życzenia.
69

  

Mimo to, można wskazać przykłady pozytywne i zaliczyć do nich należy chicagowski 

miesięcznik „Polonia”, wydawany przez Polonia Magazine, LLC.
70

 Redaktor naczelną 

pisma jest Kinga Aleksandrowicz, przez 6 lat dziennikarka Polsatu, związana była także ze 

stacją TVN, która do USA wyemigrowała w 2004 r.
71

.  

Czasopismo powstało w roku 2002 jako „miesięcznik patriotyczny”. Jego powstanie 

świadczy o tym, że nowe fale emigracji polskiej nie rezygnują z własnych mediów  

w tradycyjnej formie.  

„Polonia” wydawana jest w kolorze, ma nowoczesną szatę graficzną. Jego nakład to  

5 tys. egzemplarzy, w większości dystrybuowany w aglomeracji Chicago, za 3,95 USD za 

egzemplarz. Jak można dowiedzieć się ze strony magazynu, „w założeniu skierowany [jest 

on] przede wszystkim do Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej, ale równie chętnie jest 

                                                      
64

 Zob. Sto lat w służbie Polonii… 
65

 Swoje wspomnienia w pracy w „Relaksie” opisuje m.in. W. A. Wierzewski i Maciej Wierzyński. Zob. 

Wierzewski W. A., Kiedy pisanie pozwalało…, ss.281 – 310 oraz Wierzejski M., Druga połowa życia,  

[w:] Autoportret zbiorowy. Wspomnienia…, ss. 149 – 181. 
66

 Wierzyński M., op. cit, s.157. 
67

 Podaję za: Wierzewski W. A., Kiedy pisanie pozwalało…, s. 295. 
68

 Wierzyński M., op. cit., s.157. 
69

 Nie tylko zresztą pisma w oczywisty sposób rozrywkowe prezentowały wątpliwą jakość. M. Wierzejski  

w 1986 r. podjął trwającą niespełna rok współpracę z „Dziennikiem Związkowym” i tak wspomina tamten 

okres: „Praca redaktorów <Dziennika> polegała w gruncie rzeczy na zapełnianiu kilkunastu, a w weekendy 

nawet kilkudziesięciu stron gazety czymkolwiek, co było pod ręką. Każdy tekst przyniesiony przez pocztę 

przyjmowano z radością i ulgą, stanowił bowiem odciążenie dla maleńkiego zespołu redakcyjnego który łącznie 

z szefową i korektorką liczył 7 osób. Teksty nadesłane odrzucano bardzo rzadko, a przyjętych do druku nigdy 

nie skracano. Zadrukowanie powierzchni stanowiło najwyższy priorytet.” Zob. Wierzejski M., op. cit., ss. 160 – 

161. 
70

 Oficjalna strona internetowa magazynu „Polonia”- http://www.magazynpolonia.com/ [dostęp z dn. 4.01.2013]. 

Warto dodać, że pismo o tym tytule już wychodziło w USA, było tygodnikiem i zostało zamknięte w 1976 r.  

z powodu zbyt wysokich kosztów druku i… wymierania czytelników – a zatem nie jest to zjawisko nowe. Por. 

Krawiec Jan, Harówka, ale przyjemna, [w:] Piątkowska-Stepaniak W. (red.), Autoportret…, op. cit., s. 339 (311 

– 339). 
71

 Więcej informacji o przebiegu kariery dziennikarskiej K. Aleksandrowicz - 

http://www.magazynpolonia.com/redakcja-magazynu-polonia/kinga-aleksandrowicz [dostęp z dn. 4.01.2013]. 

http://www.magazynpolonia.com/
http://www.magazynpolonia.com/redakcja-magazynu-polonia/kinga-aleksandrowicz
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czytany przez środowiska polonijne w Australii, Ameryce Południowej i Europie 

Zachodniej.”
72

 Jego misją jest integracja Polonii całego świata – co nie byłoby możliwe, 

gdyby nie wersja internetowa magazynu. 

Miesięcznik, tworzony przez najnowszą emigrację, prezentuje niezły poziom 

warsztatu dziennikarskiego, a tematyka jest zróżnicowana i – w odróżnieniu od wielu pism 

brytyjskich, którym zarzuca się miałkość – raczej poważna. Przykładowo, w numerze na 

październik – listopad 2012 znalazły się artykuły dotyczące m.in.: relacji Polonii z polskim 

rządem, kampanii wyborczej w USA, Panny Marii – pierwszej polskiej osady w USA, 

problemu masowej edukacji w USA, wystawy „Sprawiedliwi wśród narodów świata”, 

programu „Pomost” oraz wielokulturowości na Mazurach czy relacja z XX Światowego 

Forum Mediów Polonijnych oraz artykuł o XXIV Festiwalu Polskiego Filmu w Ameryce. 

Zamieszczono także wywiady: z kongresmenem Robertem Doldem, z Jerzym Buzkiem, 

Jackiem Syryuszem-Wolskim, niepełnosprawnym polskim polarnikiem Janem Melą oraz 

rozmowę z synem zamordowanego w Katyniu polskiego oficera, Wiesławem Adamczykiem. 

W numerze znalazły się także tematy „lżejsze”, dotyczące zdrowia i urody, stylu życia, sportu 

– nie można jednak powiedzieć, żeby były one treścią dominującą, podane są zresztą  

w interesujący sposób. 

Dla uzupełnia tego barwnego pejzażu mediów polonijnych w Chicago warto też 

wspomnieć, iż od 1993 r. wychodzi w mieście bezpłatny tygodnik informacyjno-

ogłoszeniowy pt. „Monitor”, którego redaktorem naczelnym jest Jacek Zaworski.
73

 Wciąż 

ukazuje się też kontrowersyjny „Kurier Chicago” z Markiem Boberem na czele – tygodnik  

o profilu wyraźnie narodowym i katolickim, publikujący artykuły popierające działalność ks. 

Piotra Natanka w Polsce oraz tezę o zamachu jako przyczynie katastrofy smoleńskiej.
74

 

Narodowo-katolicką linię redakcyjną prezentuje Biuletyn „Patriotyczny Ruch Polski”  

z Cranford, NY. W biuletynie wiele jest treści o charakterze antysemickim.
75

 

  

Wydaje się, że współczesna oferta mediów polonijnych w metropolii chicagowskiej 

jest stosunkowo bogata, należy jednak pamiętać, iż drugim po Chicago dużym ośrodkiem 

polonijnym w USA, a według najnowszych danych spisowych z 2010 r., miastem najliczniej 

zamieszkanym przez Polaków – jest Nowy Jork, zaś w nim także wiele polonijnych tytułów. 

Obok „Nowego Dziennika” należy wskazać wydawany od 1987 r. tygodnik „Kurier PLUS”
76

. 

Redaktorem naczelnym pisma jest Zofia Doktorowicz-Kłopotowska. Gazeta  

w wersji papierowej „dociera do […] Polaków na Wschodnim Wybrzeżu USA w pięciu 

stanach: New York, New Jersey, Connecticut, Pensylwania   i Massachusetts […].”
77

  

W większości nakład „Kuriera PLUS” kolportowany jest w dzielnicach Brooklyn, 

Queens i Manhattan. Tygodnik jest dostępny w prenumeracie oraz bezpłatnie w bankach, 

sklepach, urzędach i w polskich kościołach. „Grono stałych autorów w Nowym Jorku  

i w Polsce pisze o Ameryce i kraju; o polityce, kulturze, obyczajach, sprawach Polonii  

                                                      
72

 Źródło: http://www.magazynpolonia.com/o-magazynie-polonia [dostęp z dn. 4.01.2013]. 
73

 Zob. http://monitorpl.com. 
74

 Zob. Klimuszko Rafał, Zbrodnia i dowody - czyli o zabójstwie prezydenta Kaczyńskiego, „Kurier Chicago”,  

11 – 17 czerwca 2010, ss. 14 – 15; Klimuszko R., Ks. dr hab. Piotr Natanek, czyli przebudzenie Narodu, „Kurier 

Chicago”, 29 lipca – 4 sierpnia 2011, ss. 14 – 15; Dusza Edward, List otwarty w sprawie haniebnych oświadczeń 

o neutralnej postawie KPA, „Kurier Chicago”, 30 marca – 5 kwietnia 2012, ss. 14 – 15 i in. 
75

 Warto dodać, że w biuletynie, w którym nie brak błędów interpunkcyjnych, ortograficznych i stylistycznych, 

słowo „Żyd” pisane jest na ogół z małej litery. Zob. np. nr 304 - http://www.wicipolskie.org/prp/PRP_304.pdf 

[dostęp z dn. 6.01.2013]. 
76

 Zob.www.kurierplus.com 
77

 Ibidem. 
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i udziela porad praktycznych.”
78

 Pismo posiada własną galerię, gdzie odbywają się wystawy 

artystyczne oraz imprezy i spotkania profesjonalistów. Redakcja mieści się na Greenpoincie.  

Popularnym dwutygodnikiem we wschodniej części USA jest także „Gwiazda Polarna”. 

Ukazuje się od 1908 roku w Stevens Point, w stanie Wisconsin, jej poprzednikiem był 

„Rolnik” („The Farmer”), ukazujący się lokalnie od 1892 r. dla polskich emigrantów  

z okolic Stevens Point.
 
Wydawcą i redaktorem naczelnym „Gwiazdy Polarnej” jest obecnie 

Jacek Hilgier. Gazeta publikuje teksty na tematy polonijne, głównie kulturalne i polityczne,  

a także wiadomości z Polski i świata oraz sport i rozrywkę. Celem redakcji jest przede 

wszystkim propagowanie polskiej kultury.
79

 

Od 2005 r. ukazywał się w New Jersey „2Tygodnik Polonijny” o profilu 

informacyjno-publicystycznym.
80

 Do roku 2008 w Nowym Jorku ukazywał się także „Polski 

Dzień”, kierowany przez Marka Tomaszewskiego, byłego dziennikarza „Nowego 

Dziennika”.
81

 W październiku 2013 r. 50-lecie istnienia będzie obchodził tygodnik polsko-

amerykański „The Post Eagle”, wydawany w języku angielskim, wychodzący w New Jersey. 

W związku z rocznicą uruchomiono nową wersję online czasopisma.
82

  

 

Obok Chicago i Nowego Jorku, swoje pisma mają także stany amerykańskie 

niekoniecznie zamieszkane przez Polaków najliczniej – jak choćby Floryda czy Kolorado. 

Dla przykładu można podać takie tytuły jak miesięcznik „Echo Florydy”
83

, wydawany  

w Holiday na Florydzie od października 2003 r., wydawany w New Britain „Przegląd 

Polonijny z Connecticut” („Polish Weekly From Connecticut”)
84

 czy „Życie Kolorado”
85

 – 

bezpłatny miesięcznik, wydawany od  września 2009 r. w Denver, w nakładzie 7 tys. 

egzemplarzy. Gazetę, o profilu informacyjno-kulturalnym, założyła  Katarzyna Hypsher.  

Do jesieni 2010 r. ukazało się 7 numerów kwartalnika „Polki w Świecie” – magazynu, 

którego główna redakcja mieściła się w USA. Pismo miało za zadanie „uświadomić Polakom 

mieszkającym nad Wisłą rangę osiągnięć, jakimi dzisiaj legitymują się Polki żyjące  

i działające poza Polską”.
86

 Wcześniej ukazywało się przez kilka lat jedynie w Chicago – pod 

tytułem „SZIKagowianka”.
87

  

Do Polaków w całych Stanach kierowany jest bezpłatny, dwujęzyczny dwutygodnik 

„Biały Orzeł” – „White Eagle”. Czasopismo istnieje od 2003 r. i początkowo miało jedną 

edycję w Massachusetts. Obecnie – ma 4 edycje regionalne (do niedawna było ich 5) – dla 

Florydy i Georgii, Connecticut, Nowej Anglii, Nowego Jorku i New Jersey. Redaktorem 

naczelnym pisma jest Marcin Bolec.
 88

   

Prasa polonijna w USA to także prasa tylko anglojęzyczna, która również kierowana 

jest często do wszystkich Polaków w USA. W języku angielskim, do 2007 r. ukazywał się 

magazyn „Polonia Today”, dziś dostępny tylko online.
89

 Do dziś – od roku 1911 – wychodzi 

                                                      
78

 Ibidem. 
79

 Zob. http://gwiazdapolarna.com. 
80

 Dziś jego strona internetowa nie działa, stąd przypuszczenie, że tytuł nie ukazuje się. Por. Kaczmarczyk,  

op. cit., s. 109 (109 – 120). 
81

 Ibidem, s. 113. 
82

 Zob. www.posteaglenewspaper.com. 
83

 Zob. http://echoflorydy.com. 
84

 Zob. http://www.przeglad.com. 
85

 Zob. http://www.zycie-kolorado.com. 
86

 Źródło: http://www.polkiwswiecie.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 45&Itemid=53 

[dostęp z dn.6.01.2013]. 
87

 Zob. http://www.rynekprasowy.pl/%E2%80%9Epolki-w-swiecie%E2%80%9D-juz-na-polskim-rynku/ [dostęp 

z dn. 6.01.2013]. 
88

Zob.  www.whiteeaglenews.com.  
89

 Zob. http://www.poloniatoday.com. 
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miesięcznik „Polish American Journal”
90

 wraz z magazynem „Polka Magazine”
91

. Warto 

dodać, że od kwietnia 1996 r. amerykańską edycję ma popularny polski tabloid „Super 

Express”.
92

 Siedziba redakcji mieści się na Manhattanie, a od września 2010 r. gazeta 

dostępna jest także w Chicago. W Nowym Jorku i Chicago można także kupić polski 

tygodnik „Angora”.
93

 

 

Na koniec warto uzupełnić opis mediów polonijnych o tytuły, które już dawno 

zniknęły z rynku, a które – ze względu na kompozycję tekstu – nie zostały wcześniej 

wspomniane.  

Do ważniejszych, historycznych już tytułów polonijnej prasy amerykańskiej zaliczyć 

należy poza opisanymi wcześniej takie gazety i czasopisma jak opiniotwórczy, nowojorski, 

związany z ruchem socjalistycznym „Nowy Świat” (1919 – 1971), który dał fundamenty do 

stworzenia „Nowego Dziennika”, a jego poprzednikiem był wychodzący od 1896 r. 

„Tygodnik Nowojorski”. „Nowy Świat” kierowany był do Polonii zamieszkującej Wschodnie 

Wybrzeże, „jego linia redakcyjna łączyła się z obozem walki o niepodległość”
94

.  

Równolegle wydawany był tygodnik „Robotnik Polski” („The Polish Worker”, 1900 – 

1967), organ prasowy Związku Socjalistów Polskich w Ameryce.  

Ponadto na przestrzeni XIX i XX wieku ukazywały się:  najstarszy dziennik polski  

w USA – „Kuryer Polski” (1888 – 1963), wychodzący w Milwaukee, Wisconsin, a także: 

„Dziennik Polski” (1904 – 1969) z Detroit w stanie Michigan, „Wiadomości codzienne” 

(1939 – 1966) z Cleveland w stanie Ohio, „Dziennik dla Wszystkich” (1907 – 1957) z Bufallo 

w stanie Nowy Jork, „Nowiny Polskie” z Milwaukee (1907 – 1950) i bostoński „Kuryer 

Codzienny” (1916 – 1963). Jako organ prasowy Zjednoczenia Polsko Narodowego  

w Brooklynie w latach 1905 – 1975 ukazywał się w Nowym Jorku polityczny „Czas”.  

W latach 1941 – 1947 także w Nowym Jorku wychodził – redagowany przez Jana Lechonia  

i innych pisarzy – literacko-ideowy „Tygodnik Polski” (na początku jako „Tygodniowy 

Serwis Literacki Koła pisarzy z Polski” i „Tygodniowy Przegląd Literacki Koła pisarzy  

z Polski”). Zamknięto go z powodu problemów finansowych, z którymi czasopismo borykało 

się od początku istnienia.
95

 W pierwszej połowie XX w. wychodziły także: miesięcznik 

„Poland” oraz tytuły „Ameryka-Echo”, „Wolne Słowo”, „Kraj”, „Kupiec Polski”, „Rekord 

Codzienny” czy „Głos Pelpina”. 

Swoją historię i współczesność mają w USA polonijne gazetki harcerskie
96

. Należą do 

nich np. „Wiadomości Harcerskie ZNICZ”, Pismo Zarządu Okręgu ZHP w Stanach 

Zjednoczonych (Connecticut) czy „Kronika Harcerska” z Chicago.
97

 

                                                      
90

 Zob. http://www.polamjournal.com. 
91

 Zob. http://www.polamjournal.com/polka. 
92

 Kaczmarczyk M., op. cit., s. 109. 
93

 Niezwykle ciekawym wydawnictwem, choć niebędącym czasopismem, świadczącym o niezwykłej zaradności 

Polaków na emigracji i w tym kontekście – elementem mogącym mieć nieco humorystyczne zabarwienie – jest 

książka wydawnictwa polonijnego Poradnik Sukcesu – pt. Poradnik nielegalnego imigranta. 160 stron, aktualny 

na rok 2009. Zob. http://www.poradniksukces.com  [dostęp z dn. 6.01.2013]. 
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 Piątkowska-Stepaniak W., Dziennikarze polonijni w Nowym Jorku, [w:] Niepodległościowe uchodźctwo…,  

s. 354. 
95

 Piątkowska-Stepaniak W., Polska w Nowym Jorku…, ss. 16 – 17 i 38 oraz Idem, Dziennikarze polonijni…,  

s. 351. (350 – 357) 
96

 Jak piszą Wiesław Kukla i Marian Miszczuk, „w Stanach Zjednoczonych Ameryki w 1911 roku pierwsze 

polskie drużyny skautowe powstały w Buffalo, NY i Hammond, IN jako autonomiczne jednostki w ramach Boy 

Scouts of America. Pierwszy oddział sokolo-skautowy powstał w 1912 roku w St. Louis, MO. W 1914 roku 

liczne drużyny tworzono przy Związku Sokołów Polskich w Ameryce z ośrodkiem w Pittsburgu, PA oraz 

oddziały skautowe organizowane z inicjatywy Polskiej Rady Narodowej w Chicago, IL. W brazylijskim stanie 

Parana powstały w 1913 roku drużyny skautowe przy polskich szkołach.” Por. Kukla W., Miszczuk M., Uwagi  
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Wśród historycznych źródeł polonijnej prasy w Ameryce koniecznie trzeba 

wspomnieć także o roli kościołów oraz prasy parafialnej i religijnej. Jak pisze Piątkowska-

Stepaniak, „najczęściej wielotysięczne skupiska Polaków […] powstawały właśnie wokół 

kościołów. […] Posiadanie własnego kościoła podnosiło prestiż społeczny i wzmacniało 

poczucie więzi wspólnoty, sprzyjało też asymilacji ze społeczeństwem amerykańskim”.
98

 

Wśród czasopism religijnych warto wymienić choćby tygodniki wydawane  

w Scranton, w Pensylwanii, takie jak „Straż” i „Rola Boża”, związane z Polskim Narodowym 

Kościołem Katolickim, który powstał w USA pod koniec XIX w.
99

 „Straż”
100

 zaczęto 

wydawać w kwietniu 1897 r. i do grudnia 1923 r. tygodnik był organem prasowym PNKK. 

Później został przejęty przez świecką organizację związaną z PNKK – Polsko-Narodową 

„Spójnię” i do dziś jest jej organem.
101

 Od roku 1976 na łamach „Straży” ukazuje się serwis 

informacyjny w języku polskim – „Nasza Kronika z Polski”.  

„Rola Boża” („God’s Field”) jest organem PNKK od 1923 r. Od 1897 r. ukazuje się 

także kwartalnik związany z PNKK – „Polka”. W latach 1926 – 1955 wychodziło w Chicago 

„Przebudzenie” – organ Diecezji Zachodniej.
102

 

Do dziś kościół zajmuje ważne miejsce w życiu amerykańskiej Polonii, choć mniejsze 

parafie – często główne ośrodki polskości w okolicy – borykają się z problemami natury 

finansowej i malejącą liczbą wiernych. „Dziś rodaków przybywających do Nowego Jorku – 

pisze Piątkowska-Stepaniak – z polską parafią łączy luźny związek […].”
103

  

Obecnie funkcjonuje na terenie USA ok. 500 polskich parafii, w których pracuje ok. 2000 

księży i zakonników. Parafie wydają gazetki parafialne, najczęściej w formie biuletynów.
104

 

 

Portale internetowe 

 

Podobnie jak w przypadku innych mediów na świecie – strony internetowe mediów 

tradycyjnych to tylko jedna z możliwych wersji mediów internetowych. Drugą z nich 

stanowią samodzielne portale internetowe, niezwiązane z tytułami drukowanymi.  

Coraz liczniej tworzy się portale internetowe dla Polonii, opisanie choćby części  

z nich w tej rozprawie nie jest ani możliwe, ani celowe. Dlatego autorka, także z powodu 

braku innych źródeł w tym zakresie, ograniczy się jedynie do podania nazw tych, które 

wydają się najpopularniejsze wśród Polaków w USA – w oparciu o kwerendę wśród 

kilkunastu mieszkających tam osób znanych autorce niniejszego tekstu. 

 

                                                                                                                                                                      
o stanie badań dziejów harcerstwa na obczyźnie, „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Nr 2-3, Październik 

2011, s. 7. 7 – 14. Źródło: http://www.skaut.okay.pl/download/sk_25-26_02-03.pdf [dostęp z dn. 6.01.2013]. 
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prasy harcerskiej 1914-2001, Tomiko, Warszawa 2002; Kukla W., Miszczuk M., Harcerska działalność 
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szczegółowo omawiana w dalszej części dysertacji. Skrócona bibliografia zagadnienia emigracyjnej i polonijnej 

prasy harcerskiej w tekście: Kukla W., Miszczuk M., Uwagi o stanie badań…, op. cit. 
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99
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1939, [w:] Babiński G. (red.), Studia nad organizacjami…, s. 105. 
100
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 Polish National Union of America, oficjalna strona internetowa: http://www.pnu.org/ [dostęp z 5.01.2013]. 
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 Źródło: http://polskokatolicki.pl/STAROKATOLICYZM/czasopisma/usa.htm [dostęp z dn. 5.01.2013]. 
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104

 Np. http://stadalbertsthedwig.org/parish_bulletins.asp [dostęp z dn. 6.01.2013]. 
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Do najpopularniejszych polonijnych portali w Chicago należą zatem: Fakty 

Chicago
105

, Polonia W Chicago
106

, Progress For Poland
107

, związany niegdyś z „Dziennikiem 

Chicagowskim” czy też dwujęzyczny portal Polish News
108

. W 1998 r. w Chicago utworzono 

także portal PolskiInternet.com
109

, który jest swoistym katalogiem stron internetowych 

dotyczących Polski i Polonii na świecie. Stamtąd czerpać można informacje na temat niemal 

wszystkich większych mediów polonijnych w USA.  

Swoje strony mają też polscy nowojorczycy – jednym z popularniejszych jest 

Polonia.net – Polacy w Nowym Jorku czy NewYorkPolonia.Com. Innym przykładem jest  

Polonia of Long Island – www.lipl.org – portal Polaków mieszkających na Long Island, 

finansowany przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową, a także portal nowojorski 

dla kobiet o polskich korzeniach - Mojenyc.com.  

Ponieważ Polacy obecni są we wszystkich stanach amerykańskich, w większości 

większych miast istnieją polskie portale przeznaczone dla lokalnej Polonii, np. w Bostonie – 

Polboston.com, na Florydzie - Naszafloryda.com czy Floridapolonia.com, w Connecticut – 

Polacywct.com, w Kalifornii – CalPolonia - Calpolonia.com, w Arizonie - Azpolonia.com,  

w Illinois - Poloniaillinois.com i wiele innych.  

Istnieją także portale kierowane do całej Polonii amerykańskiej, np. Poland.us. 

Funkcjonują także portale o charakterze religijnym – np. Katolickapolonia.com – dla Polonii 

Katolickiej w New Jersey, USA i na świecie 

Rola i znaczenie portali internetowych dla Polonii amerykańskiej, ich różnorodność 

oraz stabilność funkcjonowania z pewnością zasługują na odrębne opracowanie. 

 

Rozgłośnie radiowe 

 
W ujęciu historycznym trzeba wspomnieć o Sekcji Polskiej Głosu Ameryki, która 

przestała nadawać audycje w języku polskim w roku 2004. Sekcja działała najprężniej  

w okresie PRL, nadając audycje dla Polaków za „żelazną kurtyną”, obok Radia Wolna Europa 

– Glos Wolnej Polski, Sekcji Polskiej BBC oraz Sekcji Polskiej Radio France International.
110

 

Obecnie w USA nadawanych jest kilkadziesiąt lokalnych programów radiowych
111

, 

które oprócz prasy drukowanej i portali internetowych tworzą ofertę medialną dla 

amerykańskiej Polonii. Ponieważ nie sposób ich wszystkich omówić, przywołane w tym 

miejscu zostaną głównie te, które związane są z największymi skupiskami Polonii – czyli  

w Chicago i w Nowym Jorku. Niemniej należy mieć świadomość, że także w innych miastach 

amerykańskich tworzone są polonijne rozgłośnie. Za  przykład niech posłuży Internetowe 

Radio Polonii w Seattle – Radio Wisła.
112

 Początkowo nadawało w eterze, na terenie 

północno-zachodnich Stanów. Ze względu na koszty, przeniesiono działalność tylko do 

internetu, co – jak piszą twórcy radia – przysporzyło rozgłośni słuchaczy z Waszyngtonu, 
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Oregonu, kanadyjskiego Kalifornii, Vancouver i Polski. W 2012 r. w radiu pracowało  

7 dziennikarzy, dwóch korespondentów z Polski, stale także współpracowano z polskimi 

profesorami z Uniwersytetu Waszyngtona.
113

 

 

*** 

 

Chicago zdecydowanie dominuje nad Nowym Jorkiem jeśli chodzi o liczbę obecnie 

nadających stacji, wydaje się jednak, że większość z nich nie osiąga poziomu stacji 

nowojorskich (z których większość już nie istnieje).  

Od 1987 r. nadaje w Chicago chyba najbardziej znane Radio WPNA 1490 – 

Chicagoland’s International Voice.
114

 Stacja należy do Związku Narodowego Polskiego. Jej 

program słyszalny jest w Chicago oraz – na całym świecie – przez Internet, jak większości 

stacji radiowych dzisiaj.
115

  

W ramówce programy informacyjne, muzyczne, audycje autorskie, jak np. „Otwarty 

Mikrofon”, prowadzony przez Łucję Śliwę
116

 z udziałem słuchaczy i zapraszanych gości.  

W dwugodzinnej audycji, emitowanej od poniedziałku do piątku o 5 po południu, dyskusje na 

żywo wraz ze słuchaczami, wywiady, piątkowy felieton oraz komentarze na temat sytuacji  

w Polsce. W weekendy na antenie radia swoje audycje mają także Związek Podhalan  

w Ameryce, Związek Ślązaków w Ameryce, jest tez program góralski, a nawet irlandzki  

i ukraiński.  W tygodniu audycję przygotowują także jezuici oraz ZNP.
117

 

Kolejną dobrze znaną w Chicago stacją jest Polskie Radio 1030 AM Chicago
118

 –

należące do firmy chicagowskiego biznesmena Waltera Kotaby – POLNET Communications 

(1985 r.). Nadaje na falach średnich 7 dni w tygodniu, w języku polskim. Audycje mają 

charakter słowno-muzyczny, transmitowane są wybrane programy Polskiego Radia. 

Od 5 czerwca 2000 r. na falach ultrakrótkich nadaje Wietrzne Radio Chicago
119

. 

Słyszalne jest w 5 stanach: Illinois, Wisconsin, Indiana, Michigan, Iowa. Program obejmuje  

7 godzin – od 5.00 rano do 12.00 w południe. W ramówce wiadomości, sport i muzyka. 

Codziennie na żywo, ze studia „Kuriera Chicago” program nadaje także Radio Polonii 

2000
120

, m.in. swoją audycję ma tam Piotr Michalak, który przez 9 lat był jednym  

z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych prezenterów Polskiego Radia 1030 AM 

Chicago.
121

 

Od 1997 r. swoją centralę w Chicago posiada Radio Maryja. Od poniedziałku do 

piątku jej pracownicy przygotowują program radiowy dla stacji WPNA 1490 AM dla 

Polaków w Chicago. Jest on nadawany o godzinie 9 wieczorem.
122

 W Centrali Radia Maryja 

znajduje się także studio telewizyjne, w którym nagrywane są programy dla TV Polonijnej  

i dla TV TRWAM. Obecnie dyrektorem jest o. Zbigniew Pieńkoś.
123

 Ponadto, z Arizony 
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można słuchać ultrakatolickiego Radia Pomost
124

 – nadającego z Phoenix od 1986 r. 

Bezpośrednio związane jest ono z Radiem Maryja, emituje jego audycje.  

Jedną z nowszych inicjatyw, choć wydaje się, że raczej nastawionych jedynie na zysk 

z reklam na stronie internetowej jest Polskie Radio AMPOL z Chicago, funkcjonujące od 

2010 r.
125

 

 
Jeśli chodzi o Nowy Jork, podejmowano wiele inicjatyw radiowych, jednak jak dotąd 

– znakomita większość z nich ostatecznie upadła. „W naszym regionie – w powiecie 

Rockland w stanie Nowy Jork – mieliśmy do czynienia z polskim radiem w różnych 

wydaniach – pisała w październiku 2011 r. dziennikarka „Nowego Dziennika” –  Były to 

audycje godzinne, kilka razy w tygodniu. Najdłużej tu mieszkający być może jeszcze 

pamiętają audycje <Głos Polonii> Natalii Kęckiej czy program Dwóch Edwardów. Przez 

ponad 15 lat prowadził swoje <Radio Zbliżenia> Stanisław Gorący. Program nadawany był  

w soboty od godz. 3:00 do 4:30 po południu na stacji WNJR 1430 AM na Manhattanie (po 

przenosinach z Newarku). Później pojawiło się radio całodobowe – Nasze Radio. Szkopuł  

w tym, że aby go słuchać, trzeba było zostać szczęśliwym posiadaczem specjalnie do tego 

przystosowanego odbiornika. Potem było Polskie Radio New York 910 AM, a następnie 

Radio Rytm.”
126

 

Radio Rytm działało w Nowym Jorku przez 7 lat, od maja 2002 r. Stacja dzierżawiła 

antenę od nowojorskiej stacji 97.1 FM, dzięki czemu mogła nadawać na jej podczęstotliwości 

SCA.  Założycielem i prezesem radiostacji był Stanley Trojaniak. Radio szacowało liczbę 

swoich słuchaczy na ok. 50 tys. Program kierowany był do Polonii mieszkającej w trzech 

stanach: Nowy Jork, New Jersey i Connecticut.  

Jak można przeczytać na stronie rozgłośni, „sygnał radiowy [obejmował] teren  

w promieniu 40 mil od Empire State Building, gdzie usytuowany jest nadajnik. Zróżnicowany 

program […] stacji [docierał] zatem do dzielnic zamieszkałych przez nowojorską Polonię: 

Brooklyn (w szczególności Greenpoint), Queens, Staten Island, Long Island, Manhattan,  

a także do polskich mieszkańców wschodniej części New Jersey (z uwzględnieniem Clifton, 

Wallington, Garfield, Passaic), jak również i południowego Connecticut”.
127

  

Audycje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, prowadziło kilkunastu pracowników  

i współpracowników. Radio prezentowało słuchaczom współczesną polską muzykę („Lista 

przebojów”), a także debaty polityczne, stałe felietony i program kabaretowy. Stację 

zawieszono w lipcu 2009 r. z powodu kłopotów finansowych, w których – jak tłumaczyli 

szefowie – nie pomogły rozgłośni żadne polonijne instytucje.
128

 

30 maja 2011 r. przestała nadawać w języku polskim stacja Polskiego Radia New 

York 910 WRKL AM w Pomonie, której właścicielem do tego czasu był wspomniany 

wcześniej Walter Kotaba, właściciel chicagowskiej stacji Polskie Radio 1030 AM Chicago. 

Stacja Polskiego Radia New York 910 WRKL AM, istniejąca od 1999 r., została sprzedana  

i nadaje dziś po hiszpańsku. „Do dziś otrzymujemy w redakcji telefony i e-maile od słuchaczy 

tego radia – pisał w lipcu 2011 r. nowojorski „Nowy Dziennik” – Do dziś wielu z nich nie 

może się pogodzić z faktem, że radia nie ma. Radia, które na bieżąco przekazywało 

informacje z Ameryki i ze świata, w tym także z Polski. Które powadziło promocję lokalnych 
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126

 Kostrzewa-Stafiej Marzena, Ptasie radio, a może polskie radio…, 3.10.2011, „Nowy Dziennik”. Źródło: 

http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/ptasie-radio-a-moze-polskie-radio [dostęp z dn. 6.01.2013]. 
127

 http://www.radiorytm.com/ 
128

 Radio Rytm znika z anteny, 27.07.2009, Super Express - http://www.se.pl/nowy-jork/nowy-jork-

ameryka/radio-rytm-znika-z-anteny_239088.html [dostęp z dn. 6.01.2013]. 

http://www.radiopomost.com/
http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/ptasie-radio-a-moze-polskie-radio
http://www.se.pl/nowy-jork/nowy-jork-ameryka/radio-rytm-znika-z-anteny_239088.html
http://www.se.pl/nowy-jork/nowy-jork-ameryka/radio-rytm-znika-z-anteny_239088.html


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

 

 

58 

 

biznesów i szkół polonijnych. Informowało na bieżąco o polonijnych imprezach  

i wydarzeniach.”
129

 W rozmowie z reporterem „Nowego Dziennika” byli pracownicy stacji 

910 AM zapowiadali nowe projekty radiowe – i nie byli gołosłowni.  

W grudniu 2011 rozpoczęło nadawanie Polskie Radio USA, którego można było 

słuchać na częstotliwości 1160 AM (w New Jersey) i 1520 AM (w Nowym Jorku  

i Connecticut). Jego założycielką była Ewa Strzałkowska, była szefowa Polskiego Radia New 

York 910 WRKL AM w Pomonie, wraz z mężem.  

Ramówka PR USA przedstawiała się bardzo ambitnie, planowano m.in. „program 

muzyczny Romana Rogowieckiego, dziennikarza z TVP, wspólną audycję z Piotrem 

Michalakiem z Radia 1080 AM z Chicago oraz <Niepolityczne rozmowy polityczne> z dr 

Ryszardem Bugajem. Na początku każdej godziny nadawany [miał być] krótki serwis 

wiadomości.”
130

  

Radio nadawało od poniedziałku do piątku przez kilka popołudniowych godzin. Miało 

wsparcie finansowe KPA i zarządu Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej okręgu nr 2  

w Nowym Jorku. Mimo to po pół roku działalności, w czerwcu 2012 r. zawiesiło swoją 

działalność z powodu zbyt wysokich kosztów wynajmu stacji
131

. Przez kilka tygodni można 

go było słuchać w Internecie na stronie http://www.polskieradiousa.com. Pomimo zapowiedzi 

możliwego powrotu na fale eteru we współpracy z inną stacją, Polskie Radio USA do dziś nie 

doczekało się wznowienia działalności. 

Także dziennikarz muzyczny i prezenter radiowy Wojciech Maślanka, wcześniej 

związany z Polskim Radiem New York 910 WRKL AM w Pomonie oraz Radiem Rytm, 

zaangażował się w nową działalność radiową.  

Od października 2011 r. można słuchać w Internecie Polskiego Radia NYC, które 

Maślanka obecnie współtworzy z Elżbietą Gruszfeld i Ewą Jaczyński, choć w zespole 

założycielskim były jeszcze dwie osoby: Iza Laskowska i Monika Galik, z którymi Maślanka 

współpracował wcześniej w polonijnych nowojorskich rozgłośniach.  

Polskie Radio NYC ma ambicje rozpocząć nadawanie w eterze korzystając  

z nadajnika o mocy 50 kW na Empire State Building, który daje 50-milowy zasięg w mieście 

Nowy Jork oraz w położonych bliżej niego obszarach New Jersey oraz Connecticut.
132

 Jak 

dotąd Polskie Radio NYC pozostaje dostępne tylko w Internecie i jest obecnie jedyną 

polskojęzyczną rozgłośnią w Nowym Jorku. 

Można zadać sobie pytanie, skąd tak wiele problemów związanych jest  

z prowadzeniem polonijnego radia w kraju, gdzie żyje 10 milionów osób polskiego 

pochodzenia? Czy nie są oni zainteresowani posiadaniem własnej stacji?  

Odpowiedź na to pytanie jest niejednoznaczna. Z jednej strony wiele osób 

prawdopodobnie nie jest zainteresowana słuchaniem radia w ogóle, w tym radia w języku 

polskim, do czego przyczynia się współczesna kultura obrazkowa i odchodzenie od kultury 

słowa – zarówno pisanego, jak i mówionego. Z drugiej strony jednak, pojawia się wiele 

głosów Polaków, którzy domagają się dobrej polonijnej rozgłośni, wystarczy przejrzeć 

polonijne fora dyskusyjne. Polonijne radio oczywiście miałoby swoich słuchaczy. Tym, za co 
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krytykowane są powstające i upadające współcześnie rozgłośnie, jest niski poziom 

merytoryczny i braki warsztatowe dziennikarzy i prezenterów.  

Trudno się zresztą temu ostatniemu dziwić – problemy natury finansowej, z którymi 

nieustannie radzić muszą sobie nadawcy polonijnych stacji, nie sprzyjają podnoszeniu 

kwalifikacji pracowników i dbaniu o ciekawą ramówkę. Jak stwierdza D. Piątkowska, choćby 

w Nowym Jorku „radia polonijne […] znikały najczęściej z przyczyn finansowych. Ich 

założeniu towarzyszyła czasem spontaniczność i ambicja, nierzadko brak profesjonalizmu, 

najczęściej chęć stworzenia dla siebie warsztatu pracy.”
133

 Takie nastawienie nie sprawdza się 

w realiach życia amerykańskiej Polonii, która – jak się wydaje – ma wyższe wymagania co do 

radia, którego chciałaby słuchać – o ile w ogóle. 

 
Telewizja 

 

Pejzaż mediów polonijnych w USA – prasę, portale internetowe i rozgłośnie radiowe 

– uzupełnia polonijna telewizja.  

Istnieje kilka programów polskojęzycznej telewizji. Najbardziej znaną jest Polvision – 

należąca do POLNET Communicationas W. Kotaby stacja kierowana do polskiej 

społeczności w Chicago.
134

 Stacja powstała jesienią 1987 r., jako pierwszy codzienny 

program telewizyjny w języku polskim. Jej uruchomieniem zajmował się na zlecenie  

W. Kotaby Maciej Wierzyński – wcześniej związany z „Relaxem” i „Dziennikiem 

Związkowym”.  

Początkowo na mocy umowy z Telewizją Polską Polvision miał nadawać 12 godzin 

programu dziennie, co w efekcie się nie udało. Pierwsze zapowiedzi do taśm nadesłanych  

z Polski pracownicy Polvision nagrywali w piwnicy biura Polameru, zaś wywiady – m.in.  

z Leszkiem Kołakowskim czy Normanem Daviesem – na kanapach w swoich prywatnych 

mieszkaniach i biurach. Współpraca z TVP rodziła podejrzenia o agenturalność.  

Z czasem Wierzyński nawiązał współpracę z paryskim „Kontaktem” i ośrodkiem 

archidiecezji gdańskiej Mariana Terleckiego, skąd sprowadził m.in. film o ks. Popiełuszce 

czy „Alfabet Kisiela”. Wkrótce na antenie pojawił się dziennik Telewizyjny Jacka 

Fedorowicza, który zresztą miał na niej premierę telewizyjną.  

Polvision pokazywał odbiorcom w USA ważne momenty przemian 

prodemokratycznych w Polsce – wydarzenia w Stoczni Gdańskiej, obrady Okrągłego Stołu, 

wybory czerwcowe (własny dokument, wyświetlony potem przez TVP).  

Po niedługim czasie stacja zaczęła borykać się z problemami finansowymi – nie mogła 

pozyskać nowych abonentów, wejść do oferty innych sieci kablowych niż dotychczasowa 

Group W, która przyniosła im liczbę 3 – 4 tysięcy odbiorców.
135

 Polvision liczył na o wiele 

liczniejszą widownię – co jak twierdzi Wierzyński, było niemożliwe z przyczyn 

obiektywnych: „polskie gazety sprzedawane są w Chicago w nakładach kilku, najwyżej 

kilkunastu tysięcy – pisze Wierzyński – w wyborach w polskim konsulacie uczestniczy kilka 

tysięcy ludzi, ale wbrew tym oczywistym faktom mit milionowej Polonii żyje w najlepsze  

i zwodzi kolejnych poszukiwaczy przygód pragnących zakładać polonijne pisma, programy 

radiowe i telewizyjne. Ofiarą tej fikcji stali się m.in. twórcy Telewizji Polonia, którzy 

wierzyli w setki tysięcy abonentów gotowych wykupić jej subskrypcję.”
136

  

                                                      
133

 Piątkowska D., Od polskiej do amerykańskiej Częstochowy, Opole – Nowy Jork 2006. Podaję za: Piątkowska 

– Stepaniak W., Curyło B., op. cit., s. 84. 
134

 Źródło: http://www.allied-media.com/Polish_American/polish_tv.html [dostęp z dn. 6.01.2013]. 
135

 Wierzyński M., op. cit., ss. 164 – 169. 
136

 Ibidem, s. 169. 

http://www.allied-media.com/Polish_American/polish_tv.html


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

 

 

60 

 

Obecnie Polvision TV dostępna na kanale 23 i w kablówce. Stacja oferuje informacje z USA, 

Polski i ze świata oraz wiadomości lokalne, sport, rozrywkę oraz jeden program dla dzieci.  

Studio Polvision znajduje się na szczycie budynku Sears Tower. Program nadawany jest 

przez cały tydzień, od godziny 7 do 9 wieczorem. W  tygodniu o 7:30 rozpoczyna się 

godzinny program informacyjny
137

 – „Monitor Polvision”. W sobotę – Chicagowski 

Kwadrans – program reporterski, a przed nim – „Słowo na niedzielę”. W niedzielnej ramówce 

zaś – „7 dni Chicago” – podsumowanie wydarzeń lokalnych mijającego tygodnia i program 

da dzieci – Dzieci mówią. Od 9 do 7 wieczorem nadawane są powtórki programu.
138

 

Polskojęzyczne programy nadawane są także w lokalnych, amerykańskich stacjach 

telewizyjnych. Dla Polaków w USA dostępna jest także satelitarna TVP Polonia oraz polskie 

kanały na platformach satelitarnych, jak np. Dish Network
139

, dzięki której można wykupić 

dostęp do polskiej telewizji.  

 

Polonia amerykańska – korzystanie z mediów (w oparciu o Modern Polonia 

Survey) 

 
Warto zaznaczyć, iż niezależnie od jakości, dostępu i poziomu oferty mediów 

polonijnych ich twórcy muszą być świadomi faktu, że obok takich negatywnych zjawisk jak 

coraz mniejsze zainteresowanie sprawami Polonii czy spadające czytelnictwo prasy 

drukowanej, zagrożeniem jest to, że osoby polskiego pochodzenia w Ameryce  

w stosunkowo niskim stopniu w ogóle korzystają z mediów polonijnych.  

Jak wynika z badań Thaddeusa C. Radzilowskiego i Dominika Steculi, autorów 

raportu pt. Polish Americans Today, poszukując informacji z Polski i o Polonii, odbiorcy 

mediów polonijnych częściej wybierają media amerykańskie.
140

  

Choć badanie nie jest reprezentatywne, przynosi ciekawe wyniki. Badani dobrani byli 

metodą kuli śnieżnej, a autorzy raportu skupili się na osobach angażujących się w życie 

polonijne, jego aktywistach i liderach . „Badanie Współczesnej Polonii” („Modern 

Polonia Survey”) objęło tym samym ponad 1400 respondentów z 44 stanów. Badanie 

przeprowadzono w 2008 i 2009 r. 

Jeśli chodzi o korzystanie z mediów w celu poszukiwania informacji o Polsce  

i Polonii, można stwierdzić, że Internet (35,8%) i media drukowane (33,6%) są dla Polaków  

i Polonii w USA głównym źródłem tego rodzaju informacji. 16,2% badanych czerpie wiedzę 

o Polsce i Polonii z telewizji, zaś 11,1% – z radia.  

Grupa ta jest wysoce zaangażowana w korzystanie z różnego rodzaju mediów 

społecznościowych – aż 57,2% badanych deklarowało posiadanie profilu na jakimś portalu 

tego rodzaju (np. Facebook), a pamiętać należy, że badanie nie objęło jedynie osób młodych.  

Jeśli chodzi o media polonijne, w tym polskojęzyczne, są one dla badanych mniej 

istotnym źródłem pozyskiwania informacji na temat Polski i Polonii niż inne media. Ponad 

połowa badanych szukając informacji o Polsce i Polonii korzysta ze źródeł innych niż 
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polonijne i polskie, czyli z kraju. Szczegółowe dane zamieszczono na wykresie 1 (wyniki nie 

sumują się do 100%, gdyż możliwe było udzielenie wielokrotnej odpowiedzi). 

 

Wykres 2. 1. Odpowiedzi na pytanie: Where do you get your news about Poland and 

Polonia (choose all that apply)? / Modern Polonia Survey 2008 – 2009 / 

 
Źródło: T.C. Radzilowski, D. Stecula, Polish Americans Today, Piast Institute, Chicago 2010, 

s. 25.
141

 

 

Jak ustalili Radzikowski i Stecula, źródłem informacji o Polsce i Polonii niemal  

w równym stopniu były dla Polish Americans ogólnokrajowe lub regionalne gazety polonijne 

oraz polonijne gazety lokalne.  

Ponadto badani przez nich Amerykanie polskiego pochodzenia i Polacy w gazetach 

polonijnych poszukiwali informacji blisko dwukrotnie rzadziej niż w drukowanych mediach 

amerykańskich. Podobna liczba osób, które wzięły udział w badaniu, czerpie informacje  

o Polsce i Polonii z lokalnych polonijnych rozgłośni i polonijnych forów internetowych,  

a także – z polskiej telewizji satelitarnej i mediów drukowanych importowanych z kraju (ok. 

4% badanych). Polskojęzyczne strony internetowe cieszą się niewiele mniejszym 

zainteresowaniem w tej kwestii (11,4%) niż portale anglojęzyczne (16,4%). Lokalne radio 

polonijne ma niewiele mniej odbiorców (4,5%) niż rozgłośnie amerykańskie (6,6%).  

Jak wynika z wykresu, najmniej istotnym źródłem informacji o Polsce i Polonii są dla 

Amerykanów polskiego pochodzenia i Polaków w USA lokalne polonijne programy 

telewizyjne.
142

 

Zatem, pomimo, że Polacy korzystają z mediów polonijnych, robią to zbyt rzadko – 

jak na potrzeby i oczekiwania wydawców. Niepokoić może fakt, że wyniki takie uzyskano na 

próbie, w której nadreprezentowani byli liderzy i aktywiści polonijni, spośród których 
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rekrutowani byli respondenci do badania. Wydawać się może, że w takiej zbiorowości 

korzystanie z mediów polonijnych powinno być znacznie wyższe. Niestety, innych badań na 

temat korzystania z mediów przez Polaków a Ameryce nie prowadzono, zatem niemożliwe są 

jakiekolwiek porównania.  

 

Konkluzje 
 

Zdaniem Macieja Wierzyńskiego, polonijne inicjatywy medialne i kulturalne mogą 

dziś liczyć w USA na zainteresowanie jej mieszkańców urodzonych w Polsce – a tych, 

według spisu z 2000 r. – jest niecałe pół miliona w całych Stanach.
143

 To nie jest 

optymistyczna prognoza dla kilkudziesięciu polonijnych tytułów i nadawców w USA. 

Dzisiejszy rynek tych mediów, dość zasobny liczebnie i o długiej historii, boryka się  

z wieloma problemami, charakterystycznymi dla mediów etnicznych we wszystkich krajach, 

wszystkich okresów.  

Najważniejszym z nich jest problem finansowy, związany obecnie z  kilkoma 

czynnikami, które mogą zmniejszać zapotrzebowanie na media etniczne tworzone w krajach 

osiedlenia migrantów czy krajach zamieszkiwania ludności pochodzenia migranckiego i nie 

dotyczy to tylko mediów polonijnych czy polskojęzycznych w świecie, ale wszystkich 

mediów etnicznych. Dostępność i popularność prasy polskiej, przekaz satelitarny, 

umożliwiający dostęp do polskiej telewizji, Internet, a także  czynniki poza medialne, jak 

„proces przyspieszonej integracji polskiej grupy etnicznej z resztą amerykańskiego 

społeczeństwa”
144

, sprawiają, że coraz mniej Polish Americans poszukuje polskości  

w polonijnych mediach. Nowe technologie komunikacyjne i medialne to narzędzia 

umożliwiające funkcjonowanie dzisiejszym migrantom w sferze transnarodowej – czyli 

równoczesne utrzymywanie aktywnych, stałych stosunków zarówno z krajem wysyłającym, 

jak i przyjmującym
145

. Dzięki sieci internetowej oraz dostępowi do mediów z Polski, 

migranci poszukujący rzetelnych informacji o kraju pochodzenia, nie muszą, jeśli nie chcą lub 

nie mają ochoty, korzystać z mediów polonijnych. Kontakt z Polakami i sprawami polskimi 

mają „z pierwszej ręki” polskich dziennikarzy w Warszawie, Krakowie i innych polskich 

miast. Nie muszą zdawać się więc na polonijnych dziennikarzy z Milwaukee, Detroit czy 

New Jersey.  

Dodatkowo coraz lepsza znajomość języka angielskiego wśród nowych migrantów, 

sprzyja wzrostowi popularności prasy anglojęzycznej w tej społeczności, kosztem mediów 

polskojęzycznych. 

Problemów finansowych mediów polonijnych raczej nie rozwiążą nowe pomysły 

polskiego MSZ, które po przejęciu zadania rozdziału środków finansowych na wspieranie 

Polonii od Senatu RP w roku 2012, informowało o planach wspierania także mediów 

polonijnych na Zachodzie
146

. W roku 2012 Fundacja Semper Polonia otrzymała na realizację 

projektu pt. „Działalność, rozwój i profesjonalizacja mediów polonijnych” kilkaset tysięcy 

złotych (1 milion zł na całe zadanie, które obejmuje ponadto wspieranie inicjatyw 
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kulturalnych Polonii, aktywizację młodzieżowych środowisk polonijnych i aktywizację 

młodzieży poprzez sport i kulturę fizyczną)
147

, brak jednak jakichkolwiek wiarygodnych  

i konkretnych informacji na temat realnych działań – choćby planowanych – w tym zakresie. 

Stowarzyszenie Wspólnota Polska na sam tylko program „Polska – niech nas usłyszą”,  

w ramach którego ma być udzielone wsparcie mediów polonijnych, otrzymało 7 mln zł.
148

 Jak 

słusznie zauważył dziennikarka „Nowego Dziennika” z Nowego Jorku, nie wiadomo jednak 

„jakie konkretne działania mają być podejmowane […] i jakie kwoty zostały na nie 

przydzielone”.
149

 Poza tym, w historii to raczej Polonia amerykańska wspierała finansowo 

Polskę i polskie instytucje.  

  

  Mimo negatywnych tendencji, obserwacja dowodzi, że współczesne media polonijne 

w USA nie poddają się – a jak wynika z przedstawionych przykładów, przynajmniej nie 

wszystkie. Chcąc pozyskać nowych czytelników i odbiorców, rekrutujących się z najnowszej 

fali emigracji, przechodzą restrukturyzacje, wprowadzają zmiany, odnawiają wizerunek  

i treści. W wielu przypadkach wprowadzanie pożądanych zmian okazuje się nieskuteczne – 

jak w przypadku rozgłośni radiowych funkcjonujących ledwie kilka miesięcy, rozgłośni, które 

rozpoczynały działalność pod hasłami stworzenia nowego oblicza polonijnego radia.  

O długofalowych efektach zmian w innych mediach przyjdzie się ich twórcom przekonać za 

jakiś czas – to on bowiem zweryfikuje trafność ich decyzji.  

Niemniej media polonijne w USA konkurują z mediami z Polski oferując informacje, 

których te nie mogą rzetelnie dostarczyć – dotyczące życia Polonii w USA i spraw lokalnych 

w języku polskim. Co do tych tematów właśnie – lokalnych, amerykańskich – to dziennikarze 

polonijni „mają pierwszeństwo”. To oni są w tym układzie tymi, którzy wiedzą i zawsze będą 

wiedzieć więcej niż dziennikarze z Polski. Wydaje się, że w profilu mediów polonijnych,  

w skupieniu ich uwagi na tych elementach, w których muszą być one lepiej poinformowane 

niż polscy dziennikarze i polskie media, tkwi szansa na wybronienie swojego istnienia.  

Optymistyczną sugestią jest stwierdzenie Izienickiego, że „nie wszyscy polscy 

emigranci mogą w równym stopniu organizować swoje życie poza obrębem środowiska 

polonijnego czy dzielnicy polonijnej”
150

. Obok polskich migrantów, którzy szybko asymilują 

się do amerykańskiego społeczeństwa i obok tych, którzy doskonale radzą sobie  

z podtrzymaniem stałych kontaktów z Polską, zawsze będzie istniała grupa osób, dla których 

kontakty z Polakami na miejscu będą ważne, potrzebne i satysfakcjonujące, a dla niektórych – 

niezbędne. „Osoby słabiej wykształcone, z niższych klas społecznych, z niewielką 

znajomością języka lub osoby starsze będę miały mniej możliwości na bezpośredni kontakt  

z krajem pochodzenia, jak i na włączenie się w nurt szerszej kultury amerykańskiej”
151

 – pisze 

wspomniany Izienicki.  

Ponadto wydaje się, że zawsze będą istniały kręgi, dla których podtrzymywanie 

istnienia mediów polonijnych będzie istotnym elementem utrzymania polskiej tożsamości, 

kultury, języka. Dla tych kręgów świadomość odrębności etnicznej, związków z Polską czy 

polskością zawsze będą ważne. To kręgi tych, którzy wychowali się na czytaniu papierowej 
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prasy, dla których język polski to trzon definiujący ich poczucie przynależności do narodu. 

Dla nich, tych którzy już tam są i dopiero wyjeżdżają, póki żyją i wychowują w tym duchu 

swoje dzieci, media polonijne będą potrzebne i będą miały rację bytu. 

Warto także pamiętać, że istnienie mediów polonijnych jest istotnym czynnikiem 

umożliwiającym badania skupisk polonijnych w świecie we wszystkich aspektach ich 

powstawania i funkcjonowania. Dla badacza migracji, szczególnie skupionego na analizie 

zjawisk występujących w środowiskach polskich czy polonijnych za granicą, media tworzone 

przez i dla tych środowisk, są nieocenionym źródłem informacji. Nawet te efemeryczne, 

komercyjne czy niskiej jakości – o czym krytycy mogą zapominać. Szczególnie istotne 

wydaje się to w przypadku choćby USA, które ze względu na odległość od Polski i rozległość 

terytorialną, pozostają trudnym i drogim obszarem badań dla naukowców z kraju. Obok 

szeregu funkcji jakie pełnią media polonijne, funkcja dokumentacyjna jest zatem – z punktu 

widzenia rozwoju wiedzy o środowiskach polonijnych i ich życiu – nieoceniona.
152

 

 

Trzeba stwierdzić także, iż media polonijne w Stanach Zjednoczonych – ich historia  

i teraźniejszość – to bardzo bogaty i rozległy temat badawczy sam w sobie – jak wynika  

z pobieżnego zaledwie zestawienia najważniejszych instytucji medialnych.  

W ostatnim czasie bardzo ważne i wartościowe prace na temat mediów polonijnych  

w USA napisała prof. W. Piątkowska-Stepaniak (pomiędzy wieloma innymi monografia pt. 

„<Nowy Dziennik> w Nowym Świecie” oraz inne prace przywoływane w niniejszym 

artykule) oraz kilku innych autorów, m.in. Danuta Sieradzka („Kalendarze polonijne Związku 

Narodowego Polskiego na terenie Chicago (1995 - 2009)”).  

Niemniej jednak tematyka ta w ujęciu współczesnym wydaje się zaniedbana przez 

polskich medioznawców, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę ogrom możliwego zakresu 

badań. Niewiele jest nowych prac, dodatkowo traktujących o współczesności (choćby nawet 

powstałych po roku 2000, brakuje źródeł bibliograficznych do współczesności mediów 

polonijnych). Dominują, jeśli już się pojawiają, prace historyczne i wspomnieniowe. 

Z pewnością realizacja konkretnych empirycznych projektów badawczych w zakresie 

tematu współczesnych aspektów funkcjonowania mediów polonijnych w USA przyczyniłaby 

się – poza zaspokojeniem ciekawości badaczy – do lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań 

odbiorców tych mediów, określenia współczesnej roli dziennikarzy polonijnych w USA, czy 

choćby wykrycia różnorodnych patologii funkcjonowania mediów polonijnych, stojących na 

przeszkodzie ich rozwojowi czy niezbędnym zmianom.  
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Abstract 

Media for Polonia in United States of America 

 

The article concerns contemporary media for Polish Americans. The main goal is to present tha most important 

printed titles, also websites, TV programmes and radiostations in Chicago and New York, but not only there. The 

article also show the results of Radzilowski and Stecula’s research (2010), not published in polish language ye. 

The research has been done among Polonia leaders. In summary the Author point out the main trends according 

to Polonia media in USA today. 

 

Keywords: Polonia media, polish media abroad, polish media in USA, ethnic media, polish diaspora media, 

Polish Americans, American Polonia 
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