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Tomasz Goban-Klas* 
 

 

OD DOKTORA HOUSE‟A DO DOKTORA GOOGLE. 

JAK NOWE MEDIA, INTERNET I SMARTFONY 

ZMIENIAJĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ 
 

 

Streszczenie 

Dwie książki, Erica Topola, “The Creative Destruction of Medicine: How the Digital Revolution Will Create 

Better Health Care “ oraz Jody Ranck, “Connected Health: How Mobile Phones, Cloud and Big Data Will 

Reinvent Healthcare”, syntetycznie przedstawiają dokonujący się proces głębokiej transformacji współczesnej 

medycyny, w którym istotną rolę odgrywają nowe media i technologie informacyjne. Tytuł artykułu „Od doktora 

House do doktora Google” wskazuje na przejście od jedynie oglądania fabularnych obrazów lekarza na ekranie 

telewizora do metaforycznego lekarza internetowego, nazwanego doktorem Google. Korzysta z tej wyszukiwarki 

niemal dwie trzecie internautów, często za pomocą smartfonu. To urządzenie zapewnia nie tylko dostęp do 

lekarskiej diagnostyki, ale także samo staje się poprzez dołączane sensory medycznym diagnostą  

w telemedycynie. 

Słowa kluczowe: health communication, nowe media, m-Health, Telemedycyna 

 

 

Inspiracja  
 

Inspiracją do przygotowania niniejszego tekstu były dwie najnowsze książki 

angielskie: Erica Topola, The Creative Destruction of Medicine: How the Digital Revolution 

Will Create Better Health Care, oraz Jody Ranck, Connected Health: How Mobile Phones, 

Cloud and Big Data Will Reinvent Healthcare. 

Drugą inspiracją jest działanie Laboratorium Zdalnej Diagnostyki Medycznej na 

kampusie WSIZ w Kielnarowej
1
. Laboratorium to posiada sprzęt o wysokiej jakości obrazu  

i dźwięku, który pozwala bezpośrednio transmitować operację do innego miejsca, gdzie 

konsultant może podpowiedzieć lekarzom, jak rozwiązać dany problem. LZDM wyposażone 

jest w telemonitor przeznaczony do zdalnego monitorowania parametrów fizjologicznych 

pacjentów. System umożliwia odbiór zapisów kardiologicznych zgromadzonych w pamięci 

                                                      
* Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła 

Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, tgobanklas@wsiz.rzeszow.pl. 
1
 Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. 
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urządzenia monitorującego lub rejestratora telefonii analogowej oraz drogą internetową lub 

poprzez telefonię komórkową. Centrala Perfekt BIS to system prezentacji wizualnej 

informacji przesyłanych przez monitory przyłóżkowe i telemonitory oraz archiwizacji tych 

informacji w bazie danych na dysku komputera. Eye-tracker to urządzenie umożliwiające 

pomiar pozycji gałek ocznych oraz śledzenie ich ruchu względem monitora. Przy pomocy 

urządzenia możliwa jest analiza i diagnostyka zachowań użytkowników systemów 

wizualnych, m.in. w przypadku zaburzeń mentalnych wpływających na ich komunikację ze 

światem zewnętrznym. Laboratorium Zdalnej Diagnostyki Medycznej wskazuje jak 

wykorzystać informatykę w medycynie. 

 

Wyjaśnienie tytułu 
 

Dla osób mniej zorientowanych w serialach telewizyjnych wyjaśnienie: Dr House to 

postać popularnego, pokazywanego także w Polsce, amerykańskiego serialu medycznego
1
,  

w którym bohater występuje jako błyskotliwy, choć cyniczny, sarkastyczny, itp. lekarz  

o ogromnej wiedzy i jeszcze większej intuicji, ratujący pacjentów z nietypowymi chorobami. 

Każdy student medycyny zna anegdotę o zebrze: „Kiedy słyszysz za sobą tętent, to 

prawdopodobnie masz za plecami stado koni, a nie stado zebr”. Jednak doktor House, jak 

Sherlock Holmes, odrzuca banalne sytuacje i szuka za typowymi objawami nietypowych 

chorób. 

Dr Google, z kolei, to metafora korzystania z popularnej internetowej wyszukiwarki 

dla pozyskiwania informacji zdrowotnej. Dostrzegalny trend, tzw. Zdrowie 2.0, ujawnia stały 

wzrost liczby obywateli, którzy korzystają z Internetu, aby znaleźć informacje na temat swego 

dobrostanu i jego warunków. W badaniach Manhattan Research Cybercitizen Health US 

(2012) stwierdzono, że przeciętny Amerykanin korzysta z Internetu średnio trzy razy  

w miesiącu, aby wyszukać informacje na temat zdrowia. W Polsce dane te są jeszcze nie tak 

wysokie, ale dynamika wzrostu jest podobna. 

Doktor Google to internetowy „lekarz pierwszego lub uzupełniającego kontaktu”. 

„Dawniej pytaliśmy babcie i sąsiadów, a dziś doktora Google”. 93 % internautów w Polsce 

szuka informacji o zdrowiu u Dr Google
2
. Pacjentka Katarzyna Matuszewska mówi: 

„Lekarze-specjaliści stawiali błędną diagnozę. Właściwą postawił... doktor Google; gdyby nie 

dr Google, to już leżałabym w piachu!”
3
.  

                                                      
1
 P. Challen,  Dr House. Biografia Hugh Lauriego i przewodnik po serialu, tł. B. Bieniok i inni, Warszawa 2009. 

2
 http://nowymarketing.pl/a/909,dr-google-infografika [dostęp online 4.11.2013]. 

3
„W Internecie znalazłam sporo informacji o NF1. Szukaliśmy głównie na stronach anglojęzycznych, głównie 

przeglądając artykuły medyczne, naukowe lub ich streszczenia. Okazało się, że w NF1 nie występują takie guzy, 

jak ja miałam. Zaczęłam szukać choroby, na którą rzeczywiście choruję. Dr Google po objawach ustalił, że to 

NF, ale nie 1 tylko 2 – inny zespół chorobowy o nieco podobnych objawach...W naszym kraju jest jeden lekarz, 

który specjalizuje się przede wszystkim w NF2.. Od razu potwierdził diagnozę dr. Google? Drogą mailową, po 

tym, jak opisałam mu chorobę i objawy, potwierdził, że to na pewno jest NF2, a nie NF1. Odpisał: "Z Pani opisu 

jednoznacznie wynika, że jest to NF-2 (druga) i nie ma tu żadnych wątpliwości"...Mąż klął niewiedzę lekarzy. 

Jest informatykiem, nie lekarzem, a dosyć szybko znalazł sporo informacji na temat choroby i zyskał pewność 

co do diagnozy dr. Google. Niestety, wiele osób podchodzi do tego bardzo sceptycznie. Poza tym w Google 

bardzo łatwo znaleźć błędne informacje. W zasadzie stanowią one ponad 90 proc. Trzeba czytać ze 

zrozumieniem, szukać w różnych źródłach i analizować, na ile źródło jest warte zaufania... Dzięki wujkowi 

Google wymogłam na pediatrze skierowanie na RTG płuc u córki, gdyż bardzo długo nie mogliśmy wyleczyć 
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Jednak sama aplikacja Google jest tylko wyszukiwarką, a nie systemem eksperckim
4
. 

Dlatego prawdziwym doktorem Google jest raczej „Doktor Medi” z Wrocławia. W 2012 roku 

powstał polski wirtualny lekarz. „Nie trzeba ustawiać się do niego w kolejce, a diagnozę 

postawi za darmo”
5
. Projektantem „Doktora Medi”  jest 26-letni informatyk z Wrocławia

6
. 

Jednak jego diagnoza jest mocno wątpliwa, albo w ogóle jej nie ma.  

 Wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w ochronie 

zdrowia nie ogranicza się do oglądania przez pacjentów (w przecież wszyscy w tym czy 

innym momencie życia jesteśmy pacjentami) seriali telewizyjnych, medycznych wiadomości, 

szukania porad, etc. lecz także – a właściwie przede wszystkim – do zastosowań  

w informatyce medycznej. Jest to dział informatyki zajmujący się przetwarzaniem,  

przechowywaniem, przesyłaniem oraz metodami tworzenia systemów przetwarzających 

informacje wykorzystywane w opiece zdrowotnej
7
. Obejmuje systemy informatyczne dla 

jednostek służby zdrowia (szpitali, aptek itp.), systemy wspomagania diagnostyki, 

przetwarzanie i analizę sygnałów medycznych (np. EKG), przetwarzanie i analizę obrazów 

medycznych, oprogramowanie aparatury medycznej, standardy wymiany informacji HL7, 

DICOM
8
. 

 Mediatyzacja medycyny oznacza wnikanie w praktyki medyczne różnorodnych 

mediów, od wpływu prasy i telewizji do Internetu i jego aplikacji, oraz nowych medialnych 

technologii diagnostycznych i operacyjnych. W pewnym sensie rozpoczęła się w końcu XIX 

wieku, gdy Roentgen wynalazł aparat do prześwietlania ciała człowieka ujawniający jego 

kostną strukturę. Rozpoczęła się wówczas kariera obrazowania medycznego. Udoskonaliły je 

kolejne, dwudziestowieczne urządzenia, w tym USG, tomografia komputerowa i rezonans 

magnetyczny. Zapisy otrzymywanych obrazów, obecnie nawet w formacie 3D, mogą być 

analizowane, dyskutowane z zespołach lekarskich, archiwizowane, a co równie istotne  

– przesyłane do odległych urządzeń i jednostek medycznych. To nowa era medycyny.  

Umożliwia także robotyzację chirurgii, co udoskonala zabiegi, ale redukuje rolę chirurga jako 

wykonawcy operacji. Człowiek splata się z maszyną, która niekiedy wręcz nim kieruje. Do 

zrozumienia tej symbiozy aparatury medialnej i człowieka, oba elementy są swoistymi 

                                                                                                                                                                      
kaszlu i to bardzo pasowało do bezszmerowego zapalenia dolnych dróg oddechowych. Na RTG wyszło 

zapalenie oskrzeli. A osłuchowo było OK.”. Źródło: http://natemat.pl/52899,dr-google-uratowal-mi-zycie-

niezwykla-historia-pacjentki-ktorej-pomogla-diagnoza-z-internetu. [dostęp online 4.11.2013]. 
4
 Ang. search engine – to program lub strona internetowa, której zadaniem jest ułatwienie użytkownikom 

znalezienie informacji w sieci. 
5
http://www.mmwroclaw.pl/426811/2012/9/25/juz-nie-doktor-google-a-doktor-medi-z-wroclawia-powstal-

pierwszy-wirtualny-lekarz?category=news [dostęp online 4.11.2013]. 
6
 Doktor-Medi.pl to aplikacja dostępna w wersji przeglądarkowej i w wersji na urządzenia mobilne. Za jej 

pośrednictwem, użytkownik może zasięgnąć porady medycznej przypominającej rozmowę z lekarzem. Należy 

podać e-dane, jak wiek, płeć, waga, wzrost oraz miejsce, w którym czujemy ból. Później aplikacja, pracująca  

w oparciu o stworzoną przez profesjonalnych lekarzy bazę danych, zadaje szereg pomocniczych. Na końcu 

wirtualnej diagnozy otrzymujemy informację o tym, co najprawdopodobniej nam dolega. Informacje zwrotne, 

które otrzymamy po wykonaniu „diagnozy online”, system generuje w oparciu o statystyczny model 

wnioskujący.  
7
 R. Tadeusiewicz, Informatyka medyczna, UMCS, Lublin, 2011.  

8
 HL7 (ang. Health Level Seven) – standard elektronicznej wymiany informacji w środowiskach medycznych; 

DICOM – Digital Imaging and Communications in Medicine (Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów  

w Medycynie). 
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aktorami w wykonywanych czynnościach, użyteczna jest koncepcja Bruna Latoura Aktora-

Sieci
9
 

Definicja mHealth mówi, że jest to „użycie mobilnych urządzeń komunikacyjnych dla 

wykonywania usług medycznych albo uzyskiwania efektów zdrowotnych
10

”. 

 Jak mHealth ma wyglądać w praktyce? Posiadane przez nas urządzenia przenośne, jak 

smartfony i tablety, zostają wyposażone w aplikacje, które odbierają informacje z sensorów  

i monitorują ciśnienie czy poziom cukru we krwi. Zbierane dane są wysyłane do centrów 

analitycznych, w których pracują pielęgniarki. Gdy zauważą objawy pogorszenia stanu 

zdrowia konkretnego pacjenta, najpierw na odległość w czasie rzeczywistym dokonają 

analizy przypadku i w razie konieczności wezwą karetkę. Patrick Soon-Shiong, nazywany 

Doktorem Miliarderem, nie szczędzi środków na wprowadzenie medycyny w XXI wiek, 

powiedział, że takie eksperymentalne centra, zbudowane według jego projektu, już działają: 

kilka przeszkolonych pielęgniarek jest w stanie zaopiekować się nawet 40 tys. osób
11

. 

 

Mobilny diagnosta 
 

 Eric Topol, znany amerykański kardiolog i entuzjasta nowych technologii medialnych 

w medycynie szeroko omawia ich zalety:  „Smartfon przystosowany do potrzeb medycznych, 

zdolny do wyświetlania wszystkich życiowych wskaźników stanu zdrowia (vital signs)  

w czasie rzeczywistym, prowadzenie analiz laboratoryjnych, sekwencjonowanie części 

osobistego, a nawet pobierania, zdobywania zdjęć USG swego serca, brzucha i dziecka  

w łonie matki. Taki aparat uosabia konwergencję technologiczną, jednoczenie odrębnych 

funkcjonalności, od elementarnych form komunikacji do zawiłości wiedzy i diagnostyki 

medycznej. Są to narzędzia, które dadzą podwaliny do genetycznej cyfryzacji ludzi. To nowa 

era medycyny, w której każda osoba może być niemal w pełni zdefiniowana na poziomie 

indywidualnym, a nie, jak obecna praktyka medyczna może ją definiować zbiorowo, na 

poziomie populacji, poprzez masowe badania profilaktyczne np. raka piersi lub raka prostaty 

oraz stosowania tych samych leków i dawek dla danej choroby, a nie dla konkretnego 

pacjenta. Każdy z nas jest niepowtarzalny jako człowiek, ale aż do dzisiaj nie było sposobów 

ustalenia własnej biologicznej lub fizjologicznej indywidualności. Nie było sposobu, aby 

określić odpowiedni pomiar ciśnienia krwi przez całą dobę, podczas snu, czy w pracy lub  

w trakcie emocjonalnego wstrząsu. Stanowi to kolejny horyzont cyfrowej rewolucji, 

zmierzającej w końcu się do najważniejszej, ale dotychczas odseparowanej od innych domeny 

– zachowania naszego zdrowia”
12

. 

 Eric Topol twierdzi, że niedługo będziemy używać smartfonów do monitorowania 

parametrów życiowych i stanów przewlekłych. Dla TEDMED opisuje on kilka 

                                                      
9
 B. Latour, Splatając na nowo to co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, tłum. A. Derra  

i K. Arbiszewski, UNIVERSITAS, Kraków 2010. 
10

 J. Ranck, Connected Health: How Mobile Phones, Cloud and Big Data Will Reinvent Healthcare, Giga Om 

Books 2012. 
11

http://forsal.pl/artykuly/561325,mobile_health_od_doktora_miliarda_czyli_smartfon_cie_zbada_i_ 

zaoszczedzi.html [dostęp online 4.11.2013]. 
12

 E. Topol, The Creative Destruction of Medicine: How the Digital Revolution Will Create Better Health Care, 

Basic Books, New York  2012. 
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najważniejszych dla przyszłości medycyny bezprzewodowych urządzeń – wszystkie mają 

pomóc nam trzymać się z dala od szpitalnych łóżek
13

. 

 

eZdrowie 
 

 Obszar eZdrowia zasadniczo zawiera następujące technologie i aplikacje
14

: 

elektroniczne rejestry medyczne (EHR), telemedycynę, SMART, crowdsourcing, 

customization i cloud computing.  

 

EHR, elektroniczny zapis danych pacjenta 

 

EHR to elektroniczny zapis danych pacjenta, które mogą być przekazywane przez 

świadczeniodawców, a najlepiej w systemie opieki zdrowotnej. Często używa się  terminu 

EHR i zamiennie EMR (Electronic Medical Records), ale dokonuje się też rozróżnienia 

między nimi. EMR koncentruje się na informacji medycznej, a EHR jest znacznie szerszy  

i może zawierać dane wykraczające poza to, co jest zebrane w gabinecie lekarskim, i od 

pacjenta, i od jego urządzeń. Osobisty zapis zdrowia (PHR) dostępny dla  pacjenta z kart 

zdrowia, jest często oparty na PC i coraz bardziej mobilny. Wraz z EHR, PHR jest 

postrzegany jako jeden z podstawowych budulców systemu e-zdrowia.  

 

Telemedycyna 

 

Telemedycyna to wykorzystanie technologii audiowizualnych dla zdalnych konsultacji 

klinicznych. Telemedycyna rozwija się jako technologie umożliwiające powstawanie 

wirtualnych zespołów lekarskich oraz szereg technologii, które mogą umożliwić utworzenie 

„domów medycznych”, opieki rodzinnej, tyle, że na odległość, dzięki cloud computing lub 

platformy Software-as-a-Service
15

. Można w chmurze udostępniać EMR / EHRs, rozliczenia  

i płatności, etc.  

Przykład: wbrew stereotypowym wyobrażeniom o reumatyzmie, nie jest to wcale 

problem osób wyłącznie w starszym wieku. „Tylko nikt w Polsce nie wie, ile nas jest” 

 – twierdzi Monika Zientek, prezes stowarzyszenia „3majmy się razem”. – „Wiadomo  

o co najmniej 250 tys. pacjentów z RZS, ale nie ma rejestru, który uwidoczniałby ich wiek, 

np. ilu ukończyło 40 lat, a ilu 60. Inaczej by wyglądała nasza reumatologia, gdybyśmy znali 

takie konkrety”
16

. 

 Perspektywa zeskanowania ludzi dla zdefiniowania człowieka na dokładniejszym  

i molekularnym poziomie jest bardziej inspirująca niż kiedykolwiek można to było sobie 

wyobrazić. Cyfrowy, wirtualny człowiek, „w lustrze”,  jest warunkiem wstępnym przewrotu 

w medycynie. Czy będzie to mapowanie umysłu, aby wybudzić osobę, która była w śpiączce 

                                                      
13

 http://www.ted.com/talks/eric_topol_the_wireless_future_of_medicine.html [dostęp online 4.11.2013]. 
14 

J. Ranck, op. cit. 
15

 SaaS (ang. Software as a Service) jest usługą, polegającą na zdalnym udostępnianiu oprogramowania poprzez 

sieć Internet, znane od 2005 roku. 
16

http://www.polityka.pl/nauka/zdrowie/1553765,1,jak-zyc-z-przewlekla-choroba-stawow.read#ixzz2eT9VObQt 

[dostęp online 4.11.2013]. 
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przez wiele lat, czy mapowanie genomu człowieka, aby zdiagnozować zagrożenie życia lub 

zapobiec w inny sposób nieuniknionej,  przedwczesnej śmierci z powodu raka lub zawału 

serca, możliwości technologiczne są teraz znane. Pojawiając się w bezprecedensowym 

tempie, prowadzą do możliwości drukowania narządów, a nawet kontrolowania pewnych 

aspektów umysłu. Ludzie i instrumenty cyfryzujące życie w ostatniej instancji zmieniają 

samo życie
17

. To jest znacznie więcej niż zmiany, to jest esencja kreatywnej czy twórczej 

destrukcji, pojęcia creative destruction, wprowadzonego przez niemieckich myślicieli  

– Fryderyka Nietschego i Wernera Sombarta, a rozwiniętego przez austriackiego ekonomistę 

– Józefa Schumpetera w dziele z 1942 roku na temat rozwoju kapitalizmu. Pojęciem creative 

destruction oznaczał on głęboką, ale pozytywną transformację, która bywa skutkiem 

radykalnych, przełomowych innowacji, szczególnie technologicznych (zob. J. A. Schumpeter, 

Capitalism, Socialism and Democracy). 

 Koncepcja Schmpetera dobrze wpisuje się w koncepcje wyjaśniania przeobrażeń 

wielu instytucji, także tych dawnych i szacownych. Jednak istotne jest pytanie, które 

innowacje są tak radykalne, że wymagają przekształcenia całej instytucji, a nie tylko 

zaadaptowania pewnych działań w istniejącej strukturze; a mówiąc inaczej, które innowacje 

wymagają nowych bukłaków, nowych szat, nowych rozwiązań instytucjonalnych?  

W pewnym sensie wszystko to, co dzisiaj działa w miarę efektywnie jest owocem tej twórczej 

destrukcji starego, świat zatem ulega „szumpeteryzacji”. Kto się nie zmienia nowatorsko,  

w przypadkach pojawiania się owych radykalnych innowacji, znika z rynku czy życia 

społecznego.  Przykładów mamy bez liku, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. 

 W tym miejscu odwołam się do koncepcji Jamesa Benigera z jego studium 

„Rewolucja sterowania” (Control Revolution) z 1986 roku
18

. Istotne jest jego wskazanie na 

przełomowe znaczenie nowych form przetwarzania, magazynowana, przesyłania informacji  

i poprzez które podejmowane są formalne decyzje, które mogą oddziaływać na sterowanie  

i kontrolę społeczną. Manuel Castells ujmuje te zmiany jako narodziny nowej fazy, nowej 

formacji kapitalizmu, którą określa mianem „informacjonalizmu”, który „koncentruje się na 

rozwoju technologicznym, tj. dąży w kierunku akumulacji wiedzy i coraz większej złożoności 

przetwarzania informacji”
19

.  

 Do informacjonalizmu Castellsa należy dodać komunikacjonizm, bowiem za 

fotografem Krzysztofem Gierałtowskim powtórzę: „Zdjęcie w szufladzie nic nie znaczy, 

zdjęcie żyje dopiero wśród ludzi”, informacja per se nic nie znaczy, nabiera znaczenia gdy 

jest komunikowana, krąży
20

.  

                                                      
17

 To stwierdzenie nadaje inny sens tytułowi słynnej książki N. Negroponte, Being Digital, a na język polski 

przetłumaczonej jako Życie cyfrowe. tłum. M. Łakomy, Książka i Wiedza, Warszawa 1997). 
18

 J. Beniger, Control Revolution, Technological and Economic Origins of the Information Society,  Harvard 

University Press 1989. Nadal inspiruje ona amerykańskich studentów, zob.  http://thecontrolrevolution.com 

[dostęp online 4.11.2013]. 
19

 M. Castells, Społeczeństwo sieci, przekład Pawluś et al.,  PWN, Warszawa 2008, s. 207. 
20

 Manuel Castells w nowej książce Władza komunikacji, przekład J. Jedliński, PWN, Warszawa 2012, ten 

właśnie aspekt podkreśla. 
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 Odwołam się także do Davida J. Boltera i jego koncepcji „technologii definiującej” 

która „rozwija związki, metaforyczne lub inne, z kulturą w sferze nauki, filozofii i literatury, 

jest zawsze pod ręką by służyć jako metafora, przykład, model lub symbol”
21

. 

 Ani jeden aspekt dzisiejszego zdrowia i medycyny nie zostanie ostatecznie 

oszczędzony lub nienaruszony w pewien sposób. Lekarze, szpitale, przemysły 

farmaceutyczne, nauki medyczne, organy regulacyjne – wszystko podlega radykalnej 

transformacji. Cyfrowe obrazy ludzi w wysokiej rozdzielczości będą kształtować wielką 

zmianę medycyny, tworząc odbicie człowieka poprzez niespotykaną zbieżność 

sekwencjonowania DNA, smartfonów i urządzeń cyfrowych, poręcznych i wszczepianych 

bezprzewodowych nanosensorów internetowych, obliczeń w chmurze, systemy informacyjne, 

mediów społecznych. Razem, te miliardy bajtów i pikseli zdefiniują każdego człowieka  

w czterech wymiarach, tworząc złożony obraz, który wykracza poza to, co każdy z nas 

wcześniej uważał za swą osobistą unikalność. Bez tych niezwykłych narzędzi, 

hyperpersonalizacja ochrony zdrowia i spełnienie marzeń o prawdziwej profilaktyce chorób 

nie zostanie zrealizowane. Nowa, zindywidualizowana ideologia postępu medycyny nie 

nastąpi wystarczająco szybko bez ludzi, osób w pełni zaangażowanych. To będzie tytaniczna 

praca”
22

. 

  

SMART 

 

 SMART  (social, mobile, aware, and real time), czyli wprowadzanie danych do 

chmury, ma przenieść informacje zdrowotne ze szpitali, klinik, gabinetów lekarskich do 

codziennego życia pacjentów. Nowe w medycynie są technologie wzmacniane przez usługi 

komputerowe sztucznej inteligencji, jak IBM‟u – Watson
23

, i dostosowane do jednostkowego 

profilu genetycznego chorego. Jednak ważniejsze jest skupienie „sieciowego zdrowia” raczej 

na prewencji niż lekach i leczeniu, bowiem w ostatniej instancji jego cel to długoletnie 

zdrowe zachowanie od narodzin do starości
24

.  

 Jednak aby ten cel osiągnąć, wiele poważnych barier musi zostać pokonanych.  

W jakim stopniu doktorzy i klinicyści włączą się w system, w którym pacjenci odgrywają 

istotnie aktywną rolę w swej opiece zdrowotnej? I jak ludzie będą się czuli, udostępniając swe 

bardzo osobiste dane innym instytucjom, nie bacząc na swoją prywatność i bezpieczeństwo? 

Kolejną barierą jest siła istniejącego „przemysłowo-medycznego kompleksu, który ma 

żywotne interesy w utrzymaniu systemu opieki zdrowotnej raczej opartej na lekach  

i procedurach klinicznych, niż prewencji”
25

.  

 „Jesteśmy na samym początku demokratyzacji technologii medycznej. Niemal 

wszechobecność telefonów komórkowych, cloud computing, mediów społecznych oraz 

otwartych danych przekazują część opieki zdrowotnej w ręce pacjentów i uwalniają ich  

z medycznego molocha” – pisze Jody Ranck w cytowanym tu często dziele. Przykład użytku 

                                                      
21

 D. Bolter, Człowiek Turinga, tłum. T. Goban-Klas, PiW, Warszawa 1991, s. 41. 
22

 E. Topol, op. cit., s. 244. 
23

 Watson – superkomputer stworzony przez IBM do odpowiadania na pytania zadawane w języku naturalnym. 
24

 J. Ranck, op. cit. 
25

 Ibidem. 
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z czujników jakie ma nowoczesny telefon komórkowy to monitoring snu. Maciej Drejak 

stworzył aplikację Sleep Cycle, która analizuje nocne ruchy we śnie, rozpoznaje moment 

zaśnięcia i śledzi cykle snu.  Aplikacja mierzy realną długość snu. Telefon może wybudzić  

w odpowiednim momencie (minut przed wyznaczoną przez pobudką), dobierając ku temu 

najlepszą z faz.  

 

Crowdsourcing, customization i cloud computing 

 

 W swej najnowszej książce The Creative Destruction of Medicine (2012), Eric Topol 

zauważa, że wiele kluczowych zmian w szerszym ekosystemie technologii głęboko kształtują 

przyszłość medycyny. Te zmiany są następujące – Współpraca i crowdsourcing: sieci 

społecznościowe i komórki stymulują rozwój uczestnictwa kultur. Często określane jako 

„wikiculture” te platformy typu „wielu-do-wielu” wywierają destrukcyjny wpływ na 

dziennikarstwo, przemysł muzyczny, rządzenie i naukę. Medycyna i zdrowie są również 

ważnym obszarem, gdzie destrukcyjny wpływ sieci społecznych oraz zdolność ludzi do 

łączenia się i współpracy będzie odczuwalny.  

 Customization, spersonalizowana konsumpcja, tzw. „długi ogon”
26

 Internetu. Oznacza, 

że dochodowe są produkty dla niszowych klientów. Wraz z rozrostem danych i usług 

geolokalizacyjnych weszliśmy w fazę hiperpersonalizacji. Do tego Cloud computing: od 

Gmaila do Amazon, aplikacje cloud computing są coraz bardziej powszechne. Możliwość 

przechowywania i analizy dużych zbiorów danych w chmurze (Big Data) będzie dalej 

rozwijać zasięg wielkich danych w opiece zdrowotnej.  

 Według Topola, trzy C – Crowdsoursing, Cloud Computing oraz Customization  

– wskazane powyżej – umożliwią rozwój przez 2 D – destrukcję i dysrupcję. Przyjmując 

perspektywę ekonomisty J. Schumpetera odnośnie twórczej destrukcji, Topol zauważa wpływ 

trzech C w wielu gałęziach przemysłu. Wkrótce zobaczymy podobne zakłócenia  

w medycynie. Już obserwujemy swoisty potop danych – wzrost liczby danych we wszystkich 

aspektach życia jest wręcz fenomenalny. Prezes Google, Eric Schmidt, wskazał, że od 

początku cywilizacji do 2003 ludzie stworzyli w sumie pięć eksabajtów lub miliard 

gigabajtów danych. Obecnie generujemy co najmniej pięć eksabajtów danych co dwa dni. 

Dwa superkomputery mogą wykonać 2500 bilionów operacji na sekundę. A dziesiątki 

miliardów czujników stale zbiera dane na temat ogromnej liczby faktów, od zanieczyszczenia 

powietrza do ruch drogowego w miastach. Dzięki nowym narzędziom analitycznym  

i powstaniu „Big Data”, możliwości spersonalizowanej opieki zdrowotnej poza 

biotechnologią (lecz w tym danych genomu) są aktualnie już możliwe i czeka nas spadek ich 

ceny. Te nowe możliwości mogą prowadzić do podejmowania decyzji w systemach opieki 

zdrowotnej bardziej opartych na zindywidualizowanych danych. Kultura oparta na danych 

informatycznych jest realizowana przez sklepy internetowe: za każdym razem gdy 

zamawiamy książkę w Amazon i wykorzystujemy narzędzia rekomendacji następnych, 

doświadczamy środowiska opartego na pozyskiwaniu i analizie naszych danych”
27

. 

                                                      
26

 „Długi ogon” (ang. The Long Tail) – koncepcja, którą sformułował Chris Anderson  dla wskazania znaczenia 

niszowych, ale w sumie licznych konsumentów dla obrotów firm.   
27

 J. Ranck, op. cit. 
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*** 
 

 Wpływ nowych aplikacji medycznych jest widoczny w dwóch kategoriach. Pierwsza 

to dezintermediatyzacja – upraszczanie własnej opieki zdrowotnej, diagnozy i wsparcie 

kliniczne przez algorytm programu albo tanie urządzenia i aplikacje, które wykonują 

procedury tradycyjnie wymagające wysokich kwalifikacji i w ten sposób „degradując” te 

zadania poprzez informacyjną asymetrię: przenosząc wiedzę poprzednio będącą wyłączną 

dziedziną ekspertów i dostarczając ją pacjentom. Druga kategoria to transparentność  

– dostarcza otwartych katalogów danych tak, aby pacjenci mogli porównywać placówki 

ochrony zdrowia i lekarzy, co tworzy zaangażowanie konsumenckie i stanowi podstawę 

zmiany systemu leczenia (takie możliwości daje aplikacja Medycy24 – spis i lokalizator 

lekarzy specjalistów w naszym kraju). Jednak wdrażanie tych technologii wymaga nie 

tylko działań programistów i inżynierów, ale współpracy i entuzjazmu całego personelu 

opieki zdrowotnej i jego użytkowników. Wymaga także wielkiej ostrożności  

w przechowywaniu i udostępnianiu danych, są one przecież kwintesencją prywatności 

człowieka i łatwo mogą być wykorzystane na jego niekorzyść.   
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Abstract 

 

From Dr. House to Dr. Google. How New Media, Internet and Smartphones Changes Healthcare System 

 

Two books by Eric Topol, “The Creative Destruction of Medicine: How the Digital Revolution Will Create 

Better Health Care” and Jody Ranck, “Connected Health: How Mobile Phones, Cloud and Big Data Will 

Reinvent Healthcare”, synthetically present an ongoing process of profound transformation of modern health 

care, in which an important role play new media and information technologies. Title of the article “From Dr. 

House to Dr. Google” indicates the transition from merely watching a fictional doctor on TV screen  to 

metaphorical images online doctor, called Dr. Google. Almost two thirds of internauts use the search engines 

frequently, often using smartphone. This device not only provides access to the medical diagnosis and tool to be 

in touch with medical personnel, but through sensors attached it becomes itself a medical diagnostician in 

telemedicine. 

 

Keywords: health communication, new media, m-Health, telemedicine 
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WPROWADZENIE DO PRAGMATYKI 

PRZYPISÓW 
 

 

 

Streszczenie 

 

Artykuł dotyczy próby określenia reguł pragmatycznych odnoszących się do stosowania i konstruowania 

przypisów. Za podstawę do ich określenia służy przyjęta jako warunek początkowy równowaga pomiędzy treścią 

i formą przekazu. Maksymy konwersacyjne Grice’a stanowią natomiast punkt wyjścia do stworzenia reguł, które 

efektywnie zdeterminują formalny sposób formułowania przypisów. Ze względu na zidentyfikowaną w toku 

badań znaczną ilość czynników wpływających na redukcję oraz poszerzenie maksym konwersacyjnych, 

uzyskanych wyników nie należy traktować jako ostatecznych. Stanowią one jednak modelowo określoną 

podstawę do dalszych analiz. 

 

Słowa kluczowe: pragmatyka, przypisy, maksymy konwersacyjne, forma 

 

 

Wprowadzenie 

 

Podczas procesu pisania autor zawsze zakłada istnienie potencjalnego odbiorcy. 

Tworząc tekst, nawiązuje z nim (odbiorcą) komunikację. Powinna ona być oparta  

o podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem schematu Jacobsona i oferować odbiorcy 

możliwość jak najpełniejszego zrozumienia przekazu. Jej zadaniem jest również zaspakajanie 

jego potrzeb informacyjnych. W szczególności dzieje się tak w przypadku naukowego 

charakteru przekazu i stylistyki przypisanej tego typu opracowaniom. Jednym ze składników 

tworzonego w takim paradygmacie tekstu są przypisy. 

Przypisy są z zasady traktowane jako formalny składnik procesu pisania. Przez 

czytających – podobnie jak wstępy i posłowia – niejednokrotnie są lekceważone i pomijane. 

Piszący traktują je często jako przykry obowiązek, lub jako miejsce, w którym można 

zamieścić własne uwagi, komentarze, dygresje, czy też pochwalić się, że tłumaczenie jakiegoś 

fragmentu pochodzi od autora tekstu. Istnieje przy tym olbrzymia różnorodność i przyjęta 

przez piszących (i wydawców) dowolność w treściowym traktowaniu przypisów oraz 

formalnym sposobie ich zapisu. 
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Trzeba przyznać, że gdyby nie wymogi stawiane pracom o charakterze naukowym  

i gdyby nie redaktorzy techniczni w wydawnictwach, przypisy stałyby na z góry straconym 

pozycji, odchodząc w niepamięć, stając się reliktem przeszłości, podobnie jak łacińskie 

określenia i frazy
1
. 

Celem tego tekstu jest powiązanie metodologii stosowania – a przede wszystkim 

 – zapisu przypisów klasycznych z elementami pragmatyki językowej, traktowanej na 

poziomie ogólnym jako wydobywanie praktycznych znaczeń z wypowiedzi. W tym 

przypadku przypisy są traktowane właśnie jako taka wypowiedź. To do nich – a właściwie ich 

celowego zakresu – zostaną odniesione maksymy konwersacyjne i z tego zetknięcia będzie 

wynikała wstępna propozycja stosowania tak skonstruowanych przypisowych reguł 

pragmatycznych, przy czym w większym stopniu będą się one odnosiły do zagadnień formy 

konstruowania przypisów, niż merytorycznego zakresu ich stosowania. Ponadto analiza ta 

dotyczy niemalże wyłącznie przypisów bibliograficznych
2
, co wraz z wcześniejszym 

zastrzeżeniem pozwala ją odnosić nie tylko do tekstów humanistycznych, nadając jej w tym 

zakresie pewnego poziomu uniwersalizmu. 

 

Treść czy forma 

 

Bez względu na to, czy tworzony jest tekst naukowy, beletrystyka, czy któraś  

z krótkich form literackich, zawsze stykamy się z tworzywem dwupłaszczyznowym. Z jednej 

strony mamy sferę treściową, zawartość informacyjną, przekaz idei. Z drugiej – pojawia się 

forma tekstu. Możemy jej przypisać różnorodne znaczenie. Zasadniczo formę będziemy 

traktować jako naczynie dla wypełniających ją treści. Dla wielu będzie ona najważniejsza, 

inni będą konsekwentnie identyfikować „przerost formy nad treścią” jako wadę. Jednak 

zawsze pomiędzy tymi dwoma składnikami tekstu będzie istniał silny związek, 

niepozostający bez znaczenia dla sposobu odbioru tekstu i intensywności jego oddziaływania. 

Truizmem jest stwierdzenie, że treść nie może istnieć bez formy, natomiast obiektem badań 

natury ontologicznej są rozważania nad tym, czy może się pojawić czysta forma 

niewypełniona treścią
3
. 

Oczywiście, najdoskonalszym sposobem dopasowania formy tekstu jest osiągnięcie 

„stylu zerowego”
4
, dojście do przeźroczystości przekaźnika. Należy jednak przy tym 

pamiętać, że ów „styl zerowy” jest osiągany poprzez dopasowanie do nabytych nawyków 

odbiorczych. Jest to stan, w którym sposób przekazania treściowej zawartości tekstu nie 

zwraca w żaden sposób uwagi na samego siebie, czy przez nieudolność, zbytnią doskonałość, 

                                                      
*Dr Marcin Szewczyk, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych /Zakład Europeistyki, Wyższa 

Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl. 
1
 Poza tekstami opracowywanymi przez prawników, którzy zachowali do tej pory wysoki stopień nasycenia 

swych tekstów łacinizmami. 
2
 Rozumianych jako każdy przypis zawierający odesłanie do konkretnego dzieła. 

3
 Czystą formę postulował Stanisław Ignacy Witkiewicz, natomiast można się w tym miejscu odwołać także do 

idei nadmarionety Edwarda Gordona Craiga. Więcej o relacji treść-forma i samych podstawach rozumienia 

formy m. in. w: A. Helman, Słownik pojęć filmowych, T. 2, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991, s. 5-32. 
4
 Por. J. Szyłak, Poetyka komiksu, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 38-40; M. Przylipiak, Kino stylu 

zerowego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1994, w całości. 
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czy też przez stosowanie zbyt specjalistycznych – i przez to automatycznie niezrozumiałych 

 – reguł formalnych.  

Nie można jednak jednoznacznie określić jakiegoś powszechnego stopnia 

uporządkowania formalnego, który byłby odpowiedni dla wszystkich tekstów jakie powstają. 

Każdy z gatunków a także stylów pisania, poza bezwzględnie podstawowymi zasadami
5
, 

wymaga innego poziomu i innej formuły zagadnień formalnych. Ważnym czynnikiem 

związanym z oceną relacji treść-forma pozostaje także domniemany odbiorca, który jest 

najpowszechniejszym krytykiem stworzonego tekstu. Wprowadzając uproszczony podział, 

można stwierdzić – pamiętając jednak, iż może być to uogólnienie niesprawiedliwe – że  

w przypadku popularnej literatury beletrystycznej forma będzie miała z pewnością mniejsze 

znaczenie, niż w przypadku prac naukowych. W beletrystyce porywająca treść tuszuje 

niedociągnięcia na poziomie formy. Zdarzają się także przypadki, gdy w pracach  

o charakterze naukowym wysoki poziom dyscypliny formalnej reprezentowany przez autora 

pozwala zaakceptować niewielkie niedociągnięcia merytoryczne. 

Pomimo swego niewątpliwego związku z wartością merytoryczną tekstu naukowego 

przypisy należą do sfery formalnej. Przy ich umiejętnym stosowaniu – zarówno pod 

względem ich miejsca stosowania, zawartości, a także zapisu – uzyskują znamiona 

przeźroczystości odbiorczej, jednocześnie przekazując czytającemu ważne informacje. 

Wymaga to jednak przyjęcia ściśle logicznego i uporządkowanego systemu myślenia, 

odzwierciedlającego się w zamieszczaniu i ostatecznym kształcie przypisów oraz ich 

konsekwentnym tworzeniu. Konstruowanie logicznej struktury przypisów może pozwolić 

piszącemu na łatwiejsze opanowanie materiału i zorganizowanie go w trakcie pisania, 

wpływając pozytywnie na dyscyplinę pisarską oraz usprawniając pracę z materiałami 

źródłowymi. Przypisy mają zatem ważną funkcję wspomagającą nie tylko formalny porządek, 

poprzez podniesienie wartości merytorycznej, ale także ułatwiają sam proces twórczy. 

 

O przypisach 

 

Istnieją dwa podstawowe modele zapisu bibliograficznego, a co za tym idzie  

– przypisów bibliograficznych. Pierwszy z nich, nazywany klasycznym lub tradycyjnym jest 

powszechnie stosowany w Polsce. Przyjmuje odwołania numeracją podawaną w indeksie 

górnym do przypisów dolnych lub ewentualnie końcowych, w których podana jest informacja 

o źródle pochodzenia informacji. Przypisy umieszczane na dole strony dają odbiorcy 

najlepszą i realizowaną na bieżąco możliwość identyfikacji potrzebnych danych
6
. Metoda ta 

traktuje przypisy jako odrębny, równoległy strumień tekstu, powiązany z tekstem 

zasadniczym i stosuje wewnętrzne odwołania do pojawiających się wcześniej źródeł. 

Druga metoda – nazywana system harwardzkim – jest bardzo ściśle powiązana  

z bibliografią. Odwołania pojawiają się w samym tekście, w nawiasach kwadratowych, 

najczęściej w dwojakiej postaci. Może to być jedynie numer pozycji z bibliografii, 

                                                      
5
 Do takich bezwzględnie podstawowych zasad formalnych możemy zaliczyć w tym miejscu choćby zasady 

ortografii polskiej, stylistyki czy gramatyki. W przypadku literatury popularnej istnieje jednak wiele przykładów 

wysokonakładowych sukcesów wydawniczych łamiących te zasady. 
6
 Billingham J., Redagowanie tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 24. 
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stosunkowo rzadko uzupełniony numerem strony lub zamiast numeru – nazwisko autora 

publikacji, w miarę potrzeb uzupełnione datą wydania konkretnej pozycji. W tym przypadku 

przypisy bibliograficzne stają się elementem strumienia tekstu. W przypisach dolnych mogą 

pojawić się jedynie ewentualne odwołania komentujące, uzupełniające. W tej drugiej sytuacji 

zasadniczy strumień przypisów zostaje rozbity na dwie części. Jedna – bibliograficzna, staje 

się elementem tekstu, druga – komentująca, pozostaje zamieszczona na dole strony. Nie 

można uznać, że podnosi to jasność tekstu i że ułatwia jego płynne przyswojenie. Tekst taki 

najczęściej pozbawiony jest przypisów dygresyjnych oraz innych przypisów wykraczających 

poza kategorię przypisu źródłowego zwykłego. 

Przypisy tradycyjne zasadniczo – choć można także wprowadzać inne podziały 

 – dzielimy na: źródłowe zwykłe – wskazujące na źródło pochodzenia informacji, źródłowe 

rozszerzone – w jakikolwiek sposób omawiające lub dodatkowo prezentujące fragment 

źródła. Jako ich szczególny przypadek można określić przypisy polemiczne – wskazujące na 

źródło odmiennego podejścia do omawianej kwestii. Dodatkowymi typami są przypisy 

dygresyjne – służące zamieszczaniu informacji dodatkowych
7
 oraz odsyłające – działające 

zazwyczaj w ramach tworzonego tekstu. Przy zachowaniu rozbudowanej struktury 

wewnętrznej przypisów, pojawiają się sytuacje, gdy jeden przypis ma cechy należące do 

dwóch typów – szczególnie często łączone są przypisy źródłowe zwykłe z polemicznymi.  

Najbardziej będą nas interesowały przypisy bibliograficzne. Będą do nich należały 

wszystkie przypisy – bez względu na przynależność, do któregokolwiek z typów – które  

w taki czy inny sposób, będą się odwoływały do zewnętrznych źródeł informacji. To one 

najlepiej odzwierciedlają umiejętność pracy autora z materiałem źródłowym, a ich 

konstrukcja z reguły nie podlega specyfice związanej z dziedziną nauki jakiej dotyczy 

opracowanie. 

Do ogólnej funkcji przypisów należy uwiarygodnienie tekstu, wskazanie na szeroką 

znajomość literatury tematu i swobodne poruszanie się po zagadnieniu przez autora, 

wykazanie podobieństw i różnic w podejściu do analizowanego problemu, omawianie 

pobocznych wątków pojawiających się w tekście
8
. Wszystko to w połączeniu z takim 

sformułowaniem  odesłania bibliograficznego, które pozwala na jednoznaczną identyfikację 

źródeł. I to staje się nadrzędnym celem przyjętej formy przypisów. Powinna ona podlegać 

określonym minimalnym regułom, które pozwolą na jego realizację, pozostając w ścisłej 

zależności od intencji nadawcy i oczekiwań świadomego odbiorcy. 

 

                                                      
7
 Przez wielu uznawane za zbędne, jednak nie tylko nie ma obowiązku ich stosowania, ale także czytania. 

Ponadto wzbogacają tekst, pozwalając ogarnąć jego szerszy kontekst, nie burząc przy tym zasadniczego wątku 

myślowego. 
8
 Por. T. Wojciechowski, G. Doktór, Jak pisać prace dyplomowe licencjackie i magisterskie – poradnik, Instytut 

Naukowo-Badawczy Wyższa Szkoła Zarządzani i Marketingu w Warszawie, Warszawa 1999, s. 14; podobnie: 

K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2012, s. 199-120. 
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Reguły pragmatyczne wobec przypisów 

 

Aby dokonać próby dookreślenia reguł pragmatycznych w stosunku do przypisów, 

należy przede wszystkim określić najbardziej podstawowe relacje, jakie zachodzą pomiędzy 

przypisami a maksymami konwersacyjnymi Paula Grice‟a. 

Niewątpliwie zacząć należy od wielokrotnie przywoływanej, ogólnej maksymy 

kooperacji (zasady współpracy) Grice‟a
9
: przekaz powinien zawierać na danym etapie 

komunikacji tyle informacji, ile jest od niego oczekiwane. Ze względu na wątpliwości 

związane z samym określeniem zasady kooperacji Grice‟a
10

, w przypadku przypisów należy 

przyjąć, że kooperacja ta ma polegać na równowadze pomiędzy intencją autora, aby odbiorca 

mógł łatwo zidentyfikować odwołanie bibliograficzne, a potrzebą i umiejętnością odbiorcy do 

tego, aby tej identyfikacji dokonać. Dodatkowo, interpretację ogólnego postulatu maksymy 

współpracy można potraktować jako dyrektywę mówiącą, że przypisy mają za zadanie 

pomagać odbiorcy w lepszym zrozumieniu tekstu, a nie stanowić przeszkodę w procesie 

odbioru. Podobnie jednak jak ogólną – i wyjściową do wprowadzania dalszych i bardziej 

szczegółowych reguł, stanowi ta maksyma, tak i w przypadku przypisów można  

w powiązaniu z nią wyprowadzać jedynie bardzo ogólne i zarazem nadrzędne zasady. To 

jednak w pewnym stopniu szkodzi ich konkretnej efektywności i określone powyżej 

podstawowe dyrektywy są bardziej podstawą do określenia sposobu myślenia o przypisach, 

niż ukazują jak należy je konstruować. Dla konkretyzacji należy sięgnąć zatem do 

pozostałych zasad, w kolejności oryginalnie wskazanej przez Grice‟a
11

.  

Maksyma ilości [MIL] stwierdza, że zakres przekazywanych (na danym etapie) 

informacji powinien spełniać wymogi dostateczności i konieczności. W przypadku po 

przypisów maksyma ta odnosi się zatem do trzech płaszczyzn. W toku odbioru tekstu – ma 

nie pozostawiać odbiorcy z poczuciem braku odesłania bibliograficznego w związku  

z którymkolwiek z celów przypisów i zarazem nie generować przypisów odwołujących się do 

kwestii, które z punktu widzenie paradygmatu zakresu określonego działu nauki są uznawane 

za bezwzględną podstawę wiedzy z nią związanej. Na płaszczyźnie zakresu merytorycznego 

odwołania, informacja powinna dotyczyć konkretnego – najlepiej pierwotnego źródła 

 – możliwie bez licznych i niejednokrotnie zbędnych uzupełnień mówiących o powiązaniach  

i zmianach jakie dotyczyły zakresu pojęciowego uprzypisowionego fragmentu. I wreszcie, na 

najbardziej interesującym – ze względu na zakres tej analizy – poziomie konstrukcji 

redakcyjno-technicznej przypisu, informacja powinna być jednoznaczna (pozwalająca 

zidentyfikować źródło bez jakichkolwiek wątpliwości) i niedublująca się wewnętrznie 

(pozbawiona informacji dodatkowych, które pozwoliłyby na dwa różne sposoby 

zidentyfikować źródła). 

Maksyma jakości [MJ] odwołuje się do samoświadomej pewności prawdziwości 

stwierdzeń nadawcy. Wiąże się przez to wyłącznie z zakresem merytorycznym odwołania, nie 

                                                      
9
 H. P. Grice, Logic and conversation, [w:] P. Cole, J. L. Morgan (red.), Syntax and semantics: Speech Acts, tom 

3, Academic Press, New York 1975, s. 48. 
10

 A. Hadi, A Critical Appraisal of Grice’s Cooperative Principle, “Open Journal of Modern Linguistics”, 2013, 

Vol. 3, No. 1,  s. 71-72. 
11

 H. P. Grice, Studies in the Way of Words, Harvard University Press, Cambridge-London, 1991, s. 26-27. 
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rzutując na proces odbioru tekstu (choć jednak wpływając na odbiorcę) i na sposób zapisu 

(choć jednak go determinując). Wiąże się ona bowiem z rzetelnością badawczą w stosunku do 

badań źródłowych. Niestety, często stosowaną praktyką – wynikającą z chęci 

uwiarygodnienia swoich rozważań i wykazania, że literatura tematu jest dobrze znana 

piszącemu – jest plagiat przypisów. Zamiast wykorzystać jeden z przydatnych operatorów 

przypisów: [za:], autor przepisuje (nie można przy tym zarzucić mu bezmyślności, a jedynie 

nienaukowe podejście do badań źródłowych) przypis, niejednokrotnie nie modyfikując 

sposobu jego zapisu (nieadekwatnego do zasad przyjętych w docelowym wydawnictwie), lub 

nie podając numeru strony i – co zdarza się w szczególności przy odwołaniu do dzieł 

fundamentalnych, a wydanych stosunkowo dawno – powielając błąd identyfikacyjny  

w przypisie
12

. Stosowanie więc maksymy ilości wiąże się także z rzetelnym podejściem do 

procesu rozumowania, ogranicza zamierzone nadinterpretacje, a także przemilczanie faktów 

sprzecznych z tezą przyjętą przez piszącego.  

Maksyma istotności [MI] wskazuje na potrzebę nieodbiegania od głównego tematu 

wypowiedzi. Konieczność trzymania się głównego wątku wpływa na wszystkie trzy poziomy 

opisywane przy poprzednich zasadach. Jednak w największym stopniu wpływa na proces 

merytorycznego konstruowania tekstu, ogranicza bowiem możliwość wprowadzania przez 

autora informacji, które w jego mniemaniu (niejednokrotnie słusznym) dotyczą omawianego 

zagadnienia, jednak pozostają poza głównym wątkiem konkretnej wypowiedzi. Maksyma 

istotności wspomaga zatem pracę nad dyscypliną myślową i wymusza podejmowanie decyzji 

dotyczących selekcji przekazywanych treści. Jej stosowanie sprawia, że odbiorca – z jednej 

strony otrzymuje o wiele bardziej precyzyjnie ukierunkowany tekst, z drugiej natomiast 

pozbawiony zostaje informacji, które często go wzbogacają i pozwalają dostrzec szersze tło 

zjawiska, a także docenić erudycję autora. Na poziomie technicznym, stosowanie tej 

maksymy ogranicza występowanie długich przypisów, najczęściej o charakterze 

dygresyjnym, albo wręcz ozdobnym, zmniejsza także ilość źródeł uzupełniających 

pojawiających się w przypisach – często pod postacią wskazanych seryjnie publikacji. W tym 

samym zakresie jej stosowanie może także wpływać na ilość podawanych informacji 

znajdujących się w przypisie. Koniecznie należy się tu odwołać do celu konstrukcji przypisu 

bibliograficznego. Na tym poziomie ma on bowiem zapewniać dostęp do tych informacji, 

które są istotne z punktu widzenia toku myślowego autora
13

. 

Ostatnia maksyma – sposobu [MS] – ma charakter porządkujący i odwołuje się do 

potrzeby uporządkowania i jasności wypowiedzi. Wiąże się zarówno z odbiorem przypisów, 

ich tworzeniem, a także sposobem zapisu. Wynika z niej postulat konsekwencji w ich 

konstruowaniu, rzetelnego przywoływania konkretnych zakresów stron, a także precyzji  

w podawaniu adresów internetowych i dat korzystania z nich – w przypadku tworzenia 

netografii. W relacjach z redakcjami wydawców wymusza to stosowanie się do różnorodnych 

                                                      
12

 Praktyka wskazuje na powielanie błędów literowych w nazwiskach, nazwach wydawnictw, a także numerach 

tomów/zeszytów czasopism. 
13

 Przykładem informacji dodatkowej może być podawanie odpowiedzialności drugorzędnej – tłumacza, co 

zasadniczo nie jest znaczące dla odbiorcy, jednak choćby w przypadku analizy wierności tłumaczeń dzieł 

literackich przez różnych tłumaczy staje się informacją konieczną. 
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sposobów zapisu tak samych przypisów, odwołań bibliograficznych, jak i spisów 

wykorzystanych źródeł. 

Przedstawione powyżej – skrótowe, choć nie ogólnikowe – odniesienie maksym 

konwersacyjnych do konstruowania przypisów, stanowi jedną z podstaw do opracowania 

reguł pragmatycznych dla odesłań wykorzystywanych przy konstruowaniu tekstów  

o charakterze naukowym. Ten zabieg zakłada, że ich celem nie jest wywoływanie u odbiorcy 

dezorientacji i jako przekaz są zachowaniem celowym i skutecznym. 

Zbliżona metodologia została zastosowana w przypadku dookreślania języka haseł 

przedmiotowych Biblioteki Narodowej
14

. Autorom opracowania reguł pragmatycznych 

przygotowanych dla katalogowania i dostępu do zbiorów bibliotecznych Biblioteki 

Narodowej udało się nie tylko przenieść teoretyczne (i jednak idealistyczne) założenia 

maksym konwersacyjnych Grice‟a na system wewnątrzbiblioteczny, ale także system ten 

wdrożyć i oprzeć na nim zasady dotyczące haseł przedmiotowych. Wymagało to pewnych 

kompromisów i nieznacznego dopasowania zasad, jednak efekt tej pracy okazał się w pełni 

efektywny. 

Niemniej przydatną metodologicznie pomocą do osiągnięcia sukcesu w zakresie 

wyznaczenia pragmatycznych reguł dla przypisów jest zabieg redukcyjny, jaki został 

dokonany przez Robin Lakoff w stosunku do maksym konwersacyjnych. Uzyskała ona dzięki 

temu jedynie dwie reguły, dotyczące jasności i grzeczności wypowiedzi
15

. Aby jednak  

w pełni można było zastosować reguły kompetencji pragmatycznej do grzeczności, konieczne 

okazało się, aby tak zredukowaną ich parę poszerzyć o dodatkowe trzy zasady
16

. 

W podobny sposób można by postąpić – poprzez dostosowanie, modyfikację, redukcję 

i poszerzenie, jednak cały czas uznając je za punkt wyjścia – z maksymami konwersacyjnymi 

jako podstawą do określenia reguł pragmatycznych w stosunku do przypisów 

bibliograficznych, a przede wszystkich do określenia zasad ich konstruowania. 

Warto jeszcze przywołać jak najbardziej merytoryczne wskazówki określające sposób 

przekazywania informacji w artykułach naukowych w zakresie przypisów. Zostały one 

określone w „Kodeksie dobrych obyczajów w publikacjach naukowych”
17

. Zgodnie ze 

wskazanymi tam zasadami przypisy powinny być: jasne, zwarte i rzetelne, co wydaje się być 

akceptowalną propozycją. Rozwijając te skrótowe określenia, można je odnieść odpowiednio 

do: jednoznaczności [MIL, MS] i czytelności wskazania bibliograficznego [MIL], możliwie 

krótkiego zapisu [MIL] oraz merytorycznej precyzji [MJ, MIS], weryfikowalności  

i zrozumiałości [MS]. Przy tak dokonanym powiązaniu ich z maksymami konwersacyjnymi, 

wykorzystując pokazane wcześniej podstawowe relacje pomiędzy maksymami a przypisami, 

widoczne staje się szczególne znaczenie maksymy ilości, przy stosunkowo najsłabszym 

oddziaływaniu maksymy istotności. Wiąże się to z praktyczną relacją zasad Grice‟a, tak  

                                                      
14

 J. Hys, Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHP BN) i Uniwersalnej 

Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) w Przewodniku Bibliograficznym, „Księgarnie a biblioteki. Badania, Teorie, 

Opinie”, 2008, nr 2, http://www.ebib.info/2008/93/a.php?hys, 16.10.2013, w całości. 
15

 M. Dynel, Where Cooperation Meets Politeness: Revisiting Politeness Models in View of The Gricean 

Framework, “Brno Studies in English”, 2009, Vol. 35, No. 1, s. 26. 
16

 J. Antas, O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne, Wydawnictwo „Universitas”, Kraków 

1999, s. 241-242. 
17

 Kodeks dobrych obyczajów w publikacjach naukowych, „SEN”, 2001, tom 1, nr 1, 

http://www.cyfronet.krakow.pl/~atpolakp/metodologia/Kodeks.pdf, 16.10.2013, s. 51. 



Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2013, nr 3(7) 
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl 

 

 

18 

 

w stosunku realnego (nie wyidealizowanego) przekazu, jak i do przypisów pojawiających się 

w tekście naukowym. Dlatego też dokonanie redukcji maksym pozwala w tym przypadku na 

stosowanie przypisów dygresyjnych, które – o ile nie stają się jedynie ozdobnikami – nie 

tylko nie szkodzą merytorycznej precyzji, ale mogą ją nawet rozwijać. 

Podążając tym tokiem rozumowania możemy przyjąć, że reguły kompetencji 

pragmatycznych określające przypisy powinny dotyczyć ich precyzji (pisz precyzyjnie), 

konkretności (pisz konkretnie) i merytoryczności (pisz merytorycznie). Co istotne – pomimo 

poczynionego powyżej zastrzeżenia – wszystkie te postulaty mieszczą w sobie odwołanie do 

maksymy istotności i wiążą się ze stosowaniem przypisów dygresyjnych oraz 

wprowadzaniem informacji uzupełniających, nakładając na piszącego ograniczenia 

 – pozwalające co prawda na stosowanie tego typu odniesień (komentarzy) – jednak 

przypominające mu o merytorycznych ramach samodyscypliny w przypadku korzystania z tej 

możliwości. 

 

Przykład z problemem 

 

Można by uznać, że w powyższym rozumowaniu udało się sformułować nie tylko 

propozycję dookreślenia relacji maksym konwersacyjnych Grice‟a do przypisów (w oparciu 

przede wszystkim o ich cel), ale także na nowo zdefiniowane reguły pragmatyczne jakie 

powinny się do nich odnosić.  

Jednak, aby nie pozostawiać ich tak samo podatnymi na możliwość krytyki – ze 

względy na ich realną użyteczność – jak ma to miejsce w przypadku maksym Grice‟a, należy 

uzupełnić je o element, który wiąże się w pewnym stopniu z maksymą sposobu w zakresie 

jasności (zrozumiałości) wypowiedzi. Problem jaki pojawia się przy takim uzasadnieniu 

sposobu konstruowania i zapisu przypisów wiąże się z tym, że upowszechnienie określonego 

schematu sprawi, że dla konkretnych grup odbiorczych będzie on czytelny i jasny, a to jest 

warunkiem już wystarczającym. Tym bardziej, że już samo wprowadzanie do przypisów 

najprostszych – bo polskojęzycznych – operatorów, sprawia że nie są one zrozumiałe dla 

większości społeczeństwa, przez co warunek jasności musi być traktowany na poziomie 

odbiorczym w sposób bardzo selektywny. 

Bardzo dobrym przykładem przypadku zakresu przyjętej konwencji i jej jasności jest 

sposób wykorzystania jednego z najprostszych operatorów. Wyd. cyt. – wydawnictwo 

cytowane (ed. cit. – edito citata) oraz dz. cyt. – dzieło cytowane (op. cit. – opere citatum 

 – w cytowanym dziele lub opus citatum – dzieło cytowane) odnoszą się do ponownego 

odwołania do źródła w strumieniu przypisów, jednak nie występującego bezpośrednio przed 

tym odwołaniem. Różnica pomiędzy dz. a wyd. w tym przypadku jest niewielka i ulega 

funkcjonalnemu zacieraniu. Z zasady stosuje się wyd. cyt. w przypadku, gdy różnice 

pomiędzy poszczególnymi wydawnictwami jest na tyle znacząca, że może zmienić sens 

odwołania. Standardowy i powszechnie czytelny zapis będzie przedstawiał się następująco: 

Runciman S., Ostatni renesans..., dz. cyt., s. 68-76. 

W ramach skracania przypisów można przyjąć, że dodawanie dz. cyt. jest zbędne, gdyż 

samooczywiste – nie wnosi nowych informacji, a poszerza objętość przypisu, wówczas zapis 
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wyglądałby bardziej skrótowo, przy czym można – o ile nie zaburza to jednoznaczności 

wskazania, ograniczyć także ilość wyrazów z tytułu: 

 

Runciman S., Ostatni..., s. 68-76. 

 

Natomiast w przypadku, gdy wskazane źródło jest jedynym jego dziełem tego konkretnego 

autora na jakie się powołujemy w danym tekście, można przyjąć wersję jeszcze bardziej 

uproszczoną: 

 

Runciman S., dz. cyt., s. 68-76. 

 

Gdy połączymy obydwie metody skracania: 

 

Runciman S., s. 68-76. 

 

Skrajnym przypadkiem dążenia do skrótowego, a jednak w dalszym ciągu czytelnego zapisu 

będzie pominiecie inicjału imienia, przecinka i oznaczenia na nr stron, w konsekwencji czego 

uzyskujemy: 

 

Runciman 68-76. 

 

Taka identyfikacja spełnia określone wcześniej warunki precyzji, konkretności  

i merytoryczności. Zbliża się także do zapisu opracowanego w systemie harwardzkim,  

a wynikającymi z tych nadrzędnych zasad dominantami pragmatycznymi stają się w tym 

przypadku jednoznaczność i skrótowość. 

Problem związany z nadrzędną w stosunku do przypisów zasadą konsekwencji, 

ujawnia się dopiero w przypadku kiedy pojawia się dwóch autorów o tym samym nazwisku, 

dwa dzieła tego samego autora o całkowicie różnych tytułach, lub wreszcie dwa dzieła tego 

samego autora rozpoczynające się od tego samego wyrazu (wyrazów). W takiej sytuacji 

 – stosując jak najbardziej uproszczony zapis – w jednym tekście – w ramach przyjętej 

wewnętrznej logiki konstrukcyjnej – pojawiałyby się skrajnie różne zapisy bibliograficzne, 

gdyż w jednym tekście – obok tego, który został wskazany w ramach ostatniego przykładu 

 – mógłby występować także następujący:  

 

Krawczuk A. Poczet cesarzy rzymskich… 73-74. 

 

Połączenie takich dwóch zapisów – podtrzymujących jednolitą regułę, która jednak prowadzi 

do zróżnicowanego pod względem wizualnym zapisu – prowadzi do zmniejszenia 

przeźroczystości odbiorczej, wiążąc się ze zbytnim skomplikowaniem formalnym zapisu. 

Można by w tym przypadku jeszcze ewentualnie pominąć inicjał imienia, jednak konkretnie 

ten przykład można rozbudować jeszcze bardziej, gdyż Krawczuk napisał nie tylko Poczet 

cesarzy rzymskich i Poczet cesarzy bizantyjskich, ale także Poczet cesarzy rzymskich. 
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Dominat. Jednak na poziomie identyfikacji konkretnych dzieł, jest to jednak już przypadkiem 

skrajnym. Istnieje oczywiście wiele tekstów pozbawionych tego typu przypadłości, 

powielających się w spisie bibliografii nazwisk i fragmentów tytułów, jednak zbyt często  

w tekstach zdarzają się takie przypadki.  

Konsekwencja traktowana jako reguła nadrzędna nie powinna odnosić się jedynie 

wewnętrznie do samego tekstu. Jedną z cech reguł pragmatycznych jest możliwość 

modelowego generowania zasad, które odnoszą się do wszystkich przypadków. W tym 

miejscu jasność każdej wypowiedzi połączona z jej formalną przezroczystością 

 – niewymagającą negocjowania z każdym z tekstów zasad jakimi się on rządzi na poziomie 

konstrukcji przypisów – także będą umieszczane w zakresie zasad nadrzędnych. 

Trudnym do wybronienia jego miejsca w zapisie przypisów staje się „,” – jednak jego 

rozdzielająca funkcja w jakimś stopniu może tłumaczyć jego wykorzystanie. Także „…” nie 

jest łatwo uzasadnialny, choć można by przyjąć, że wykorzystuje się go wyłącznie, gdy nie 

podajemy pełnego tytułu, odrzucając jako ciąg ukryty w wielokropku wydawcę, miejsce i rok: 

 

Krawczuk A., Poczet cesarzy rzymskich, 73-74. 

dla 

Krawczuk A., Poczet cesarzy rzymskich, Iskry, Warszawa 1986 

 

i 

 

Krawczuk A., Poczet cesarzy rzymskich…, 73-74. 

dla 

Krawczuk A., Poczet cesarzy rzymskich. Dominat, Iskry, Warszawa 1991 

 

Najtrudniej jest uzasadnić pozostawianie znaku „s.” (ewentualnie „str.”) na określenie numeru 

strony. Zawsze bowiem na końcu przypisu bibliograficznego powinien pojawić się zakres 

odwołania, więc jedna liczba lub dwie połączone dywizem w oczywisty sposób wskazują na 

strony publikacji.  

Siła logiczna ostatnich trzech uzasadnień jest wystarczająca do tego, aby można było 

wprowadzić „maksymę elegancji (zapisu)”, która wiąże się z konsekwencją stosowaną wobec 

przypisów (wewnątrztekstową i ogólną) oraz jasnością (która ma gwarantować między 

innymi przezroczystość odbiorczą przypisów) i stoi w jawnej opozycji do koncepcji 

skrajanego redukowania elementów pozornie oczywistych. Uzasadnia ona nie tylko 

wprowadzanie zbędnych miejscami – jak to pokazano w jednym z przykładów powyżej 

 – operatorów przypisów, „,”, „…”, „s.”, a także – ze względu na znaczną pojemność – może 

wspomóc wiele innych rozstrzygnięć, które pojawiają się w związku z dookreślaniem 

pragmatycznych reguła dla przypisów. Jednocześnie stoi na przeszkodzie oczywistości 

niektórych redukcyjnych rozstrzygnięć. 

Analogiczny tok rozumowania weryfikujący reguły stosowania operatorów przypisów 

należałoby zastosować do każdego z narzędzi należących do tej grupy. Pozwoli to 

jednocześnie na ściślejsze dookreślenie zakresu reguły elegancji i zbadanie jej efektywności.  
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W związku z operatorami pojawi się jednak więcej wątpliwości, choćby związanych  

z wykorzystaniem ich łacińskiego zapisu i zgodnego z maksymami uzasadnienia jego 

stosowania oraz jasności odbiorczej. O ile niewielkim problem jest ibidem czy op. cit., o tyle 

eadem lub nawet cf. może stać na przeszkodzie realizacji maksymy sposobu i jasności 

przekazu. Warto także zwrócić uwagę na sposób ich wyróżnienia kursywą – samooczywisty, 

jako że są to zwroty obcego pochodzenia. Jednak stosowanie w zapisie przypisów 

nieagresywnych wyróżnień (przez szyk lub niektóre formy modyfikacji czcionki), ma swoją 

konkretną funkcję
18

 i kursywa przypisana jest do tytułów i jakiekolwiek inne wprowadzanie 

tej modyfikacji czcionki obniża poziom automatycznego ich identyfikowania, a co za tym 

idzie i przeźroczystości odbiorczej tekstu. 

 

Konkluzje 

 

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie najprostszego mechanizmu 

wykorzystania maksym konwersacyjnych Grice‟a do określenie pragmatycznych podstaw 

celowego stosowania i konstruowania przypisów. Aby zweryfikować zaproponowaną 

metodologię, choćby w zakresie odpowiedzialności spoczywającej na zaproponowanej 

„maksymie elegancji” – w skali od przyznania jej nadrzędnego znaczenia, aż po możliwe jej 

całkowite odrzucenie – konieczne jest poszerzone badanie, obejmujące nie tylko 

 – zasygnalizowane w tekście – różnorodne aspekty użycia wewnętrznych operatorów 

porządkujących, ale także uwzględniające inne czynniki. Już na tym etapie można wskazać, 

że ważnym jej składnikiem będzie odniesienie do bardzo rozbudowanej formy zapisu 

przypisów zgodne z polskimi normami dotyczącymi tego zagadnienia – stosowanymi przede 

wszystkim przez bibliotekarzy i dokumentalistów. Niemniej istotne będzie także pełniejsze 

przeanalizowanie systemu harwardzkiego, analiza sposobu zapisu odesłań do źródeł 

internetowych, a także powiązanie reguł dotyczących konstrukcji przypisów z najczęstszymi 

metodami identyfikowania i weryfikacji źródeł przez odbiorców, wśród których coraz 

większe zastosowanie zaczyna znajdywać wyszukiwarka internetowa w miejsce 

elektronicznego lub kartkowego katalogu bibliotecznego. Ponadto traktowane w tym tekście 

niejednolicie, ale w pewnym stopniu równoważnie, relacje: przypis i jego zapis oraz przypis 

i treść tekstu zasadniczego, wymagają wyraźnego oddzielenie i odrębnego opisu. 

Dopiero co najmniej taki zakres analiz – wykraczający poza zakres objętościowy 

jakiegokolwiek artykułu naukowego – pozwoli na jednoznaczne i w pełni uzasadnione – choć 

nie ostateczne i nie bezdyskusyjne – potwierdzenie efektywności przyjętych dla przypisów 

reguł pragmatycznych oraz umożliwi określenie wymaganych redukcji i poszerzeń ich 

zakresu. Niejako na marginesie tego typu rozważań pojawiają się pytania dotyczące stopnia 

generatywności presupozycji przy zastosowaniu operatorów przypisów (w szczególności dz. 

                                                      
18

 Nie wszystkie informacje podawane w przypisach mają tę samą wartość informacyjną. Zgodnie z zasadami 

logiki, jako najważniejsze, zaleca się wyróżniać dwa elementy główne: autora (odpowiedzialność główną) oraz 

tytuły. Ponadto wyróżnienia te powinny być zróżnicowane, Norma PN-ISO 690: I00I Dokumentacja. Przypisy 

bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura (odpowiednik międzynarodowej normy międzynarodowej ISO 

690:1987) oraz Norma PN-ISO 690-I: 1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty 

(odpowiednik międzynarodowej normy międzynarodowej ISO 690-2: 1997). 
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cyt.), które mogą okazać się znaczące dla ostatecznej dowodności przyjętego modelu reguł 

pragmatycznych. 

Zatem zaproponowane w tekście redukcje i poszerzenia reguł, wynikające z maksym 

konwersacyjnych nie są ostatecznymi rozstrzygnięciami w tej kwestii. Z pewnością pozostaną 

nimi jednoznaczność i konsekwencja, jednak i one muszą być poddane ograniczeniu
19

. 

Ponadto czy te dwie reguły – ważne dla samoosiągania celu przez przypisy – będą 

funkcjonowały jako odrębne zasady, czy też zostaną ostatecznie ulokowane w ramach 

oryginalnych maksym, czy też nawet kumulatywnie będą wspierały nową zasadę – okaże się 

po przeprowadzeniu poszerzonej analizy.  

Nawet wykorzystane wprost do przypisów oryginalne – niezredukowane  

i nieposzerzone – maksymy konwersacyjne Grice‟a oferują konkretne wsparcie porządkujące 

proces twórczy i w konsekwencji proces odbiorczy. Ich umiejętne stosowanie wobec całego 

tekstu pozwala zachować komunikacyjną przejrzystość przekazu. Dzieje się tak poprzez 

dostarczanie informacji istotnych – choć niekoniecznie kluczowych dla wywodu, trzymanie 

się reguł prawdziwości, nieodbieganie od szeroko pojmowanego tematu głównego 

wypowiedzi i możliwie jasnej konstrukcji stylistyczno-gramatycznej. 

O ile bowiem maksymy stosowane (w ramach podejścia modelowego) w mowie 

potocznej odbierają konwersacji bogactwo wyrazu oferowane przez język – wynikające 

choćby z możliwości stosowania wieloznaczności oraz niedomówień – to w przypadku słowa 

pisanego, a w szczególności tekstu podlegającego zasadom stylu naukowego, ich – choćby 

częściowe, ale świadome – użycie wpływa pozytywnie na jego stronę merytoryczną  

i techniczną. Odpowiadają one wskazanym wcześniej treści i formie, a najdoskonalszy efekt 

uzyskuje się zachowując pomiędzy nimi równowagę. 
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19

 Nowe interpretacje formułowania przypisów powstające w ramach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 

wskazują, że w przypadku korzystania z wersji książki w formacie pdf (co ważne – nie wydawnictwa 

analogicznego do drukowanego w wersji elektronicznej o innym numerze ISBN, ale tożsamego i stanowiącego 

jego kopię), konieczne jest podawanie w przypisie, że nie była to wersja papierowa, ale właśnie elektroniczna. 
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Naukowo-Badawczy Wyższa Szkoła Zarządzani i Marketingu  

w Warszawie, Warszawa 1999. 

Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2012. 

 

 

Abstract 

Introduction to Pragmatics of the Footnotes 

This article applies to attempts to define pragmatic rules relating to the use and construction of footnotes. The 

basis for define they is the importance of a balance between content and form of communication. The Gricean 

Cooperative Principle and subordinate maxims are the basis for the creation of rules to effectively determine the 

form of footnotes. Due to the large number of identified factors for reducing and expanding the maxims, the 

results should not be considered as definitive. However, they are a methodological basis for further analysis. 

Keywords: Pragmatics, footnotes, Conversational Maxims, form 
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ZAGADNIENIE KONTEKSTUALNOŚCI 

KONWERSOWANIA – PRÓBA 

UPORZĄDKOWANIA OBSZARU BADAWCZEGO 
 

 

 

Streszczenie 

 

W niniejszym artykule staram się wykazać, że poprawne analizowanie konwersacji nie jest możliwe bez 

znajomości kontekstu, w którym rozmowa się pojawia. Podejście pragmatyczno-językowe, w ramach którego 

bada się strukturę konwersacji oraz ukryte założenia rozmowy, w istocie wkracza w obszar rekonstruowania 

kontekstu – w związku z tym powstaje problem bezbłędności zarówno wnioskowań konwersacyjnych, jak 

 i pragmatyczno-językowej analizy interpersonalnego porozumiewania się. Narzędzia pragmatyczno-językowe 

nie pozwalają na wychodzenie poza strukturę konwersacji, zaś to, co bywa określane jako element strukturalny 

tejże konwersacji, bywa niejednokrotnie elementem kontekstualnym, a więc zewnętrznym wobec rozmowy. 

 

Słowa kluczowe: kontekst konwersacji, komunikowanie interpersonalne, struktura konwersacji, pragmatyka 

językowa, język 

 

 

Żadna rozmowa nie jest możliwa bez jej zanurzenia w jakimś kontekście. Zwykle 

wyróżnia się konteksty takie jak: językowe (wąski i szeroki), interpersonalny, sytuacyjny, 

kulturowy i poznawczy. Nie jest to jednak klasyfikacja dająca się precyzyjnie przeprowadzić, 

ponieważ w trakcie naszych interakcji komunikacyjnych konteksty te i tak przenikają się 

nawzajem (interpersonalny może zarazem być kształtowany przez sytuacyjny, kulturowy 

sprzęgnięty jest z poznawczym itp.). Z tego też względu, sądzę, należy mówić po prostu  

o kontekście jako takim (zwracając uwagę na poszczególne jego aspekty (od lingwistycznego 

po kognitywny)) aniżeli o różnych jego odmianach. W artykule Konwersacja jako fenomen 

społeczny i jako przedmiot badań
1
 starałem się wskazać na pewien fundamentalny problem 

korelacji między kontekstem rozmowy a jej wielowarstwową strukturą (w sensie 

pragmatyczno-językowym, tj. w podejściu zaproponowanym w ramach filozoficznej teorii 

                                                      
1
„Polityka i Społeczeństwo” 1.11 (2013), ss. 7-25. 
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konwersacji). Nie chodzi tylko o zależność: kontekst-rozmowa, lecz zwłaszcza o tę: kontekst-

ukryte założenia (presupozycje, implikatura) konwersacji.  

W tradycyjnym, podręcznikowym ujęciu struktury konwersacji wyróżnia się: 1) parę 

zdań przyległych (dwa przynajmniej zdania muszą być wypowiedziane przez interlokutorów, 

by zaszedł mini-dialog
2
), 2) znaczniki dyskursu (wtrącenia, przerywniki), 3) przed-

wypowiedzi (zagajenia inicjujące konwersację lub jakiś jej temat) oraz4) ugruntowanie nici 

porozumienia – jeśli chodzi o strukturę „powierzchniową”. Natomiast w ramach „głębokiej” 

struktury wskazuje się na istnienie tego, co jest komunikowane w rozmowie, lecz zarazem 

nie jest mówione wprost. Są to warstwy konwersacyjnie implikowane, dające się 

wywnioskować w trakcie rozmowy, warstwy ukrytych założeń, presupozycji towarzyszących 

wypowiadanym zdaniom. Cechą charakterystyczną klasycznych ujęć konwersacji jest jednak 

to, że przykłady rozmów podawane są albo 1) już z zarysowaniem pewnego kontekstu (np.:  

nadawca (N) oraz odbiorca (O) znajdują się w takiej a takiej sytuacji, ewentualnie: N jest tym 

a tym, np. małżonkiem, dzieckiem, sąsiadem, przełożonym O itp.
3
), co od razu determinuje 

sposób rekonstrukcji struktury i przebiegu interakcji mownej, albo 2) w jakimś sztucznym 

odizolowaniu rozmowy od kontekstu, tak jakby przebiegała ona w społeczno-kulturowej  

i poznawczej próżni. 

Oczywiście bywają takie dialogi (lub ich fragmenty), które, choćby przez obecność 

charakterystycznych zwrotów językowych, pozwalają na odtworzenie (zarysowe) pewnej 

relacji w jakiej pozostają do siebie interlokutorzy, jak np. wymiana zdań poniżej: 

 

N: Kochanie, wybieramy się w sobotę do Kowalskich? 

O: Po moim trupie. 

 

- kiedy domyślamy się, że skoro użyte jest słowo kochanie, to jakaś zażyłość N z O musi 

łączyć, atoli nie możemy być pewni, nie dysponując dalszymi wskazówkami, czy chodzi  

o rozmowę małżonków, czy narzeczonych, czy tylko zakochanych, czy osób flirtujących itd. 

Ma to zaś znaczenie (kto konwersuje), gdyż – z wielu względów (związanych również  

z ilością odbytych rozmów) – inaczej porozumiewają się ze sobą „starzy” małżonkowie,  

a inaczej osoby, które, mimo że np. zakochane, znają się (a tym samym i konwersują między 

sobą) od paru tygodni. Określenie inaczej nie ma na celu wskazania na wysoki stopień 

idiosynkrazji, jaka może się pojawić w komunikacji małżonków (kiedy jedno chce „dla 

sportu” coś powiedzieć na złość drugiemu), a która to idiosynkrazja jest zwykle nieobecna  

                                                      
2
 Można by, nieco obrazowo, mówić tu o pewnym wiązaniu rozmowy – przy czym parę zdań przyległych 

(adjacency pair) można rozumieć także nieco ogólniej, jako podstawową, elementarną cząstkę konwersacji. Pary 

tworzące wiązania konwersacyjne niekoniecznie muszą być zdaniami bezpośrednio następującymi po sobie (jak 

np. w dialogu: N: Jak się pan miewa? O: Nie najlepiej, coś mnie łupie w krzyżu). W trakcie mownej interakcji 

może zachodzić taka sytuacja, że N nawiązuje do zdania wypowiedzianego przez O jakiś czas wcześniej i w ten 

sposób to, co jest powiedziane przez N, „przylega” konwersacyjnie do tego, co rzekł O (N: Co do zgłaszanego 

przez pana na początku naszej rozmowy postulatu podwyżki płacy, to, wie pan, he, he…). Tak czy tak, bez 

wymiany przynajmniej dwóch zdań rozmowa nie jest możliwa. 
3
 To, w jakich relacjach (emocjonalno-uczuciowych, społecznych, biologicznych etc.) pozostają do siebie 

uczestnicy konwersacji, ma istotne znaczenie dla kształtu, przebiegu, dynamiki i tematyki konwersacji. Inaczej 

rozmawiają ze sobą zakochani, a inaczej nieznoszący się sąsiedzi; inaczej wygląda dialog matki z synkiem  

w wieku przedszkolnym, a inaczej z dorastającą córką; inaczej gawędzą ze sobą starzy znajomi, a inaczej 

porozumiewają się osoby widzące się pierwszy raz w przedziale pociągu, w trakcie wspólnej podróży. 
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w dialogach świeżo-zakochanych, lecz o „rozumienie się bez słów” wynikające  

z długoletnich interakcji, a więc i komunikacyjnego doświadczenia. Ogół rozmów, jakie 

przeprowadzili małżonkowie, w najprzeróżniejszych okolicznościach, stanowi dla nich ich 

własny, językowy aspekt kontekstu, czytelny dla „wtajemniczonych”, tzn. tychże 

małżonków
4
. Wbrew pozorom więc powyższa wymiana zdań między N a O wcale nie 

musiałaby implikować, że N z O do Kowalskich nie pójdą, ani że O odczuwa jakąś wrogość 

wobec Kowalskich  – czasami bowiem, choćby dla sytuacyjnego żartu lub zwykłego 

przekomarzania się, interlokutorzy mogą wypowiadać coś o znaczeniu dokładnie odwrotnym 

do tego, co naprawdę sądzą. 

W pragmatyce językowej mówi się wtedy o presupozycjach kontrfaktycznych 

(wypowiadanych zdań). Pojawiają się one jako ukryte założenia rozmowy nie tylko, gdy 

konwersują ze sobą małżonkowie. Mogą się pojawić w trakcie ironizowania, szydzenia, bądź 

też wyrażania przez nas oburzenia (w sposób eufemistyczny) z jakiegoś powodu. Matka, 

wchodząc do dziecięcego pokoju, może oznajmić ze spokojem: No, wspaniale 

posprzątaliście, dokładnie tak jak was prosiłam – mając na myśli to, że w pomieszczeniu 

panuje okropny bałagan, a dzieci nic sobie z jej prośby nie robią. Metoda takiego 

specyficznego porozumiewania się ma o wiele szersze zastosowanie w konwersacjach (nie 

tylko w sarkastycznych spostrzeżeniach), w ten sposób bowiem, tzn. za pomocą 

wypowiedzeń o znaczeniu odmiennym (nie tylko odwrotnym) od wyrażanego, bywa np. 

egzekwowane posłuszeństwo: 

 

N: Masz problemy ze słuchem? 

O: Już idę na obiad. 

N: „Już idę” mówiłaś 10 minut temu. 

O: Już naprawdę idę. 

 

Pytanie (złośliwe): Masz problemy ze słuchem? – jak łatwo się domyśleć – wcale nie wiąże 

się z wypracowywaniem jakiejś diagnozy aparatu słuchowego O, ma jedynie ironicznie 

zwrócić uwagę na to, że O zignorowała polecenie stawienia się na popołudniowy posiłek.  

Z kolei: „Już idę” mówiłaś 10 minut temu to „kontr-posunięcie”(na konwersacyjny ruch  

O mający zbyć N) przypominające owej O, że już wcześniej tego typu zapowiedź z jej strony 

padła i wcale nie poskutkowała przybyciem O na obiad. Wobec tego O, mówiąc: Już 

naprawdę idę, może ogłaszać swoją (sytuacyjno-interakcyjną) kapitulację i po chwili zejść 

faktycznie, ale też może za pomocą słowa naprawdę jedynie wzmacniać swoją pozorną 

ugodę, by ponownie zbyć N. Bywa wszak tak w konwersacjach, zwłaszcza między dorosłymi 

a dziećmi (choć nie tylko między nimi
5
), że wypowiadane jest coś, co ma na celu wyłącznie 

                                                      
4
 Podobne „wtajemniczenia” pojawiają się w długoletnich komunikacyjnych interakcjach przyjaciół, 

„towarzyszy broni”, dobrych kolegów w pracy, członków drużyny sportowej/zespołu muzycznego ogranych ze 

sobą itp. 
5
 Na ćwiczeniowych zajęciach akademickich studenci na pytanie prowadzącego, czy przeczytali teksty zalecane 

po poprzednim spotkaniu, zwykle odpowiadają twierdząco (by nie denerwować wykładowcy), choć rzadko się 

zdarza, by cała grupa była do ćwiczeń przygotowana. Podobnie pacjent może (dla uspokojenia lekarza podczas 

jego wizyty) twierdzić, że brał takie a nie inne przepisane medykamenty, choć niekoniecznie musi to być 

prawda.  
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„uspokojenie” interlokutora (i tym samym „zamknięcie sprawy”), nie zaś zdanie relacji  

z faktycznego stanu rzeczy, jak w przykładzie poniżej: 

 

N: Odrobiłeś lekcje, synku? 

O: Tak, mamo. [choć O nie odrobił] 

N: Na pewno? 

O: Tak! 

N: Mam sprawdzić? 

O: Przecież mówię, że odrobiłem. 

 

Takie zachowanie konwersacyjne nie musi od razu przyjmować postaci 

okłamywania/oszukiwania/wprowadzania w błąd itp. – to może być czasami zwykła 

wymówka albo, typowe dla wielu interakcji komunikacyjnych, „wzięcie (rozmówcy) na 

przeczekanie”, jak w takiej wymianie zdań: 

 

N: Wypadałoby skosić – zobacz jak elegancko wyglądają trawniki u sąsiadów. 

O: Masz rację, kotku. Zrobię to niedługo. 

 

Wprawdzie N może potraktować zapewnienie O jako „zgodę na zrealizowanie polecenia”, 

lecz O nie musi swojego komunikatu rozumieć „obligatoryjnie”, tj. czuć się zobligowanym do 

wykonania kosiarskiego zadania przy domu(tak jakby zawarł niepisaną umowę lub jakby coś 

nie tylko obiecał, ale i postanowił). Innymi słowy O może swym komunikatem zwyczajnie 

„uciąć temat”, a niekoniecznie brać na siebie jakieś zobowiązanie, zwłaszcza jeśli odwołanie 

się N do tego „jak to jest u sąsiadów” ów O traktuje jako nieznośną przyganę, która tym 

bardziej „zwalnia” go z obowiązku koszenia (na zasadzie: „skoro ona znowu chce mnie 

zawstydzić schludnymi sąsiadami, to tym bardziej nie mam zamiaru brać się za tę robotę”).  

I znów, tak jak we wcześniejszych konwersacyjnych scenkach – wiele zależy od kontekstu. 

Powyższa odpowiedź O bowiem (w innym kontekście) może też być pozbawiona 

jakiejkolwiek „gry słownej” i nieść ze sobą dokładnie to, co jest czytelne na poziomie 

znaczeniowym – O może faktycznie „niedługo” (np. zaraz po skończeniu czytania gazety lub 

obejrzeniu meczu) wziąć się za koszenie i wcale nie musi zbywać N. Podobnie dialog między 

mamą a synkiem (gdybym nie podał metakonwersacyjnej i kontekstualnej wskazówki  

w nawiasie przy pierwszej odpowiedzi O) może zawierać prawdziwe wypowiedzi dziecka 

(związane z rzeczywistym odrobieniem lekcji), a nie kłamstwa powtarzane z pełnym 

przekonaniem. Chcę przez to podkreślić, że tak, jak istotne jest rozumienie komunikatów 

(werbalnych oraz niewerbalnych) przez uczestników konwersacji, tak równie ważne jest dla 

interlokutorów poznanie i rozumienie kontekstu danej rozmowy– albowiem te same  

(w sensie syntaktyczno-semantycznym) frazy, zdania, a nawet dialogi, mogą mieć różne 

zastosowania w zależności od kontekstu. Nie tylko dla interlokutorów to poznanie  

i rozumienie kontekstu jest istotne – także dla badających konwersowanie czy 

międzyosobowe komunikowanie. 

Znanym rozróżnieniem sygnalizowanym przez pragmatyków językowych jest 

„znaczenie w sensie nadawcy” i „znaczenie w sensie odbiorcy” – związane takimi  
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z sytuacjami konwersacyjnymi, w których co innego z wypowiadanym wyrażeniem ma na 

myśli N, a co innego O
6
. Zauważmy jednak, że podobnie wygląda sytuacja z kontekstem, na 

który odmiennie może patrzeć N, a odmiennie O – i dopiero w obrębie przebiegającej (tak  

a nie inaczej) interakcji komunikacyjnej kontekst ten może zostać ujednolicony, tj. ujęty przez 

nas (tu: uczestników konwersacji) jako wspólny, w sensie: nasz – nas dotyczący i obejmujący. 

Proces ujednolicania kontekstu widać już na poziomie tego, co przestrzenne, tzn. 

wytwarzania się „sfery konwersacji”, w której przebywa tylko N i O, nikt więcej (ewentualni 

dodatkowi uczestnicy rozmowy muszą zostać do niej niejako zaproszeni, by weszli na takich 

prawach jak my). Amerykański socjolog „życia codziennego” E. Goffman, którego 

ubiegłowieczne prace na temat komunikacyjnych interakcji, aparatura pojęciowa i obserwacje 

uczestniczące przeprowadzane w „naturalnych warunkach”
7
 zasymilowane zostały także  

z grubsza w naukach takich jak pragmatyka językowa, mówi o tzw. definicji sytuacji jako  

o pewnym podzielanym przez uczestników konwersacji punkcie widzenia na kontekst i na 

sam przebieg komunikacyjnej interakcji. Definicja ta zaś może ulec zmianie, gdy pojawi się 

„intruz” – ktoś zewnętrzny wobec trwającej już rozmowy i włączy się w konwersację, 

zmieniając jej przebieg oraz formułę. Gdy dwóch studentów po zajęciach na uczelni ucina 

sobie gdzieś w parku przyjacielską rozmowę przy piwie, a podejdzie do nich patrol policji  

i zagadnie prewencyjnie o dokumenty i kwestię legalności spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych, to dotychczasowa sytuacja konwersacyjna 

studentów ulegnie zmianie, a rozmowa z udziałem policji będzie przebiegać w odmienny 

sposób niż ta wcześniejsza.  

Zagadnienie korelacji: kontekst-konwersacja (bez względu na to, czy chodzi  

o strukturę powierzchniową, czy głęboką rozmowy) jest badawczo istotne nie tylko na 

gruncie pragmatyki językowej, lecz komunikologii w ogóle. Chodzi wszak o interpersonalne 

porozumiewanie się, które w dzisiejszych, mocno zmediatyzowanych czasach, przybiera 

niezwykle rozpowszechnione formy e-konwersowania(za pomocą smsów, czatów, wpisów na 

forach społecznościowych dzięki tzw. komunikatorom, czyli oprogramowaniom 

ułatwiającym dynamiczne porozumiewanie się w środowisku silnie stechnicyzowanym)
8
, 

                                                      
6
 Rozbieżność w rozumieniu znaczeń poszczególnych wyrażeń prowadzi w konwersacji do procesu 

„negocjowania znaczenia”, czyli dochodzenia przez interlokutorów do pewnego (tymczasowego) 

semantycznego konsensusu (na zasadzie: „źle mnie zrozumiałeś – chodziło mi o to a o to”). 
7
 Na ile tego typu obserwacje konwersowania są metodologicznie dopracowane, to osobna sprawa. Sam 

Goffman nie kryje tego, że do (swej komunikologicznej) metodologii badawczej podchodzi w dość swobodny 

sposób: Materiał ilustracyjny, jakim posługuję się w tym studium, jest niejednorodny. Część przykładów została 

wzięta od badaczy, którzy dokonali prawomocnych uogólnień na podstawie rzetelnie zaobserwowanych 

prawidłowości; część pochodzi z pozbawionych z pozbawionych naukowych aspiracji, wspomnień ludzi, których 

życie było barwne i ciekawe; część można uznać za coś pośredniego. Często też posługuję się materiałem z 

moich badań społeczności zagrodników szetlandzkich (Człowiek w teatrze życia codziennego, tł. H. Datner-

Śpiewak i P. Śpiewak, Wyd. KR, Warszawa 2000, ss. 27-28). Problem niejednorodnej, zaczerpniętej z różnych 

dyscyplin, metodologii w badaniach nad komunikowaniem, to rzecz na odrębne studium. Tu zaś zwróciłbym 

uwagę na jedno: oprócz samej możliwości (bezstronnego) obserwowania zdarzeń komunikacyjnych i zbierania 

empirycznego materiału, dla badacza powinien być także każdorazowo czytelny wieloaspektowy kontekst (takiej 

lub innej) rozmowy. W przeciwnym razie, tj. z pominięciem kontekstu, można dobierać przykłady konwersacji 

bardziej pod kątem zgodności z własną koncepcją aniżeli neutralnego opisu badanej rzeczywistości.  
8
 Por. moje artykuły Pragmatyczno-językowe i semiotyczne narzędzia do analizy konwersacji elektronicznej, [w:] 

Paradoksy internetu. Konteksty społeczno-kulturowe, red. M. Szpunar, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 
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poniekąd wypierające z przestrzeni społecznej komunikację face-to-face. Problem 

kontekstualności rozmowy wydaje się zarazem trudny do rozwiązania bez badawczego 

wejścia w sferę kontekstualności samego języka. Interlokutorzy, było nie było, korzystają 

w trakcie konwersacji (oprócz całej palety środków niewerbalnych) z wyrażeń językowych, 

które (tak jak i rozmowa) związane są z określonymi „kontekstami” (lingwistycznymi, 

sytuacyjnymi, kulturowymi etc.). Jakichkolwiek wyrazów nie użyje N, to i tak 1) pociągają 

one za sobą inne słowa i frazy (z którymi są syntaktyczno-semantycznie powiązane), 

skojarzenia (jakieś dla N, niekoniecznie takie same dla O), imaginatywne zobrazowania etc., 

2) służą w komunikowaniu do interpretowania jakiejś dziedziny przedmiotowej. 

W ten sposób jednak, tj. próbując ustalić kontekst samego języka, weszlibyśmy na 

dość grząski, a zarazem rozciągający się w wielu kierunkach, grunt „czystej lingwistyki”, 

która, jak już przed dziesiątkami laty zauważył jeden z jej najwybitniejszych przedstawicieli, 

N. Chomsky, bada głównie skonstruowane przez siebie modele języka, nie zaś język in actu, 

tj. w interakcjach mownych (takich a nie innych, rozgrywających się realnie wokół nas). 

Warto pamiętać bowiem o tym, że żaden język nie istnieje bez procesu porozumiewania 

się. Języki etniczne wyłoniły się jako twory wspólnotowe (intersubiektywne)
9
, tym samym to 

w obszarze interpersonalnego porozumiewania się należy szukać ewentualnych granic 

kontekstualności (czy to językowej, czy stricte konwersacyjnej). Z tego też historycznego 

względu wzięło się w naukach lingwistycznych bardzo trafne określenie speech communities, 

czyli wspólnoty mowy, ponieważ języki, które przestają funkcjonować w obrębie jakiejś 

grupy (nie tylko etnicznej; może być społeczna, a nawet specjalistyczna, posługująca się tzw. 

profesjolektem) zamierają (mówi się o zjawisku martwych języków
10

). Język żyje tylko 

wtedy, gdy ludzie się nim posługują, rozmawiając ze sobą i/lub komunikując się wzajemnie 

za pomocą różnych jego graficznych form. W momencie zaś, kiedy proces interpersonalnego 

porozumiewania przestaje trwale funkcjonować
11

, język ulega zawieszeniu, a następnie erozji 

i zanikowi (pozostają najwyżej materialne ślady lingwistycznego uzusu w jakiejś 

wspólnocie). 

W ostateczności zatem problem kontekstualności konwersowania (czy nawet 

szerzej komunikowania) usytuowany jest w badawczym obszarze antropologii 

lingwistycznej oraz epistemologii. Dlaczego epistemologii? Dlatego że nasze 

porozumiewanie się jest ściśle związane z naszymi procesami poznawania i orientowania się 

w otaczającym nas otoczeniu. Jak starałem się zresztą wykazać przy innej okazji
12

, poznanie 

                                                                                                                                                                      
133-140 oraz SMS jako środek komunikowania (http://www.komunikacjaspoleczna.edu.pl/archiwum,Nr-2-

2012.html s. 29-41). 
9
 Por. mój artykuł Wspólnota i język, [w:] Wspólnota i wspólnotowość w filozofii dawnej i współczesnej, red. M. 

Żardecka-Nowak i P. Paczkowski, Wyd. UR, Rzeszów 2010, ss. 68-79.  
10

 Por. D. Crystal, Language Death, Cambridge University Press, Cambridge 2003. 
11

 Powody takiego lingwistyczno-komunikacyjnego regresu mogą być różne – wojna połączona z eksterminacją 

jakiejś grupy etnicznej, społecznej, katastrofa demograficzna (wymieranie jakiejś wspólnoty) lub żywiołowa, ale 

też może to być „rozpraszanie się” jakiejś grupy, słabnięcie więzów w jej obrębie i tym samym odchodzenie od 

pewnego (utartego swego czasu w tejże grupie) sposobu porozumiewania się. To ostatnie zjawisko dotyczy np. 

tzw. wspólnot uczonych, które porzucając pewien paradygmat badawczy mogą zarazem odchodzić od 

specjalistycznego języka z tym paradygmatem związanego, na rzecz jakiegoś nowego profesjolektu.  
12

 Por. moje artykuły Epistemologiczne aspekty komunikowania, [w:] Media światem człowieka, red. M. Drożdż  

i I. S. Fiut, Jedność, Kraków 2009, s. 59-74; W poszukiwaniu nowego modelu komunikowania. Rozważania 

epistemologiczne  (http://www.komunikacjaspoleczna.edu.pl/archiwum,Nr-32012.html ss. 13-38). 
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poprzedza komunikowanie – poznanie jest fundamentem komunikowania, toteż ostatnie 

słowo w sprawie relacji między kontekstem a procesem porozumiewania należy do teorii 

poznania. Nie znaczy to, że od razu musimy przejść na poziom wyrafinowanych 

filozoficznych rozważań o granicach wiedzy jako takiej, o przebiegach percepcji, o strukturze 

umysłu etc. – wystarczy, że uzmysłowimy sobie jedną fundamentalną rzecz, która pozwala 

zarazem zrozumieć istotę procesu komunikowania. Nasze interakcje komunikacyjne są 

możliwe przede wszystkim dzięki temu, iż współzgodnie poznajemy (otaczający nas) świat 

 – a mówiąc ściślej, kontekst, w jakim osadzone są te interakcje
13

.  

Gdyby tego podłoża (współzgodnego poznania) nie było, żylibyśmy w przysłowiowej 

wieży Babel, w której każdy mówi swoje i to raczej do siebie niż do innych, gdyż nikt nikogo 

nie byłby w stanie rozumieć – z konieczności bowiem każdy poruszałby się we własnym 

kontekście
14

. Wbrew pozorom jednak, zjawisko takiego „lingwistyczno-mentalnego 

zamknięcia” nie stanowi tylko wytworu fantazji jakiegoś starożytnego autora, daje się ono 

zaobserwować w (zaburzonych pod wieloma względami) zachowaniach komunikacyjnych 

osób leczonych w szpitalach psychiatrycznych. Takie „zamknięcia komunikacyjne” (w dużo 

mniejszej skali, ale jednak), dodajmy, są również elementem naszych codziennych interakcji 

mownych, gdy na kogoś się śmiertelnie obrażamy, przestajemy z kimś rozmawiać/spotykać 

się (zerwawszy kontakty itp.), co skutkuje m.in. tym, że osobę tę możemy na ulicy minąć tak, 

jakbyśmy się nigdy nie znali, a więc nie komunikować się z nią w żaden sposób (poza 

manifestowaniem naszej obojętności). 

Współzgodność poznania możliwa jest dzięki temu, że otaczający nas świat jest tak 

ustrukturowany, iż daje się poznawać (różnym podmiotom) w podobny sposób
15

. Innymi 

słowy, rozmówcy znajdują wspólne odniesienie do interakcji komunikacyjnych, w których 

uczestniczą – wspólny kontekst. Porozumiewają się na temat tych samych osób, 

przedmiotów, wydarzeń, sytuacji itd., które w analogiczny sposób (poznawczo) owi 

interlokutorzy ujmują. Otoczenie towarzyszące rozmówcom (czyli kontekst) nie jest stale 

omawiane podczas konwersacji, choć (w sposób milczący) stale jej towarzyszy. Bywa, że 

jakaś część otoczenia staje się tematem rozmowy (vide nasze konwersacje o pogodzie); może 

też być tak, iż jakiś element kontekstualny (np. jakiś obiekt fizycznego otoczenia) pojawia się 

                                                      
13

 Mówienie, że poznajemy świat jest swoistym skrótem myślowym, o czym powinniśmy stale pamiętać. Cały 

świat nigdy nie jest nam dany w naszym indywidualnym doświadczeniu, a tylko jakiś (czasoprzestrzenny) 

wycinek. W indywidualnym doświadczeniu zakres tego, co jest nam dane, zawsze pozostaje ograniczony do 

miejsca, w którym aktualnie przebywamy i do tego, co jesteśmy w stanie (w takich a takich okolicznościach) 

spostrzec. Inaczej wygląda nasze otoczenie, gdy przebywamy w windzie, a inaczej, gdy stoimy latem pośrodku 

rozległej i zatłoczonej plaży – odmiennie doświadczamy świata poruszając się po wielkim mieście, a odmiennie 

leżąc w szpitalu itd. Zawsze jednak jest to (doświadczeniowa, percepcyjna) perspektywa pojedynczego 

człowieka. 
14

 Por. mój artykuł Modelowanie świata w interpersonalnym komunikowaniu 

(http://www.komunikacjaspoleczna.edu.pl/numery,Nr-2-%286%292013.html s. 21-30). 
15

 Określenie podobny nie jest przypadkowe – nie możemy założyć, iż wszyscy poznajemy identycznie, a więc 

bez jakichkolwiek różnic, nasze otoczenia. Rozbieżności pojawiają się już na poziomie sporów o barwy: N: To 

jest turkusowa sukienka. O: A gdzież tam turkusowa – to zielona, mówię ci, mój drogi. N: Ty zielonego nie 

widziałaś chyba. O: A ty turkusowego. Turkusowy wygląda inaczej. Spór ten obrazuje to, że w obrębie pewnego 

barwnego spektrum (od niebieskiego do zielonego) interlokutorzy pozostają zgodni, problematyczny jedynie jest 

dla nich właściwy odcień. Gdyby wszak N twierdził, że np., kolor sukienki jest czerwony, zaś O, że niebieski, to 

by znaczyło, iż któreś z nich ma trudności z rozpoznawaniem barw (lub też, że któreś dla żartu lub by podrażnić 

się z rozmówcą/rozmówczynią absurdalnie określa kolor oglądanej tkaniny).   
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jako punkt odniesienia i zarazem jako referencja/desygnat określonych (zwykle 

anaforycznych, eliptycznych, deiktycznych) wyrażeń, jak choćby w wypowiedziach: Patrz, 

kto tam idzie – albo (np. na targowisku, w sklepiku itp.)A te po ile ma pani?– albo  

(w warsztacie samochodowym): To poszło, widzi pan? W tych przypadkach nadawca zakłada, 

że odbiorca kieruje swoją uwagę tam, gdzie N, oraz, że O „łapie w lot”, bez dodatkowego 

tłumaczenia, o jakie obiekty (desygnaty) chodzi. Zjawisko pomijania tego, o czym mowa, 

czyli takie konstruowanie zdań, by kontekst niejako dopełniał wypowiedź, świadczy o tym, że 

w naszym komunikowaniu mamy świadomość otoczenia, w jakim przebywamy oraz 

tego, że wraz z naszymi rozmówcami uczestniczymy w tej samej sytuacji
16

. 

Na zasadzie pewnej analogii do logicznej struktury konwersacji można mówić o takiej 

(tj. logicznej) strukturze kontekstu rozmowy. Przypomnę, że zapoczątkowana w drugiej 

połowie ubiegłego wieku badaniami P. Grice‟a, teoria konwersacji, ową logiczność naszych 

rozmów upatruje w następujących cechach: 1) konwersacja stanowi pewien uporządkowany 

(a nie chaotyczny, dowolny) układ zdań, 2) konwersację charakteryzuje racjonalność  

i celowość, 3) podczas rozmowy stosujemy się do szeregu milcząco przyjętych zasad 

(maksym, reguł), których złamanie traktujemy jako naruszenie logiki porozumiewania się
17

, 

4) interlokutorzy wykorzystują tzw. posunięcia konwersacyjne świadczące o istnieniu 

pewnego racjonalnego scenariusza
18

 konwersacji (przy czym pewne posunięcia są uznawane 

za niestosowne do danej sytuacji), 5) oprócz procesu wymiany zdań zachodzi równocześnie 

procedura wnioskowania konwersacyjnego dotyczącego „głębokiej” (implikowanej  

w rozmowie) warstwy tego, co jest przekazywane, a więc 6) między wypowiadanymi 

zdaniami a tym, co dodatkowo jest (z ich pomocą) komunikowane w konwersacji, zachodzi 

stosunek (konwersacyjnego) wynikania. 

Kontekst konwersacji, najogólniej rzecz biorąc, to pewien uporządkowany zbiór 

elementów stanowiących (bliższe/dalsze) otoczenie rozmowy. Otoczenie to może być 

rozumiane przestrzennie
19

, czasowo, językowo, emocjonalnie, biologicznie, społecznie, 

kulturowo, poznawczo, wyobrażeniowo etc., w zależności od tego, jaki aspekt zewnętrzny 

wobec konwersacji będziemy chcieli uwypuklić. Kontekst zawiera elementy (względnie) stałe 

i zmienne, centralne i peryferyjne, a skorelowany jest z interakcją mowną na tyle, na ile chcą 

tego, pozwalają na to i godzą się na to jej uczestnicy. Innymi słowy, nie jest tak, że ilekroć 

                                                      
16

 Sytuacja może być ta sama, lecz nie tak samo ujmowana przez jej uczestników. 
17

 Czasem konsekwencje (naruszenia zasad przez naszego rozmówcę) mogą być poważniejsze, np. utrata 

zaufania do interlokutora, gdy odkrywamy, że ten ktoś nas świadomie, z premedytacją okłamuje. 
18

 Scenariusz ten wiąże się z celowością rozmowy. Zwykle zmierzamy do czegoś, podejmując się danej 

konwersacji, a prawie rzadko rozmawiamy „po nic” (nawet jałowe pogawędki w przedziale pociągu lub „u cioci 

na imieninach” mają zwykle cel „zabicia czasu”, „podtrzymania kontaktu”, „wypełnienia ciszy” itd.). O ile 

pojęcie posunięć konwersacyjnych wprowadził Grice, o tyle na to, że w rozmowie (czy szerzej, interakcji 

komunikacyjnej) dokonywane są pewne ruchy (jak w grze, kiedy realizuje się pewną strategię), pisał już 

Goffman: Gra konwersacyjna w porównaniu z [grami planszowymi i karcianymi – przyp. P.P.] zaskakująco 

spontaniczna – ludzie ciągle robią uwagi na temat innych obecnych, bynajmniej nie planując ich tak, żeby 

uchronić się przed skuteczną ripostą. Podobnie wypady i „okopywanie się” są teoretycznymi, ale mało 

wykorzystanymi podczas rozmowy możliwościami (Rytuał interakcyjny, tł. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 2006, 

s. 26 przyp. 17).  
19

 Obszerne badania antropologiczne dotyczące przestrzennej kontekstualności komunikowania oraz 

wykorzystania przestrzennego dystansu jako środka ekspresji w interakcjach przeprowadził E. Hall, por. Ukryty 

wymiar, tł. T. Hołówka, Muza SA, Warszawa 1997. 
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pojawi się takie a takie otoczenie (np. fizyczne) konwersacji, tylekroć rozmowa będzie 

przebiegała w określony sposób. Wprawdzie znajdując się np. w poczekalni w przychodni 

lekarskiej zwykle nie podejmujemy się prowadzenia rozmów takich jak w gwarnym pubie 

albo na naukowym seminarium, lecz zależy to przecież od tego, z kim w tej poczekalni akurat 

siedzimy. Jak wspomniałem na początku niniejszego artykułu, „konteksty” się przenikają 

wzajemnie, zatem wcale nie jest przesądzone, że ten a ten kontekstualny aspekt ma charakter 

dominujący – decydują również dodatkowe okoliczności; czasem okazja i/lub przypadek. 

Wzajemne relacje (np. zażyła przyjaźń) między uczestnikami konwersacji mogą doprowadzić 

do „zawieszenia” bądź nawet „zniesienia” konwencjonalnych ograniczeń narzucanych przez 

instytucjonalne otoczenie, tak więc bycie w lekarskiej poczekalni może zostać obrócone  

w żart rozładowujący sytuacyjne napięcie
20

 lub wykorzystane do przeprowadzenia 

naukowego sporu (jeśli w tej poczekalni konwersuje para uczonych).  

W ten sposób w naszych rozważaniach możemy przejść do najważniejszej kwestii 

związanej z kontekstualnością konwersacji. Problematyka korelacji: kontekst-rozmowa jawi 

się jako skomplikowana, gdyż otoczenie naszych interakcji komunikacyjnych (tak jak  

i same interakcje) ma charakter dynamiczny. Nie jest to struktura sztywna niczym 

znieruchomiałe teatralne dekoracje, wśród których się sadowi aktorska trupa na czas 

spektaklu. Zarówno konwersujący mogą się przemieszczać w swym otoczeniu podczas 

rozmowy, np. spacerując (wiele naszych konwersacji odbywa się „w ruchu”, czasem nawet 

„w biegu”), jak i ich (oraz odbywanej przez nich rozmowy) otoczenie może się szybko  

i wyraźnie zmieniać (np. podczas podróży autem, busem, metrem itp.).Z jednej więc strony 

można mówić o swoistej, logicznej (a przez to stałej) strukturze kontekstu, z drugiej, wiele 

kontekstualnych czynników jest zmiennych, zależnych od okoliczności.  

Także granice kontekstu towarzyszącego rozmowie nie są sztywne – to, co bliższe, 

może naraz zejść na dalszy plan, a to co lokuje się w oddali, może zająć miejsce 

pierwszoplanowe. Przywoływana wcześniej scenka ze studentami, których dialog zakłóca  

i przerywa nadejście patrolu policyjnego, znakomicie nadaje się na przykład tego rodzaju 

konwersacyjnej sytuacji, w której dynamizuje się otoczenie rozmowy. Takich przykładów 

można znaleźć o wiele więcej w naszych codziennych interakcjach: poważna rozmowa 

rodziców, w którą nagle wkracza paroletnie dziecko; dialog przełożonego z podwładnym  

o zawodowych problemach, w trakcie którego do pomieszczenia wchodzi żona przełożonego; 

plotkowanie sąsiadek siedzących przed kamienicą, którego strumień zakłóca nagle agresywny 

monolog wychodzącego z klatki, pijanego sąsiada itp. Kontekst rozmowy zatem nie ma  

i w naturalnych warunkach nie może mieć stałych granic
21

, gdyż nawet te ustanowione 

                                                      
20

 Osobiście uczestniczyłem kiedyś w takiej sytuacji na korytarzu rzeszowskiego pogotowia. Mimo że nie jest to 

miejsce, w którym ludzie czekający na wizytę w ambulatorium tryskają humorem, kilka osób (w tym mój teść, 

którego przywiozłem ze złamaną ręką) do tego stopnia rozbawiły okoliczności, w jakich przytrafiły im się 

nieszczęścia (a uczestnicy rozmów nawzajem się „licytowali”, kto miał „głupszy” wypadek), że korytarz co rusz 

rozbrzmiewał śmiechem podczas konwersowania.  
21

 Takich granic, które dałyby się wychwycić każdorazowo przez analityka konwersacji. Niewykluczone, że 

takie ograniczenia udałoby się nałożyć na konwersacje prowadzone w warunkach laboratoryjnych, kiedy to 

interlokutorzy są poprowadzeni w pewien sposób przez eksperymentatora/badacza. Tego typu jednak (sztucznie 

ustalane) otoczenie konwersacji z oczywistych względów nie stanowi pełnego zilustrowania sytuacji codziennej 

interpersonalnej komunikacji – nie tylko ze względu na nienaturalność postaw/zachowań interlokutorów  

w takich warunkach, ale właśnie z powodu podporządkowania konwersacji celom badawczym, a jej uczestników 
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(tymczasowo) przez konwersujących (na zasadzie: rozmawiam teraz tylko z O, z nikim 

innym) mogą zostać naruszone przez intruzów i/lub mniej/bardziej proszonych gości, którzy 

mogą nie zastosować się do takich (nieznanych im) ograniczeń.    

Bez wątpienia jednak można mówić o pewnym centrum kontekstu oraz o peryferiach 

–  z tego powodu, że przeprowadzana przez interlokutorów konwersacja ogniskuje na sobie 

ich uwagę, a tym samym zajmuje (dla rozmówców) „środek” jakiegoś otoczenia. Kontekst 

konwersacji pojawia się o tyle, o ile toczy się jakaś rozmowa, zatem pod wieloma względami 

do niej jest zrelatywizowany. Korytarz szkolny nie stanowi i nie może stanowić kontekstu 

(instytucjonalno-fizycznego, przestrzennego) dla żadnej konwersacji, jeśli nikogo na tymże 

korytarzu aktualnie nie ma – podobnie pusta kafejka nie jest żadnym „sytuacyjnym 

kontekstem” do momentu, dopóki nie zostanie zaludniona przez choćby dwójkę osób  

z personelu krzątających się po wnętrzu i wymieniających między sobą jakieś uwagi. Należy 

więc w badaniach komunikologicznych mieć świadomość, że to rozmowa „generuje” swój 

(wieloaspektowy) kontekst nie zaś – jak zdaje się twierdzić choćby Goffman – kontekst 

generuje konwersacyjne interakcje.  

Poza tym, co równie ważne w tego typu badaniach, przesądem jest założenie, jakoby 

ludzie zachowywali się tak samo w takich samych okolicznościach (czyli np. tak samo 

rozmawiali/porozumiewali się w takich samych miejscach). Pewna sztampowość/rutyna 

zachowań komunikacyjnych nie powinna nam nigdy przesłaniać elementów przypadkowości, 

okazjonalności i spontaniczności w interpersonalnym komunikowaniu. Zresztą gdyby 

konwersacje przebiegały wedle dającego się przewidzieć i skonstruować z wyprzedzeniem 

scenariusza (na zasadzie: jeśli N i O znajdą się tu a tu, to ich rozmowa będzie wyglądała tak  

a tak), a więc bez żadnych zaskoczeń (dla uczestników i/lub obserwatorów), to badanie 

rozmów nie byłoby tak bardzo skomplikowane. Podstawowy problem metodologiczny nie 

polega jednak na tym, czy daje się skonstruować możliwy scenariusz mownej interakcji, lecz, 

o czym już przy innej okazji szerzej pisałem
22

: jak dokonywać komunikologicznej 

obserwacji i zbierać materiał empiryczny do dalszych badań. Włączając się w czyjąś 

rozmowę, możemy ją wprawdzie obserwować od środka, ale jednocześnie ingerujemy w jej 

przebieg, modyfikując przy okazji zachowania innych jej uczestników. Pozostając na 

zewnątrz czyjejś konwersacji, napotykamy dylematy i moralne, i, by tak rzec, techniczne.  

Czy powinniśmy np. informować osoby komunikujące się ze sobą, że „rozmowa jest 

kontrolowana” (jak w PRL-u za czasów stanu wojennego powiadamiano telefonujących), czy 

też pozostawić fakt obserwowania interlokutorów w całkowitej dyskrecji, niemalże jak 

funkcjonariusze specsłużb dokonujący inwigilacji osób rozpracowywanych? Informując 

mówiących o tym, że są obserwowani, możemy sprawić, iż interlokutorzy przestaną się 

swobodnie komunikować, a nawet przerwą konwersowanie w ogóle. Nie informując ich 

natomiast, naruszamy poniekąd intymność/prywatność rozmowy oraz jej uczestników (którzy 

mogliby się nie godzić na poddawanie się tego typu obserwacji). Czy powinniśmy też 

                                                                                                                                                                      
– eksperymentatorowi. Nasze codzienne rozmowy, o ile nie są w jakiś sposób rejestrowane przez służby 

specjalne, nie podlegają żadnemu „nadzorowi” (podglądowi, podsłuchowi w realnym czasie) ze strony żadnego 

superwizora. Inaczej natomiast miewa się sprawa z e-konwersacjami (typu czaty), odbywającymi się  

w przestrzeni publicznej i zarazem podlegającymi kontroli ze strony administratora.  
22

 Konwersacja jako fenomen społeczny i przedmiot badań…, ss. 8-10. 
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rejestrować konwersacje wokół nas? Jak? Otwarcie to głosząc, czy pozostawiając  

w tajemnicy? Za pomocą dyktafonu, czy kamery (np. ukrytej)? Oficjalne dokumentowanie 

przebiegu interpersonalnego procesu porozumiewania się może wywołać sztuczność 

zachowań interlokutorów. Niejawna rejestracja z kolei stawia pod znakiem zapytania 1) 

respektowanie prywatności badanych i 2) możliwość upubliczniania zapisów nagranych 

dialogów (w których bywają poruszane sprawy rodzinne, osobiste, biznesowe itp.)
23

. 

Na tym wcale nie koniec badawczych trudności. Nawet bowiem gdyby udało nam się 

znaleźć jakieś Salomonowe rozwiązanie kwestii dokumentowania konwersacji  

(z zachowaniem jej naturalności i prywatności), to i tak pojawia się sporo technicznych 

problemów związanych z właściwą transkrypcją rozmów (jak np. odnotowywać intonację, 

ironię, długość przerw w wypowiadaniu, wpadanie sobie w słowo przez interlokutorów; czy 

uwzględniać błędy artykulacyjne i zaburzenia wymowy, czy nie etc.), a zwłaszcza z tym,  

w jaki sposób rejestrować i/lub rekonstruować kontekst konwersacji. Oczywiste jest 

chyba, że podanie samego zapisu komunikatów wypowiadanych przez N oraz O (jak czyniłem 

to wyżej i jak jest to czynione w wielu lingwistycznych oraz pragmatyczno-językowych 

podręcznikach) to swego rodzaju idealizacja sytuacji mownej, nie zaś faktograficzny zapis
24

. 

Należałoby wszak podać: w jakim otoczeniu się znajdują rozmówcy, jak się zachowują, co 

robią „przy okazji” konwersowania itd. – powstałby w ten sposób swoisty „scenopis” 

stanowiący (mniej lub bardziej wierny) szkic tego, co dzieje się między interlokutorami  

i wokół nich. Z góry jednak możemy przyjąć założenie, iż dokładne, drobiazgowe, pełne 

odzwierciedlenie kontekstu rozmowy nie jest (i nie będzie) możliwe. Nie jesteśmy w stanie 

np. „wejść w skórę” interlokutorów i prześledzić wraz z nimi ciągu interakcji 

komunikacyjnych, jakie odbyli dotychczas. Dlatego musimy założyć, że kontekst tylko 

częściowo daje się opisać, po części zaś musi być badawczo rekonstruowany.  

Istnieją niewątpliwie obszary kontekstu, które są dla uczestników interpersonalnej 

komunikacji (a tym samym i dla potencjalnych jej obserwatorów) 

jawne/widoczne/obserwowalne i ukryte, choć zarazem „czytelne” i/lub „obecne” dla samych 

interlokutorów (lecz już niewidoczne dla badaczy). Jak zaznaczyłem, konwersacyjne 

otoczenie stanowi rzeczywistość dynamiczną; w związku z tym kontekst nie jest ustalony 

raz na zawsze, tylko podlega zmianom, gdyż jakieś elementy do tej pory nienależące do 

otoczenia rozmowy mogą zostać do niego włączone, zgodnie z jej dynamiką oraz  

z potrzebami konwersacyjnymi uczestników dialogu/multilogu. Siedząc z kimś w pubie  

i porozumiewając się na różne tematy, możemy nagle wyjąć z torby książkę, którą niedawno 

nabyliśmy i przeczytaliśmy – i pokazać temu komuś, włączając ją w ten sposób, choćby na 

chwilę, do kontekstu konwersacji. Odpowiednio poszczególne elementy otoczenia (wraz  

                                                      
23

 W dobie talk shows i reality shows sfera tego, co prywatne, intymne i niepodlegające upublicznieniu, uległa 

presji środków masowego przekazu i stała się przedmiotem (kontrowersyjnego nie tylko pod względem 

estetycznym, ale przede wszystkim moralnym) widowiska telewizyjnego – niemniej jednak akceptacja dla 

włączania tego, co osobiste w przestrzeń publiczną nie jest powszechna.  
24

 Sama konwencja „N/O” jest sporym uproszczeniem (dynamicznej) sytuacji konwersowania, w ramach której 

dochodzi do „zamiany rolami” i osoba będąca przez chwilę nadawcą, staje się odbiorcą przekazu (i odwrotnie). 

Lepiej byłoby mówić o inicjatorze konwersacji i jej kontynuatorze – zawsze bowiem jest ktoś, kto zaczyna 

rozmowę i ktoś, kto przystępuje do niej, akceptując propozycję konwersowania. Nie znaczy to, że osoba 

inicjująca konwersację, musi ją zdominować lub też podporządkowywać sobie rozmówcę.  
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z osobami do niego należącymi) mogą być wyłączane z kontekstu przez rozmówców  

i ignorowane.  

Wspomniałem, że w kontekście interakcji mownej można się doszukać jego logicznej 

struktury na podobnej zasadzie, jak (tego typu strukturę) rekonstruuje się w ramach teorii 

konwersacji. Jak należy to jednak rozumieć? Wróćmy na moment do omawianej wcześniej 

„logiki rozmowy”. Tę charakteryzuje, przypomnę: językowe uporządkowanie, racjonalność  

i celowość komunikowania, stosowanie się interlokutorów do pewnych reguł, posunięcia 

konwersacyjne świadczące o przyjmowaniu przez nich określonego scenariusza (rozmowy), 

wnioskowania konwersacyjne i wynikanie (związane z implikowaniem czegoś przez 

poszczególne wypowiedzi/zachowania językowe). Co zaś w takim razie wyróżnia „logikę 

konwersacyjnego kontekstu”? Uporządkowanie formalne
25

 – nadawanie pewnych 

przestrzennych ram sytuacji komunikacyjnej; dostarczanie rozmowie celu, pretekstu, powodu, 

tematu, odniesień, symboliki, emocji, nastrojów itp.; umożliwianie interlokutorom realizacji 

reguł konwersacyjnych i zapewnianie konwersacji scenerii(dekoracji, rekwizytów, sceny, tła 

do „występu” w sensie Goffmana, „widowni” etc.).  

Konwersację przenika kontekst, toteż w strukturze samej interakcji mownej 

możemy znaleźć de facto elementy mniej lub bardziej kontekstualne
26

 (jak w poniższym 

przykładzie mini-dialogu, o czym za chwilę): 

 

N: Poszłabym do kina wieczorem. 

O: Dzisiaj mam nawał roboty.  

 

Zarówno wypowiedź N, jak i O, z punktu widzenia pragmatyki językowej (w stylu Grice‟a  

i jego kontynuatorów), należy potraktować jako wyrażającą coś więcej niż tylko to, co 

stanowi sens danego zdania. N składa w ten sposób propozycję: Może wieczorem pójdziemy 

do kina?, zaś O odpowiada przecząco. Propozycja N, jak też odmowa ze strony O, są 

                                                      
25

 Goffman doszukuje się swoistej „składni” w zachowaniach komunikacyjnych: właściwym przedmiotem badań 

nad interakcją nie jest jednostka i jej psychologia, ale syntaktyczne związki między działaniami różnych, 

przebywających w swoim towarzystwie, osób (Rytuał interakcyjny…, s. 3, podkr. P.P.). Kontekst u Goffmana jest 

więc pewną formą trwale determinującą zachowania mowne uczestników procesu komunikowania się, autor 

Rytuału interakcyjnego twierdzi też bowiem: W każdym społeczeństwie jest tak, że zawsze, gdy pojawia się 

możliwość interakcji słownej, zaczyna działać system technik, konwencji i procedur, który kieruje przepływem 

informacji i porządkuje go. Za jego sprawą staje się jasne, kiedy i gdzie wolno nawiązać rozmowę, w jakim 

gronie i co może być jej tematem. Zbiór znaczących gestów służy uruchomieniu strumienia komunikacji i 

uprawomocnieniu wszystkich zainteresowanych jako uczestników – stąd w podejściu tego amerykańskiego 

badacza interpersonalne porozumiewanie się traktowane jest jako rytuał, występ sceniczny, aktorska gra (w 

„teatrze życia codziennego”). Tym niemniej sam Goffman w innym swoim dziele zaznacza, że analizuje życie 

społeczne – a zwłaszcza tę jego odmianę, która wykształca się w fizycznych granicach budynku lub fabryki(por. 

Człowiek w teatrze…, s. 27) – co jednoznacznie wskazywałoby, iż komunikologicznym badaniom Goffmana 

podlega głównie porozumiewanie się wewnątrz-instytucjonalne (z definicji sformalizowane, zrytualizowane, 

unormowane), nie zaś wszelkie typy konwersacji, jakie prowadzą codziennie ludzie (w najprzeróżniejszych 

miejscach). Podkreślam to choćby z tego powodu, że odkrywanie rytualizacji w zrytualizowanych (np. ze 

względów służbowych) interakcjach komunikacyjnych zawiera w sobie błąd metodologiczny – nie zmienia to 

zaś faktu, że zrytualizowanie komunikacji instytucjonalnej powinno podlegać naukowemu opisowi oraz 

komunikologicznej analizie.   
26

 Niewykluczone (por. Konwersacja jako fenomen społeczny i przedmiot badań…, s. 13-18), że to, co uchodzi  

w pragmatyce językowej za sferę presupozycji, czyli ukrytych założeń rozmowy, to w istocie już elementy 

kontekstu, nie zaś coś, co należy stricte do („głębokiej”) struktury konwersacji. 
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wszelako tylko zakomunikowane, poniekąd przemycone „między wierszami” dialogu, lecz,  

z różnych względów, nie wypowiedziane wprost. Jak dodałby pragmatyk językowy, 

domyślamy się, że N właśnie w ten sposób wyraziła swoją propozycję, a O odmawia, mimo iż 

ani N nie mówi: Chodźmy wieczorem do kina, ani O nie odpowiada: Nie. Jak możemy się tego 

domyślać? Tak, że w przypadku tej rozmowy dokonujemy wnioskowania konwersacyjnego, 

które pozwala nam „odkryć” ukryte założenia tych dwóch zdań. Pytanie jednak, czy 

faktycznie przeprowadzamy tu wnioskowania konwersacyjne, czy też rekonstruujemy 

kontekst takiego dialogu (ściślej, kontekstualne elementy przenikające do tej wymiany 

zdań)? 

Przyjmijmy w tym momencie, że nie chodzi nam o żadną rekonstrukcję kontekstu 

(kontekstualnych elementów) tej krótkiej konwersacji, a wyłącznie o odkrycie (drogą 

konwersacyjnych wnioskowań) ukrytych założeń rozmowy. W takim razie pojawia się inny 

fundamentalny problem: skąd wiemy/możemy wiedzieć, że prawidłowo, tj. właściwie 

(prowadząc do bezbłędnych rezultatów), te nasze wnioskowania przebiegają? W jaki sposób 

możemy sprawdzić i definitywnie rozstrzygnąć, że N faktycznie składa taką a nie inną 

propozycję swemu rozmówcy (mając na myśli wspólne wyjście do kina), nie zaś informuje go 

np. o swoich własnych planach na wieczór? Czy możemy wykluczyć, że wypowiedź  

N wyraża chęć indywidualnego, samotnego pójścia przez tę N do kina? Wydaje się, że 

wykluczyć nie możemy – o ile nie znamy… kontekstu rozmowy, a więc np. nie wiemy, czy  

N nie ma w zwyczaju udawać się czasem sama na filmy, bez O. Z kolei wypowiedź  

O dotycząca „nawału roboty” w takiej sytuacji (w której N deklaruje, że pójdzie sama) nie 

jest odmową – przeciwnie, może być wyrażeniem niezadowolenia, bo np. O miałby wielką 

ochotę właśnie wybrać się z N do kina, lecz nie może z powodu dodatkowych obowiązków. 

Co więcej, to nie musi być koniec wymiany zdań między N a O
27

 – N może zaproponować 

jakąś późną, nocną porę seansu, zaś O przystać na tę propozycję, oceniając, iż do tego czasu 

się z „robotą” wyrobi. I znów, by wiedzieć, czy te właśnie wnioskowania są poprawne, 

winniśmy dysponować wiedzą o kontekście rozmowy N i O, a więc wykroczyć poza granice 

powyższej konwersacji. 

Podręcznikowy przykład wymiany zdań, z której ma (konwersacyjnie) wynikać więcej 

niż jest (literalnie, dosłownie) mówione, to: 

 

N: Gdzie jest Bill? 

O: Żółty volkswagen stoi pod domem Sue.
28

 

 

Ten mini-dialog wyjaśniany i interpretowany jest w następujący sposób: O nie odpowiada 

wprost na pytanie N – nie mówi zatem, że Bill jest tu a tu, wyszedł, wyjechał itp. Nie 

                                                      
27

 Sygnalizuję to, ponieważ w opracowaniach pragmatyczno-językowych przywołuje się często parę zdań 

przyległych (mini-dialog) jako „kompletną rozmowę”, a przecież prawie nigdy nasze konwersacje nie zamykają 

się w dwóch zdaniach. Pomijając sytuacje powitań/pożegnań, czynionych gdzieś w biegu na klatce schodowej 

lub korytarzu jakiejś instytucji, to wymiana dwóch zdań stanowi drobny ułamek rozmowy, nie zaś „zamkniętą 

całość”, na podstawie której można dokonać pełnej interpretacji konwersacji (jej struktury powierzchniowej, 

głębokiej, postaw metakonwersacyjnych etc.).  
28

 Por. Norbert Schwartz, Cognition and Communication. Judgemental Biases, Research Methods and the Logic 

of Conversation, LEA, Mahwah 1996, s. 11-12. 
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traktujemy jednak wypowiedzi O jako próby zmiany tematu rozmowy, wnioskujemy raczej, 

że to Bill jest właścicielem żółtego VW. Z kolei to, że ów samochód usytuowany jest pod 

domem Sue, świadczy, iż Bill jest u Sue, po prostu. Inaczej rzecz ujmując, zakładamy, że  

O jak najbardziej odpowiada na pytanie N, natomiast informacja przekazana w zdaniu 

wypowiedzianym przez O może mieć jakieś znaczenie dla N. Tyle wykładnia podręcznikowa, 

klasyczna. 

Czy jednak faktycznie to wszystko, co stwierdziliśmy wyżej, zawdzięczamy 

pragmatyczno-językowej analizie zdań i konwersacyjnemu wnioskowaniu, czy też 

dokonaliśmy przy okazji mimowolnej rekonstrukcji kontekstu, którego nie znamy (bo skąd 

mielibyśmy mieć o nim wiedzę – nie uczestniczymy jako świadkowie przebiegu takiej 

konwersacji)? Naturalnie, taka wymiana zdań może być osadzona w takim, jak się 

podręcznikowo podaje, kontekście. W jaki sposób jednak możemy się upewnić, iż nasze 

wnioskowanie zachodzi poprawnie, a więc, że nie uzyskaliśmy tu po prostu jakiejś fikcji? 

Czy czasem nie jest tak, że odkrywamy to, co już uprzednio założyliśmy oraz, że uważamy, iż 

wnioskujemy we właściwy sposób, gdyż z góry przesądzamy, że nie popełniamy w naszym 

rozumowaniu błędu?  

Nawet wszak, jeśli przyjmiemy, iż O odpowiada na pytanie N stosując się do 

„maksym Grice‟a”, to czy z tej wymiany zdań między N a O rzeczywiście wynika, że żółty 

volkswagen należy do Billa? Czy „odkrywając” fakt posiadania auta przez Billa nie 

natrafiamy na element ewidentnie kontekstualny, który usiłujemy włączyć w strukturę 

samej rozmowy, a który do niej nie przynależy (i nie może przynależeć)? Albo inaczej: czy 

interpretując dialog N i O, nie stawiamy się w uprzywilejowanej pozycji „idealnego 

obserwatora”, który nie tylko dokonuje pragmatyczno-językowej analizy, lecz przy okazji też 

„widzi” otoczenie, w którym konwersacja N z O zachodzi, dzięki zaś temu „widzeniu” ów 

„idealny obserwator” wie, że jego wnioskowania konwersacyjne, co do rozmowy N i O są 

bezbłędne? Czy zatem żółty VW, o którym mowa, nie mógłby należeć do kogoś innego niż 

Bill? Czy nie jest możliwy przykładowo taki wariant powyższego dialogu, jak poniżej? 

 

N: Gdzie jest Bill? [w sensie: Czemu jeszcze nie go nie ma? Czemu nie przyjechał?] 

O: Żółty volkswagen stoi pod domem Sue. [w sensie: Tylko ten samochód, jak na razie. Ale 

auta Billa nie widzę.] 

 

Samo pytanie stawiane przez N już jest uwikłane w różne rodzaje przestrzennego 

„kontekstu”. Może ono być stawiane np. 1) w pomieszczeniu, w którym przebywał Bill, 2) na 

ulicy, gdzie jeszcze chwilę temu był widziany Bill, jak i 3) w miejscu, z którego 

obserwowany był Bill. Tego zaś (tj. przestrzennego, fizycznego otoczenia), w jakim pytanie 

ów/owa N
29

 stawia, nie jesteśmy w stanie ustalić, dysponując wyłącznie tą wymianą zdań,  

a więc jeśli nie towarzyszymy osobiście (lub za pomocą jakichś technologicznych środków) 

rozmówcom. Możemy się wprawdzie domyślać, jaki jest to fizyczne otoczenie konwersacji, 

                                                      
29

 Nie komplikuję tu tego przykładu, wskazując np. na to, że nie wiemy również, kto pyta. Inne „kontekstualne 

znaczenie” miałoby to pytanie stawiane np. przez żonę Billa, a inne przez jego kolegę z pracy. Z kolei wiedząc, 

że pyta żona Billa (ewentualnie jego kolega), już znalibyśmy jakiś istotny wycinek kontekstu (jego 

interpersonalnego i społecznego aspektu), a tym samym wychodzilibyśmy poza ramy samej konwersacji. 
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jednakże nasze domysły wcale nie muszą być słuszne. Możemy sobie wyobrazić „miejsce”, 

w którym zachodzi ów dialog, ale nasze wyobrażenie wcale nie musi mieć 

faktograficznego podłoża, lecz czysto fikcyjne (tak jak czytelnik dzieła literackiego 

unaocznia sobie „scenę”, w której się rozgrywa jakaś konwersacja między bohaterami). 

Gdybyśmy zaś rzeczywiście towarzyszyli interlokutorom, to poznawalibyśmy wraz z nimi 

kontekst (z jego wieloma aspektami: przestrzennym, sytuacyjnym, interpersonalnym itd.),  

a więc dysponowalibyśmy materiałem badawczym, będącym czymś więcej niż „czysta” 

wymiana zdań. 

Twierdzę zatem, że bez znajomości kontekstu rozmowy ustalenie 

bezbłędności/trafności/prawdziwości wnioskowań konwersacyjnych nie jest możliwe. 

Nie da się w żaden sposób odizolować rozmowy od otoczenia, w jakim ona się pojawia, 

szczególnie jeśli się ją równocześnie traktuje jako sposób komunikacyjnego współdziałania 

interlokutorów (łączącego w sobie zachowania językowe i niewerbalne), a nie tylko jako 

pewną sekwencję wypowiedzeń (utterances). Nie można też dokonać poprawnej, tj. 

prowadzącej do ujęć odpowiadających realnym stanom rzeczy, a nie fikcyjnym 

wyobrażeniom badacza, interpretacji konwersacji, bez poznania kontekstu, w którym 

osadzeni są rozmówcy. Należy zarazem mieć świadomość, że pojęciowe i metodologiczne 

narzędzia, którymi, jak dotąd, dysponuje pragmatyka językowa, nie pozwalają na właściwe 

rekonstruowanie tego kontekstu(wyłącznie na gruncie analizy (logicznej) struktury 

konwersacji).  

To właśnie dzięki obecności (i znajomości) kontekstu interlokutorzy mogą swoje 

konwersacyjne wnioskowania weryfikować, korygować etc. Ponadto, tak jak i każdą 

rozmowę inicjują i ożywiają jej uczestnicy, tak też mają oni swój współudział  

w tworzeniu/modyfikowaniu/dynamizowaniu kontekstu. O ile bowiem, znów sięgając do 

przykładu z naszej codzienności, w danej restauracji mogą się toczyć rozmaite konwersacje,  

o tyle wybór tej a nie innej restauracji, stolika, pory, menu, a zwłaszcza nastroju 

towarzyszącego rozmowie, zależy już od interlokutorów. Ich wpływ może obejmować nie 

tylko sytuacyjno-interpersonalny, lecz także kulturowy aspekt kontekstu. Rozmówcy należący 

do danej wspólnoty etnicznej, np. Polacy, mogą się zdecydować (np. przez wzgląd na 

obcokrajowca, który bierze udział w danym spotkaniu) na posłużenie się w konwersacji 

językiem „uniwersalnym” typu angielski, nawet jeśli go nie najlepiej znają, a tym samym, 

mogą wybrać skorelowany z angielszczyzną „kontekst kulturowy” (w ramach którego pewne 

sensy „typowo polskie” nie będą funkcjonować
30

).  

Ktoś może stwierdzić teraz, że inaczej jednak wygląda rozmowa, dajmy na to, dwojga 

małżonków w kuchni przy zapakowywaniu brudnymi naczyniami zmywarki po obiedzie,  

a inaczej przy świecach i butelce dobrego węgierskiego wina. Owszem, ale o nastroju  

i przebiegu tych konwersacji decydują generalnie sami interlokutorzy, a nie zmywarka ani 

odświętnie przystrojony do kolacji stół. Równie dobrze można sobie wyobrazić czułą, a nawet 

namiętną rozmowę przy zmywarce, a zdawkową i opryskliwą wymianę zdań przy świecach  

i winie. Nastrój (czy szerzej: ogół relacji emocjonalno-uczuciowych między interlokutorami) 

                                                      
30

 O ile nie jest to rozmowa z udziałem anglistów, o tyle nie mogą się w konwersacji z obcokrajowcem pojawić 

pewne skojarzenia wyrażane lingwistycznie we współczesnej polszczyźnie jako np. damski krawiec; gest 

Kozakiewicza; Polak potrafi; TKM; wyszedł jak Zabłocki na mydle itp. – i czytelne generalnie tylko dla Polaków. 
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jako pewien (interpersonalny) aspekt kontekstu konwersacji, to także rzeczywistość 

dynamiczna i podlegająca metakomunikacyjnej aktywności rozmówców. Pomijając bowiem 

stany chorobowe (kiedy ktoś np. jest trwale pogrążony w depresji), cechy charakterologiczno-

osobowościowe i różnice w temperamentach rozmówców, to każdy z nas miewa „różne dni”  

i „różne chwile” – co niemal automatycznie przekłada się na interakcje komunikacyjne,  

w jakich bierzemy udział i na nasze w nich zaangażowanie. Tak jak osoby zakochane 

„zarażają” swoją radością życia innych podczas komunikacyjnych interakcji – tak osoby 

sfrustrowane, zranione, zrezygnowane, ciężko doświadczone –„emanują” smutkiem, 

zniechęceniem, częstokroć też udział w konwersowaniu traktują jako przykry obowiązek, nie 

zaś spontaniczne działanie. Co więcej, z innym nastawieniem przystępujemy do rozmowy  

z kimś, kogo darzymy wielką sympatią aniżeli interakcji komunikacyjnej z tym, kto budzi 

naszą awersję. Ale nawet tego rodzaju „sfera” (tj. emocji, uczuć, nastawień etc.) podlega 

zdynamizowaniu. Bywa przecież tak, iż długoletni przyjaciel w jakiejś sytuacji zawodzi nasze 

zaufanie i w danej konwersacji dochodzi do „przekroczenia Rubikonu” (emocjonalno-

uczuciowego) i zamiany sympatii na antypatię, a zażyłości na mniej lub bardziej okazywaną 

nieprzyjaźń, obojętność bądź wrogość. 

Na tle tego, co powiedzieliśmy sobie dotychczas, nietrudno dostrzec, że „logiczność”  

i konwersacji, i jej kontekstu zasadza się głównie na zależności: jeżeli…, to… Nie jest to 

bynajmniej związek przyczynowo-skutkowy (ilekroć zajdzie x, to po nim zajdzie y), ale 

wielowymiarowa korelacja, w ramach której pojawienie się jednego elementu (np. jakichś 

szczególnych okoliczności, czyjegoś działania, zachowania, wypowiedzi etc.) motywuje, 

wpływa (na), określa, dynamizuje inny element. Wspomniałem chwilę temu, że „logikę 

kontekstu konwersacyjnego” charakteryzują: 1) formalne uporządkowanie/przestrzenne 

obramowywanie sytuacji komunikacyjnej, 2) dostarczanie celu (powodu, odniesień etc.) danej 

rozmowie, 3) umożliwianie jej uczestnikom stosowania reguł oraz posunięć 

konwersacyjnych, 4) zapewnienie scenerii rozmowie. Pokrótce spróbuję te cechy zobrazować 

poniżej. 

Ad 1) Jeżeli konwersacja toczy się na sali sądowej podczas rozprawy, to poddana jest 

pewnemu formalnemu rygorowi, obramowaniu – instytucja i obowiązujące w trakcie jej 

funkcjonowania rytuały narzucają pewną (realizowaną w określony, daleki od 

spontaniczności, sposób) konwencję interpersonalnego porozumiewania się (np. w związku  

z przesłuchaniem świadka pod przysięgą) oraz usytuowania osób biorących udział  

w konwersacji. Jeśli w windzie spotykają się dwaj nielubiący się sąsiedzi, to w najlepszym 

razie rozmowa zmieni się do wymiany mrukliwego „dzień dobry”, o ile w ogóle dojdzie do 

jakiegoś dialogu.  

Ad 2) Jeżeli egzaminator przepytuje studenta, to celem takiej rozmowy jest z jednej 

strony podanie, a z drugiej uzyskanie określonych odpowiedzi (uznawanych przez 

egzaminatora za poprawne). Podobnie, jeśli młodzieniec udaje się do ukochanej, by się jej 

oświadczyć, to celem takiej rozmowy jest (dla niego) uzyskanie zgody na wejście w związek 

małżeński. Jeżeli ktoś udaje się do jakiejś firmy na rozmowę kwalifikacyjną, to jej celem jest 

uzyskanie zatrudnienia.  

Ad 3) Mówiąc nieco obrazowo, kontekst, w jakim pojawia się konwersacja może być 

dla niej „przyjazny” lub „nieprzyjazny”. Jeśli jest „nieprzyjazny”, to prowadzenie rozmowy 
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jest bardzo utrudnione lub wprost niemożliwe. Takim kontekstem może być środowisko 

wyjątkowo hałaśliwe (dyskoteka, wnętrze pracującej hali fabrycznej, wypełniony 

rozentuzjazmowanymi kibicami piłkarski stadion podczas meczu itp.), w którym 

interlokutorzy muszą głośno krzyczeć, by się choćby w komunikacyjnych strzępach słyszeć. 

„Nieprzyjazny” kontekst może być generowany nie tylko przez okoliczności fizyczne lub 

kulturowe
31

, dodajmy, ale i przez takiego rozmówcę, który jest gadatliwy, konfabuluje i/lub 

„ściemnia”
32

, popełnia niekończące się „dygresje”, bełkocze itp. – zaburzając w ten sposób 

językowe i interpersonalne aspekty kontekstu, łamiąc zasady konwersowania, blokując 

możliwe posunięcia konwersacyjne interlokutora/interlokutorów
33

.  

Ad 4) Bez właściwej, stosownej do potrzeb jednego lub więcej rozmówców, scenerii, 

pewne typy konwersacji zazwyczaj nie są przez interlokutorów realizowane. Oświadczyn nie 

przeprowadza się na środku ruchliwej ulicy, naukowej dyskusji nie urządza się w melinie, 

przyjacielskiej pogawędki nie ucina się na sali egzaminacyjnej podczas rozwiązywania testu, 

zaś podczas podążania w kondukcie pogrzebowym (sceneria ruchoma) nie opowiada się 

kawałów. Nie znaczy to, że w tego typu otoczeniu niemożliwe jest zaistnienie 

komunikacyjnych zachowań o charakterze „niepasującym”, a nawet „niestosownym” do 

okoliczności – lecz to, że sami rozmówcy zwykle unikają włączania swoich konwersacyjnych 

planów w taką scenerię. 

 

Podsumowanie 

 

Rozmowa stanowi współdziałanie nie tylko realizujące pewien (mniej lub bardziej 

podzielany przez jej uczestników) scenariusz, lecz także uwikłane w nasz osobisty plan. Nie 

 z każdym chcemy rozmawiać, a z tymi, z którymi decydujemy się konwersować, wolimy 

zwykle spotykać się w miejscach specjalnie do tego dobranych. Ma to (dobieranie scenerii) w 

sobie coś poniekąd z „teatru życia codziennego”, bardziej jednak chodzi tu o pewną „celebrę” 

wokół naszych spotkań z tymi osobami, z którymi porozumiewanie się traktujemy jako „czas 

odświętny”, jako coś, co nas ubogaca, coś wyczekiwanego, wzmacniającego, 

podtrzymującego na duchu itd. Gdyby wszak komunikacyjne interakcje z innymi były dla nas 

nieinteresujące, nużące, jałowe, pozbawione jakiejkolwiek wartości, to byśmy ich zwyczajnie 

unikali. Tymczasem lubimy i chcemy rozmawiać (z niektórymi przynajmniej osobami), tylko 

                                                      
31

 Za „nieprzyjazne” dla jakichś uczestników konwersacji otoczenie może być uznana przez nich inna wspólnota 

etniczna, w sytuacji, w której owi interlokutorzy zmuszeni są (np. w celach turystycznych, zarobkowych itp.) 

prowadzić rozmowę nie tylko między sobą, lecz i z przedstawicielami tej wspólnoty, nie znając języka tych 

ostatnich. 
32

 Por. na temat kłamania w konwersowaniu: J. V. Marrelli,  Words in the way of truth. Truthfullness, Deception, 

Lying across Cultures and Disciplines, Edizioni Scientitiche Italiane, Napoli 2004.  
33

 Zjawisko „niedopuszczania do głosu” lub „zagadywania” kogoś, to dwa z przykładów „blokowania” posunięć 

konwersacyjnych interlokutora. Takich środków „obezwładniających” rozmówcę czy „zatrzymujących” w 

pewnym momencie (na chwilę albo na stałe) konwersację może być, rzecz jasna, dużo więcej (sygnalizowanie 

„wychodzenia z konwersacyjnej gry”: Nie mam ochoty tego słuchać, manifestowanie zmęczenia: Nagadałeś się 

już wiele, demonstrowanie braku zainteresowania: Kogo to obchodzi, co mówisz, okazywanie irytacji: Daj 

spokój!, przerywanie czyjejś wypowiedzi lub nakazywanie jej przerwania: Zamknij się! Dość!, lekceważące 

machanie ręką, okazywanie znudzenia na twarzy, ostentacyjne patrzenie w bok, wychodzenie z pomieszczenia 

itp.). Por. też D. Bousfield, Impoliteness in Interaction, John Benjamin‟s Publishing Company, Amsterdam 

2008. 
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potrzebujemy do tego odpowiedniego czasu i miejsca
34

. Tak więc kontekst, na którego 

wybór, kształt i dynamikę mamy wpływ, w dużej mierze decyduje o tym, czy do danej 

konwersacji w ogóle dojdzie. Badanie konwersacji również nie może się obejść bez analizy i 

rekonstrukcji otoczenia, w którym dana rozmowa się odbywa.  
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 Nie chodzi o to, że „nie mamy czasu” na towarzyskie spotkania, lecz o to, że nie zawsze jesteśmy na nie 

psychicznie przygotowani. Potrzebny nam jest zwykle pewien wewnętrzny komfort, by na rozmowę z kimś, 

kogo chcemy widzieć, sobie pozwolić. Jest jednak w tej sprawie i druga strona medalu – w chwilach, kiedy się 

fatalnie czujemy, bywa, że rozmowa z kimś, kogo darzymy wielkim zaufaniem, dodaje nam sił, a więc mimo 

psychicznego dyskomfortu, chcemy/musimy się spotkać z tym kimś, by „się wygadać” i zaznać jakiejś pociechy. 
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Abstract 

Contextuality of conversation – the atteption to claryfing the research area 

 

The paper deals with the problem of contextuality of conversation. I am trying to show that the proper analysis 

of conversation is not possible without our knowledge about the context of the conversation. If we do not want to 

interpret a given adjacency pair (or more sentences) fictitiously and fictionally we have to know the context 

wherein the spoken interaction is really performed. 

 

Keywords: contextuality of conversation, interpersonal communication, structure of conversation, pragmatics, 

language. 
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IDEA SWOBODNEGO PRZEPŁYWU INFORMACJI 

W DOBIE INTERNETU - ROLA WYSZUKIWARKI 

GOOGLE 
 

 

 

Streszczenie 

 

Internet w całej swojej nieskończoności i ciągłym rozwoju staje się przydatnym i potężnym instrumentem do 

pozyskiwania wiedzy. Popularne wyszukiwarki takie jak Google czy Yahoo! grają dziś rolę dominujących 

agencji informacyjnych – produkują, organizują, dystrybuują, dostosowują a nawet manipulują informacją 

online. Dla zdecydowanej większości użytkowników Internetu wyszukiwarka Google jest pierwszym, wręcz 

naturalnym źródłem wiedzy na temat tego co można znaleźć w Internecie. Idea swobodnego przepływu 

informacji, powstała w UNESCO i lansowana niemal przez pół wieku, opiera się przede wszystkim na 

amerykańskiej koncepcji wolności prasy i przekonaniu, że źródłem postępu ludzkości jest niczym nieograniczona 

działalność jednostek oraz swobodny dostęp do informacji, niekrępowanej ingerencją organów państwowych. 

UNESCO głosi, że zasada wolności słowa musi stosować się nie tylko do tradycyjnych mediów, ale także 

obowiązywać w Internecie. Celem artykułu jest określenie roli wyszukiwarki Google w praktycznej realizacji tej 

idei. Deklarowaną misją firmy Google jest skatalogowanie światowych zasobów informacji i uczynienie ich 

powszechnie dostępnymi i użytecznymi. Twórcy wyszukiwarki realizują tą ideę poprzez oficjalne promowanie 

swobodnego przepływu informacji oraz takie projekty jak Transparency Report. Jednocześnie jednak udostępnia 

wyszukiwarkę w takich krajach, które z wolnym dostępem do informacji nie mają wiele wspólnego, a gdzie 

działalność Google jest ograniczana przez organy państwowe. 

 

Słowa kluczowe: Internet, wyszukiwarki internetowe, idea swobodnego przepływu informacji, prawo do 

dostępu do informacji, UNESCO, Google, wolność słowa 

 

 

Wprowadzenie 
 

Internet stał się bardzo ważną częścią naszego życia. Jest również znaczna część 

społeczeństwa, która widzi w Internecie źródło swoich problemów i podejmuje różne środki, 

aby się od niego „uniezależnić”. Stąd modne zrobiły się ostatnio np. wyjazdy wakacyjne pod 
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hasłem „digital detox”, coraz częstsze są także przypadki wysyłania dzieci do psychologów, 

specjalizujących się w uzależnieniach od Internetu.  

Spójrzmy jednak na to, jak wygląda życie w dobie Internetu. Jeżeli student usłyszy 

ciekawą informację na zajęciach od profesora, może w każdej chwili, korzystając z laptopa 

lub smartfona, wejść na stronę Google i sprawdzić co w tej kwestii zostało napisane  

w Internecie, albo raczej co wyszukiwarka wskaże jako najważniejsze informacje. Gdy 

zaintryguje nas jakiś obrazek bez podpisu, wystarczy zrobić jego kopię i przesłać do którejś  

z wyszukiwarek rozpoznających obrazy (np. tineye.com) – jeśli grafika była wystarczająco 

popularna, to najpewniej otrzymamy informację, kto jest jej autorem, oraz kiedy została 

wykonana. Jadąc samochodem często słyszymy utwór w radiu, który nam się podoba. 

Redaktor podpowiedział tam, że wystarczy wejść na stronę internetową radiostacji, aby 

zobaczyć listę publikowanych utworów i dowiedzieć się, co to za piosenka. Skoro już pozna 

się utwór, można wpisać jego nazwę w wyszukiwarce YouTube i odtworzyć go razem  

z teledyskiem tyle razy ile sobie tylko ktoś zażyczy. Zawsze można chcieć posłuchać utworu 

bez dostępu do Internetu – wystarczy go sobie wcześniej ściągnąć. Sumieniu ściągającego  

i obowiązującemu prawu pozostawiamy odpowiedź na pytanie, czy zapłacił za to, czy nie. To 

samo tyczy się filmów i seriali – każdy użytkownik Internetu może obejrzeć na swoim 

urządzeniu film lub najnowszy odcinek ulubionego serialu, którego akurat żadna telewizja  

w Polsce nie wyświetla. Zazwyczaj jednak seriale te trafiają na polski rynek, ale cóż to za 

przyjemność z oglądania serii odcinków, gdy już wszyscy na świecie wiedzą, kogo tym razem 

producent serialu uśmiercił… 

Internet w całej swojej nieskończoności i ciągłym rozwoju staje się przydatnym  

i potężnym instrumentem do pozyskiwania wiedzy. Gdy ludzie poszukują informacji 

zwracają się w pierwszej kolejności głównie do sieci internetowej. To sugeruje, że dzięki 

Internetowi, a w szczególności wyszukiwarkom, zwiększamy swoją wiedzę; problem w tym, 

że jednocześnie może występować zwiększanie nierówności w zdobywaniu informacji. 

Popularne wyszukiwarki takie jak Google czy Yahoo! grają dziś rolę dominujących agencji 

informacyjnych – produkują, organizują, dystrybuują, dostosowują a nawet manipulują 

informacją online, tym samym zdobywając międzynarodową popularność. Firmy te zdobyły 

swoją strategiczną pozycję, ponieważ spełniają jedną z największych potrzeb społeczeństwa 

informacyjnego – zaspokajają głód natychmiastowej i właściwej informacji. Często zarówno 

tradycyjni dostawcy, jak i odbiorcy informacji, zwracają się do wyszukiwarek w celu 

wsparcia swojej głównej działalności oraz zdobycia lub utrzymania przewagi nad 

konkurentami.
1
 

 

Miejsce wyszukiwarek w Internecie 
 

Gdzie w tej całej globalnej sieci informacji znajduje się wyszukiwarka Google?  

U bram Internetu, wskazując wedle własnego uznania miejsca, w które warto zajrzeć  

i kierując tam, gdzie algorytm wyszukiwarki uważa, że użytkownik chce albo powinien 

przejść. Dla zdecydowanej większości użytkowników Internetu wyszukiwarka Google jest 

                                                      
* Mgr Michał Olędzki, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, michaljerzyoledzki@gmail.com. 
1
 E. Segev, Google and the Digital Divide, Chandos Publishing, Tel Aviv, 2010, s. 18. 
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pierwszym, wręcz naturalnym źródłem wiedzy na temat tego, co można znaleźć w Internecie. 

Wyszukiwarki jak Google, MSN czy Yahoo! są klasycznym przykładem „gatekeeperów” 

Internetu, ponieważ kontrolują przepływ informacji i pełnią rolę drzwi wejściowych do 

internetowego świata. Wyszukiwarki to nie tylko agenci informacyjni, którzy indeksują, 

organizują i dostosowują informacje w chaotycznej sieci online, ale również instrumenty do 

nawigacji i odkrywania nowych terytoriów w Internecie. Z jednej strony wyszukiwarki 

zapewniają więcej szans na produkcję i konsumpcję informacji, jednak z drugiej powodują 

nierówności w zdobywaniu informacji przez faworyzowanie poszczególnych aktorów (np. 

kraje, firmy czy lepiej wykształconych użytkowników), marginalizując innych. 

Wszystkie wymienione powyżej cechy Internetu pozwalają nam żyć na właśnie takim 

poziomie dostępu do informacji, kultury i komunikacji do jakiego się już przyzwyczailiśmy. 

Jednak obywatele nie wszystkich państw na świecie mają podobny dostęp do Internetu. Przez 

cały XX wiek toczyły się rozmowy na forum międzynarodowym, by każdy kraj miał 

swobodny dostęp do informacji. Zgodzono się z opinią, iż człowiek, aby się rozwijał  

i zdobywał wiedzę o otaczającym go świecie, powinien mieć dostęp do informacji. Ustalono, 

że gwarantować mu to powinny podstawowe unormowania dotyczące realizacji praw 

człowieka. Według orzeczenia z 2013 r. niemieckiego Trybunału Federalnego w Karlsruhe, 

Internet jest artykułem pierwszej potrzeby i „utrata możliwości korzystania z Internetu jest 

porównywalna do utraty możliwości korzystania z samochodu”.
2
 Podobnie jest od 2009 roku 

w Finlandii, gdzie dostęp do łącza o prędkości przynajmniej 1 Mbps jest uważany za 

podstawowe prawo obywatelskie – każdy obywatel musi mieć techniczną możliwość 

uzyskania dostępu do sieci.
3
 

Dzięki rozwojowi technologii telekomunikacyjnej jesteśmy w stanie odbierać te same 

informacje niemal w każdej części globu ziemskiego, a dzięki Internetowi nie tylko odbierać, 

ale również nadawać informacje.  

 

Idea swobodnego przepływu informacji w przeszłości 
 

W okresie „zimnej wojny” dwóch supermocarstw demokracje zachodnie, dysponujące 

dużymi zasobami informacji i zdolnościami jej komunikowania, stały na stanowisku, że 

wszystkim obywatelom powinien być zapewniony swobodny przepływ informacji. Za ideą 

swobodnego przepływu informacji stały więc kraje, do których należały cztery wówczas 

największe na świecie agencje prasowe (Associated Press i United Press International  

z USA, Reuters z Wielkiej Brytanii i Agence France Presse z Francji), dzięki czemu miały 

praktycznie największy udział i wpływ na globalny przepływ informacji. Rezultatem był 

znaczący wpływ na zmiany polityczne, społeczno-kulturowe i gospodarcze w innych krajach. 

Kraje rozwijające się protestowały przeciwko masowemu zalewaniu ich informacjami, które 

jak twierdzono, szkodziły ich suwerenności narodowej. Krytykowane agencje nazywały te 

akty protestu atakiem na ideę swobodnego przepływu informacji i wolność prasy. Przez 

                                                      
2
 http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&pm_ nummer 

=0014/13 [dostęp: 28.04.2013 r.] 
3
 http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2013/04/internet-niezbedny-do-zycia-w-jakim-kraju.aspx 

[dostęp: 28.04.2013 r.] 
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dekady był to poważny punkt ostrej konfrontacji na arenie międzynarodowej między 

państwami demokratycznymi, a krajami Trzeciego Świata popieranymi przez państwa bloku 

sowieckiego.  

Idea swobodnego przepływu informacji, lansowana niemal przez pół wieku, opiera się 

przede wszystkim na amerykańskiej koncepcji wolności prasy i przekonaniu, że źródłem 

postępu ludzkości jest niczym nieograniczona działalność jednostek oraz swobodna walka 

konkurencyjna, niekrępowana ingerencją organów państwowych. 

H. Schiller – amerykański znawca i krytyk idei swobodnego przepływu twierdził 

nawet, że Stany Zjednoczone lansowały w świecie koncepcję swobodnego przepływu 

informacji głównie, aby ułatwić ekspansję na zagranicę rodzimemu biznesowi 

informacyjnemu.
4
 Rząd USA miał też widzieć dużą rolę idei w programie rozszerzania 

wpływów amerykańskich w świecie i w prowadzeniu walki propagandowej z ideologią 

komunistyczną. Nieograniczony przepływ informacji miał pomóc w zaktywizowaniu handlu, 

działalności przedsiębiorstw i korporacji narodowych a także przyczynić się do umocnienia 

międzynarodowej pozycji USA.  

Przewodnia rola USA w tworzeniu takich podstawowych dokumentów jak Karta 

Narodów Zjednoczonych ONZ, Konstytucja UNESCO czy Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka, ułatwiła zaakceptowanie tej idei jako zasady międzynarodowego współżycia 

propagowanego przez światowe organizacje. Oczywiście rodziło to zdecydowany sprzeciw 

krajów bloku sowieckiego, które widziały w działaniach USA próbę rozciągania zasad 

Konstytucji amerykańskiej i praw amerykańskich na całą społeczność międzynarodową. Po 

wstąpieniu do UNESCO w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych nowopowstałych państw 

afrykańskich i azjatyckich zmienił się układ sił w tej organizacji. Od tego czasu zaczęto 

bardziej się interesować problemem przekazywanych treści i krytykowaną dotychczasową 

nierównowagę w przepływie informacji. Na konferencji Generalnej UNESCO w 1970 r. 

hinduski minister informacji J. K. Gural stwierdził m.in.: „Kiedy mówimy o swobodnym 

przepływie informacji, zapominamy zawsze o tym, komu ta informacja służy. Świat osiągnął 

etap, na którym kraje rozwijające się zalewane są w imieniu swobodnego przepływu 

informacji przez idee z zagranicy. Tragedia w tym, że nie chodzi o informacje, lecz  

o propagandę. /…/ Nie będzie swobodnego przepływu informacji, dopóki kraje rozwinięte 

będą miały monopol, kontrolę techniczną i technologiczną. Swobodny przepływ informacji 

jest więc mitem. W tym sensie przepływ informacji nie powinien istnieć, gdyż służy 

Zachodowi, kapitałowi, krajom rozwiniętym”.
5
 

 

 

 

 

                                                      
4
 Por. np.: H.J. Schiller, Genesis of the Free Flow of Information Principles: the Imposition of Communications 

Domination. “Journal of Peace Research” No. 6, 1976 lub: Communication and Cultural Domination, New York 

1976. Rozdział z tej książki ukazał się w języku polskim pt.: Dyplomacja dominacji kulturalnej a swobodny 

przepływ informacji, „Przekazy i Opinie” nr 3, 1978.  
5
 Cyt. za: H. Topuz, Desequilibre de l’Information. Maszynopis powielany. UNESCO, marzec 1978, s. 2. 
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Kontrpropozycja – idea swobodnego i zrównoważonego przepływu 

informacji 
 

W roku 1976 pojawiła się koncepcja swobodnego i zrównoważonego przepływu, która 

zwróciła więcej uwagi na jakość i treść przekazywanych materiałów. „Zrównoważona 

wymiana nie oznacza zamiaru ustanowienia jakichkolwiek mechanizmów ograniczających 

przepływ importowanych materiałów, lecz jest to żądanie większego obiektywizmu i prawa 

do odpowiedzi, a przede wszystkim decyzję zwiększenia narodowej i regionalnej produkcji 

informacji i zagwarantowania właściwego międzynarodowego przepływu tych informacji”.
6
 

Państwa Trzeciego Świata zażądały w nowej idei swobodniejszego dostępu do 

banków informacji, bibliotek i centrów obliczeniowych w najbardziej zaawansowanych 

krajach. Państwa Europy Zachodniej i Ameryki Północnej nie chciały się na to zgodzić, 

ponieważ uważały, że zbieranie i rozpowszechnianie danych ponad granicami państw zagraża 

bezpieczeństwu narodów oraz godzi w prawo do tajemnicy i prawa autorskie. Rezultatem 

tego było pojawienie się głosów w Stanach Zjednoczonych żeby ograniczyć swobodny 

przepływ informacji. Powstał termin „przepływ zrównoważony”
7
, który należało rozumieć 

jako słuszne dążenie do poprawy jakości materiałów dziennikarskich. W tej koncepcji już nie 

tylko chodziło o dokładne informowanie zachodnich społeczeństw o tym co działo się  

w krajach rozwijających się, ale także o to, by odbiorcy w Trzecim Świecie otrzymywali 

pełny i zrównoważony obraz Zachodu, to znaczy również, aby opisując wydarzenia z różnych 

miejsc równoważyły się opinie zarówno negatywne jak i obiektywne. W praktycznym 

działaniu było to polityczne przyzwolenie na kontrolowanie treści informacji. 

Na początku 1980 r. dzięki pracom Międzynarodowej Komisji UNESCO ds. Badania 

Problemu Komunikacji (ang. International Commission for the Study of Communication 

Problem), kierowanej przez Seana MacBride‟a, pojawił się raport mówiący o imperializmie 

medialnym, jakiego miały się dopuszczać kraje rozwinięte. Raport „Many Voices, One 

World” ujmował problem braku zrównoważonego przepływu informacji na świecie 

kompleksowo. Można było w nim przeczytać o koncentracji produkcji i przesyłania 

informacji w biurach czterech światowych agencji prasowych, które były głównymi 

producentami informacji, obiegających światowe media. Natomiast wszelkie „protesty 

Trzeciego Świata przeciwko dominującemu napływowi informacji z uprzemysłowionych 

krajów były z reguły przedstawiane jako ataki na wolny przepływ informacji”
8
. Autorzy 

raportu zwrócili uwagę, że dostęp do informacji był „niezrównoważony i nierówny tak 

między miastami i wsiami, jak między jednymi państwami i innymi”, stanowiąc 

„jednokierunkowy, kulturowo stronniczy i ubogi w zawartość” przepływ informacji, 

odwołujący się „do obcych problemów i obcych realiów”
9
. Owoc prac Komisji MacBride‟a, 

stał się jednym z powodów opuszczenia UNESCO przez USA w styczniu 1985. Rok później 

uczyniła to również Wielka Brytania. Takie postępowanie obu tych państw obnażyło ich brak 
                                                      
6
 Intergovernmental Conference on Communication Policies in Latin America and the Caribbean. Final Report. 

San Jose /Costa Rica/. 12-21 July 1976. Part Five. Recommendations, s. 25. 
7
 J. Olędzki, Komunikowanie międzynarodowe, Warszawa 2001, s. 73. 

8
 Many Voices, One World. Towards a new more Just and more efficient world information and communication 

order, Paryż, UNESCO, 1980, s. 17. 
9
 Ibidem, s. 96. 
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gotowości do rozmów o zrównoważonym przepływie informacji na świecie i dążenie do 

utrzymania swojej międzynarodowej dominacji w sektorze medialnym.  

 

Swobodny przepływ informacji w dobie Internetu 
 

Raport „Many Voices, One World” bez wątpienia rzucił nowe światło na problem 

imperializmu medialnego i kontroli mocarstw nad światową wymianą informacji. Co więcej, 

jego konkluzje, dotyczące koncentracji mediów w krajach rozwiniętych nadal są aktualne. 

Wystarczy wspomnieć, że w 2008 r. aż 98% koncernów medialnych należało do krajów 

rozwiniętych.
10

 

Obecnie UNESCO wciąż spełnia swoją misję i dba o promocję koncepcji swobodnego 

przepływu informacji, która najczęściej występuje pod nazwą: swobodny przepływ idei 

poprzez słowa i obrazy (free flow of ideas by word and image).
11

 UNESCO także uznaje, że 

zasada wolności słowa (freedom of expression) musi stosować się nie tylko do tradycyjnych 

mediów, ale także obowiązywać w Internecie. W 2011 roku powstał raport: Wolność 

połączeń, wolność słowa: prawne zmiany regulujące korzystanie z Internetu („Freedom of 

connection, freedom of expression: the changing legal and regulatory ecology shaping the 

Internet”), który otwiera dyskusję na temat „ekologii wolności słowa” w ramach szerokiego 

kontekstu polityki i praktyk różnych podmiotów na świecie. W raporcie kładzie się nacisk na 

omówienie ram koncepcyjnych rozwoju w sześciu obszarach
12

:  

1. Inicjatywy techniczne, dotyczące połączenia lub braku połączenia, poprzez na przykład 

filtrowanie treści; 

2. Prawa cyfrowe, w tym te związane bezpośrednio z wolnością słowa oraz cenzurą, ale 

także pośrednio poprzez wolność informacji oraz ochrony prywatności  

i danych;  

3. Regulacji i polityki przemysłowej, w tym praw autorskich i własności intelektualnej, 

strategii przemysłowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych na rzecz rozwoju; 

4. Użytkowników, których działania mogą dotyczyć przypadków oszustw, bezpieczeństwa 

dzieci, dobrych obyczajów, pomówień i nawoływania do nienawiści; 

5. Polityka sieci i praktyk, w tym norm, takich jak okolice tożsamości i regulacja dostawców 

usług internetowych; oraz 

6. Bezpieczeństwa, począwszy od kontroli spamu i wirusów do ochrony bezpieczeństwa 

narodowego. 

 

Wszystkie powyższe obszary wskazują na duże znaczenie obaw o wolność słowa i połączeń 

(freedom of expression and connection) w dobie nowych technologii. Wolność słowa nie jest 

z góry ustalona i zapewniona w innowacyjnej technologii. Może być ograniczona albo 

zwiększona poprzez projekty technologiczne dotyczące tajnej kontroli użytkowników 

                                                      
10

 Ch. Fuchs, New Imperialism. Information and media imperialism?, “Global Media and Communication”, nr 

6(1), 2010, s. 49. 
11

 Freedom of connection, freedom of expression: the changing legal and regulatory ecology shaping the 

Internet, UNESCO, 2011, s. 3. 
12

 Ibidem, s. 5. 



Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2013, nr 3(7) 
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl 

 

 

49 

 

Internetu (np. PRISM, organizowane i prowadzone przez Stany Zjednoczone), politykę  

i praktyki – czasami będącymi bardzo daleko od filozofii koncepcji wolności słowa. Raport 

UNESCO wskazuje na potrzebę skupienia badań na środowisku kształtującym przyszłość 

wolności słowa w dobie cyfrowej jak i wykorzystania najnowszych technik do realizacji idei 

swobodnego przepływu informacji i praw człowieka. W tym kontekście szczególna uwaga 

skupia się na Internecie. 

 

Wyszukiwarka – wielki indeks internetowy 
 

Globalna sieć komputerowa łączy ze sobą miliardy komputerów i innych urządzeń  

z możliwością przyłączenia do Internetu. Dzięki Internetowi w szybki i skuteczny sposób 

jesteśmy w stanie odczytywać i rozsyłać informacje po całym świecie. Korzystanie z sieci jest 

łatwiejsze dzięki przeglądarkom internetowym – taka przeglądarka umożliwia wpisanie 

bezpośrednio adresu strony internetowej, którą chcemy odwiedzić i której adres znamy. A co 

z zasobami Internetu, których adresu nie znamy? Na takie sytuacje zostały wymyślone 

wyszukiwarki internetowe.  

Wyszukiwarka internetowa to program lub strona internetowa, dzięki której 

użytkownicy Internetu mogą łatwiej odnaleźć informacje w sieci. Gdy ludzie szukają czegoś 

w Internecie, pierwszym źródłem tuż po wejściu do przeglądarki internetowej będzie 

wyszukiwarka. Nie mowa tu o sytuacji, w przypadku gdy ktoś zna adres strony internetowej, 

której szuka – wtedy wystarczy, że wpisze go w przeglądarce bezpośrednio. Trudno byłoby 

jednak znać wszystkie adresy, wszystkich stron internetowych w globalnej sieci 

komputerowej, dlatego też wyszukiwarki są tak ważne, bo zbierają dane na temat wszystkich 

rzeczy w Internecie – indeksują, organizują i dostosowują informacje, a następnie pomagają 

użytkownikom w odnalezieniu tego, czego szukają.  

Wyszukiwarki to inaczej indeksy, ponieważ za pomocą różnego rodzaju szperaczy 

zbierają linki do wyszukanych zasobów. Nie zawierają w sobie wszystkich zasobów  

z Internetu, jedynie potrafią kierować użytkowników do tych źródeł, będących na serwerach 

zupełnie niezwiązanych z wyszukiwarką. Linki wyświetlają się w postaci stronicy SERP 

(Search Engine Results Pages). Główne szperacze wyświetlają zazwyczaj trzy rodzaje list 

SERP wynikających z
13

:  

– indeksacji dokonywanej przez automaty; 

– indeksacji dokonywanej przez ludzi; 

– różnych form opłat za umieszczanie adresów stronna tej liście – tzw. sponsoring. 

 

Wystarczy wpisać jakieś hasło w wyszukiwarce, aby otrzymać w odpowiedzi listę wyników 

zwaną SERPs. Informacje zwrotne mogą być w formie stron internetowych, tekstów, grafik  

i wielu innych typów plików. Najczęściej wyszukiwarki są stworzone w taki sposób, aby  

w czasie rzeczywistym dokonywały ciągłej indeksacji. W zdecydowanej większości 

wykonują ją automaty – specjalne programy: pająki, roboty, w tym „Web crawlery” 

 – automaty przeglądające całą sieć i zbierające informacje na temat napotkanych obiektów. 

                                                      
13

 Źródło: http://www.gogolek.com/PrezentacjeKTI/6%20Szperacze.pdf [dostęp 08.06.2013 r.]. 
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Fundamentem każdego indeksu są meta dane, stanowiące sumę informacji o informacjach, 

np. dotyczące struktury opisu określonego materiału: nazwa strony, jej adres, tytuł, pierwszy 

akapit. 

Ilustrację procesu indeksacji pokazuję w Rycinie 1. Przeszukiwana przez szperacze 

część Sieci obejmuje zaledwie niewielki fragment jej zasobów. Szacuje się, że tzw. głęboka 

Sieć obejmuje ponad pięćset razy więcej informacji od płytkiej – będącej w zasięgu 

szperaczy.
14

 Jeśli chodzi zaś o wyświetlanie użytkownikom właściwych odpowiedzi, służy im 

do tego najczęściej ściśle tajny algorytm, który na podstawie różnych czynników wskazuje 

adekwatne do zapytania użytkownika informacje. 

 

 

Ryc. 1: Ilustracja procesu indeksacji wyszukiwarek. 

 
Źródło: http://www.gogolek.com/PrezentacjeKTI/6%20Szperacze.pdf [dostęp 08.06.2013r.]. 

 

Wyszukiwarki powstawały wraz z rozwojem Internetu. Pierwsze, mało użyteczne  

i wciąż prymitywne zaczęły się pojawiać już w 1992 roku, jednak dopiero rok później 

powstała wyszukiwarka W3Catalog uznana za pierwszą w stylu, w jakim działają do dziś. 

Przez długi czas wyszukiwarki były wciąż niszowe. W 1994 roku powstała pierwsza 

wyszukiwarka, która nabrała dużego znaczenia jako przedsięwzięcie komercyjne – Lycos. Po 

niej wyszukiwarki pojawiały się już w zawrotnym tempie i stawały się coraz bardziej 

popularnym narzędziem wśród użytkowników. Z tych, które do dziś są znane  

i wykorzystywane warto wymienić: Yahoo (USA) z 1995, Ask (USA) z 1996, Yandex 

(Rosja) z 1997, MSN (dzisiejsza wyszukiwarka firmy Microsoft, USA) i Google (USA)  

z 1998 oraz Baidu (Chiny) z roku 2000.  

 

                                                      
14

 Ibidem. 
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Popularność wyszukiwarki Google 
 

Wśród istniejących do dzisiaj wyszukiwarek, produkt firmy Google przoduje  

w popularności i wykorzystaniu na świecie. Według danych za grudzień 2012 r. znanej firmy 

analitycznej comScore zajmującej się badaniami Internetu wynika, że liczba światowych 

wyszukiwań w Google to prawie 115 miliardów dokonywanych przez 1,17 miliarda 

unikalnych użytkowników(udział odpowiednio 65,2% oraz 76,6%). Analitycy comScore 

twierdzą, że na świecie jest 1,5 miliarda użytkowników wyszukiwarek, co oznacza, że  

w zdecydowanej większości przynajmniej raz skorzystali z produktu Google. Następne  

w kolejności pod kątem liczby wyszukiwań są wyszukiwarki Baidu z udziałem 8,2%, Yahoo 

z udziałem 4,9%, Yandex z udziałem 2,8%, oraz Microsoft z udziałem 2,5%.
15

 

Swoją popularność wyszukiwarka Google zawdzięcza najpewniej dzięki kilku 

czynnikom. Po pierwsze Google wyświetla wyniki za pomocą oryginalnego rozwiązania 

„PageRank”. Ten specjalny algorytm ranguje strony internetowe w oparciu o bardzo wiele 

czynników, na przykład Google stosuje aż ponad 100 kryteriów w procesie oceniania witryny. 

Aby uzyskać wysoką pozycję w SERP właściciel witryny powinien między innymi zadbać  

o liczbę i ranking innych stron, które kierują (poprzez link) do tej właśnie witryny, jak 

również ważny jest opis strony, słowa kluczowe, „czystość” strony, jakość treści i wiele 

innych kryteriów.„PageRank” działa zgodnie z założeniem, że dobre lub pożądane strony są 

częściej polecane na innych stronach niż te gorsze. Powoduje to też pola do nadużyć 

 – w zabiegu, niekontrolowanego przez szperacz, zwiększania oceny strony wykorzystano 

efekt uboczny PageRank. Polega on na wiązaniu pozycjonowanego linku, na liście SERP, ze 

słowami kluczowymi na stronach zawierających link do sztucznie eksponowanej strony. 

Innymi słowy na przykład wystarczy przekonać stosowną liczbę właścicieli stron do 

zamieszczenia na ich stronach linków do strony ABC w otoczeniu słowa kluczowego 

„polityk”, by wpisując słowo „polityk” szperacz wyświetlił link do strony ABC na wysokiej 

pozycji SERP.
16

 

Po drugie, w roku 1998, Google jako pierwszy zaadaptowało ideę „sprzedawania” 

wyszukiwanych haseł i umożliwiło kupowanie reklam, które wyświetlały się przy szukaniu 

wybranych haseł. Miało to znaczący wpływ na cały rynek wyszukiwarek, ponieważ 

umożliwiło im zdobywanie ogromnych dochodów ze źródeł reklamowych. Dzięki stworzeniu 

bardzo dobrego algorytmu, Google przyciągało coraz więcej użytkowników, którzy 

otrzymywali w odpowiedzi to czego szukali. Dzięki zaś coraz większej rzeszy użytkowników, 

wzrastały przychody z reklam i do dziś są głównym dochodem firmy – notabene jednej 

 z najbogatszych firm na świecie (277 miejsce w ogólnoświatowym rankingu Fortune 500).
17

 

 

 

 

 

                                                      
15

 http://searchengineland.com/google-worlds-most-popular-search-engine-148089 [dostęp: 28.04.2013 r.] 
16

 http://www.gogolek.com/PrezentacjeKTI/6%20Szperacze.pdf [dostęp: 08.06.2013 r.]. 
17

 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/11207.html [dostęp: 28.04.2013 r.]. 
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Krytyka wyszukiwarki Google 
 

Deklarowaną misją firmy Google jest skatalogowanie światowych zasobów informacji 

i uczynienie ich powszechnie dostępnymi i użytecznymi.
18

 Wyszukiwarka Google jest 

najbardziej powszechnym w świecie „indeksem” większości informacji zgromadzonych  

w zasobach Internetu. Krytyczne spojrzenie na działalność Google nie powinno nikogo 

dziwić. Jest to jedna z największych firm na świecie pod kątem kapitału oraz wpływów. Stąd 

też pojawiają się wyrazy sprzeciwu wobec polityki Google. Margaret Hodge, przewodnicząca 

parlamentarnego Komitetu Finansów Publicznych w Wielkiej Brytanii, oświadczyła: 

„Jesteście firmą, która głosi: nie czyń zła. Ja myślę jednak, że czynicie zło”.
19

 Słowa te 

powiedziano w kontekście ujawnienia, że Google w 2012 r. zarobił 3,2 mld funtów i zapłacił 

zaledwie 3,4 mln funtów podatku w Wielkiej Brytanii, co wygląda na unikanie płacenia 

podatków.  

Oprócz tej kwestii, Google jest obiektem dużej ilości postępowań 

antymonopolistycznych na świecie.
20

 W USA generalny prokurator stanu Teksas prowadzi 

dochodzenie mające na celu wyjaśnić, czy Google wykorzystuje swoją dominującą pozycję 

do osłabienia rywali poprzez manipulowanie wynikami wyszukiwarki oraz linkami płatnymi. 

W Korei Południowej Komisja Wolnego Handlu prowadzi dochodzenie wobec praktyk 

biznesowych Google w kontekście wyszukiwarki mobilnej. Ministerstwo Sprawiedliwości  

w Brazylii sprawdza skargi na Google mówiące o ich działaniu wobec konkurencji i polityki 

prywatności.  

Działalność Google spowodowała również zmiany w prawie kilku państw. Na 

przykład w Niemczech, w 2013 roku uchwalono regulacje o nazwie „Lex Google” 

 – poprawkę do prawa autorskiego. Prawo to pozwala właścicielowi Google i innych 

wyszukiwarek na wyświetlanie pojedynczych słów, lub małe fragmenty tekstu bez potrzeby 

płacenia wydawcom – za większe „zajawki” tekstu Google musi płacić twórcom tych treści. 

„Francja z kolei poszła na porozumienie, w ramach którego Google przeznaczył 60 mln euro 

na fundusz wspierający poszukiwanie przez wydawców nowych cyfrowych modeli 

biznesowych.”
21

 

Zupełnie oddzielnym tematem jest wspomniana właśnie polityka prywatności, która 

jest kwestią wielu dochodzeń na świecie, a ostatnio głównie w Europie. Sześć państw 

europejskich – Niemcy, Francja, Hiszpania, Holandia, Włochy oraz Wielka Brytania 

rozpoczęły działania przeciwko nowej polityce prywatności Google wprowadzonej w 2012 

roku. Agencje zajmujące się bezpieczeństwem danych zwróciły się do Unii Europejskiej 

ponieważ uważają, że polityka prywatności Google łamie prawo UE. Francuska organizacja 

C.N.I.L twierdzi, że amerykańska firma niewystarczająco się tłumaczy z wykorzystywania 

danych osobowych użytkowników, zwłaszcza gdy te informacje są wykorzystywane  

w różnych usługach do celów takich jak reklamy.
22

 

                                                      
18

 http://www.google.com/about/company/ [dostęp: 28.04.2013 r.]. 
19

 E. Bendyk, Diabeł tkwi w sieci, POLITYKA nr 22, 2013, s. 15. 
20

 http://www.fairsearch.org/wp-content/uploads/2012/06/global-scrutiny.pdf [dostęp: 08.06.2013 r.]. 
21

 E. Bendyk, op. cit., s. 14. 
22

 http://www.nytimes.com/2013/04/03/technology/google-to-face-national-regulators-over-privacy-policy.html? 

_r=0 [dostęp: 08.06.2013 r.]. 
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Warto w tym miejscu również wspomnieć, że Komisja Europejska uruchomiła w 2010 

roku szerokie dochodzenie antymonopolistyczne w sprawie zarzutów, iż Google nadużywa 

swojej dominującej pozycji na rynku poprzez manipulowanie wynikami wyszukiwania. 

Konsekwencją tego postępowania było przedstawienie w 2012 roku przez Komisję 

Europejską czterech zarzutów wobec działań Google
23

: 

1. Zwodnicze wyświetlanie wyników: „Google wyświetla w swoich ogólnych wynikach 

wyszukiwania linki do własnych usług, a nie linki do konkurentów.” 

2. Nieautoryzowane kopiowanie treści: „Sposób, w jaki Google kopiuje zawartość  

z konkurencyjnych usług i wykorzystuje je w swojej ofercie.”  

3. Wyłączność w umowach reklamowych: „Umowy między Google i partnerami na stronach 

internetowych, na których Google wyświetla reklamy. [...] W wyniku tych porozumień 

partnerzy otrzymują de facto wyłączność. " 

4. Przenośność danych kampanii reklamowych: „Ograniczenia Google, które powodują, że 

danych z kampanii w produkcie Google AdWords nie można przenosić swobodnie do 

produktów konkurencji.” 

 

Google a idea swobodnego przepływu informacji 
 

Google oficjalnie promuje ideę swobodnego przepływu informacji jednocześnie 

mocno z niej korzystając. W 2010 roku firma opublikowała raport „Ułatwianie handlu  

w dobie technologii informacyjnych: usuwanie barier dla swobodnego przepływu informacji” 

(w oryginale: „Enabling Trade in the Era of Information Technologies: Breaking Down 

Barriers to the Free Flow of Information”)
24

, w którym przedstawiono kraje próbujące 

wpływać na dostęp do informacji w Internecie jako blokujące handel i wzrost ekonomiczny.  

Dodatkowo w 2011 roku razem z takimi amerykańskimi firmami jak Citi, Microsoft, IBM, 

GE oraz VISA, Google podpisało pod przewodnictwem Krajowej Rady Handlu 

Zagranicznego spis praw, którymi środowisko biznesowe tego kraju powinno się kierować 

aby promować przejrzyste, uczciwe i bezpieczne transgraniczne przepływy informacji
25

.  

Jednym z ciekawszych projektów Google jest również Transparency Report. Twórcy 

najpopularniejszej na świecie wyszukiwarki czują, że ich „obowiązkiem jest zapewnienie 

maksymalnej przejrzystości całego przepływu informacji związanych z naszymi narzędziami  

i usługami”
26

. Z tego darmowego i ogólnodostępnego raportu można dowiedzieć się o ruchu 

w czasie rzeczywistym i w ujęciu historycznym w usługach Google na całym świecie, liczbie 

żądań usunięcia treści, które Google otrzymało od rządów lub właścicieli praw autorskich 

oraz liczbie wniosków o udostępnienie danych użytkowników, które otrzymują od instytucji 

rządowych i sądów.  

Nietrudno jednak zauważyć, że wszystkie te działania mają też bardzo korzystny 

wpływ na biznes firmy Google pod otoczką „walki ze złem”. W podobnej roli stawiały się po 

drugiej wojnie światowej amerykańskie agencje prasowe, które wspierane przez swój rząd 

                                                      
23

 http://www.fairsearch.org/wp-content/uploads/2012/06/global-scrutiny.pdf [dostęp: 09.06.2013 r.]. 
24

 http://www.google.com/googleblogs/pdfs/trade_free_flow_of_information.pdf. 
25

 http://www.nftc.org/default/Innovation/PromotingCrossBorderDataFlowsNFTC.pdf. 
26

 http://www.google.com/transparencyreport. 
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wchodziły na rynki światowe z hasłem szerzenia swobodnego dostępu do informacji na 

ustach. Dzisiaj Google korzystając z tej idei udostępnia coraz większej liczbie użytkowników 

Internetu wyszukiwarkę na całym świecie nawet w takich krajach, które z wolnym dostępem 

do informacji nie mają wiele wspólnego.  

Ponad 40 krajów na świecie blokuje lub ogranicza dostęp do informacji oraz danych 

zamieszczanych w Internecie
27

. Jednym z tych krajów są Chiny, gdzie Google działa od 2000 

roku. Jednak z powodu cenzurowania i filtrowania niektórych treści przez rząd chiński oraz 

prób omijania tej cenzury wyszukiwarka Google działała wolno i nie mogła przebić się  

w sytuacji rosnącej przewagi wyszukiwarki Yahoo! China (aktywnie współpracującej  

z chińską cenzurą) oraz lokalnej Baidu.com. W 2006 Google uruchomiło chińską wersję 

swojej wyszukiwarki – tym razem już aktywnie współpracując z rządem chińskim.  

W związku z tym spotykano się z sytuacją, że wyszukując to samo hasło, np. Falun Gong 

 – praktyka doskonalenia ciała i umysłu zabroniona przez chińskie władze w 1999
28

,  

w wyszukiwarce www.google.cn oraz www.google.com otrzymywano zupełnie różne wyniki. 

W chińskiej wersji na pierwszym miejscu wyskakiwała strona People’s Daily – oficjalnej 

gazety rządowej, na której wyjaśniano niebezpieczeństwa oraz plotki mówiące o spiskowaniu 

członków Falun-Gong przeciwko rządowi
29

.  

Trudno jednak tutaj winić Google za swoje działania. Wygląda na to, że w czasach 

globalizacji Google tylko walczy o dostęp do dużego tortu – rynku chińskiego. Nie tylko 

wyszukiwarki współpracują z rządem chińskim – Harri Wu, aktywista praw człowieka, 

wskazał w 2004 roku, że firmy amerykańskie takie jak Cisco i Symantec często współpracują 

z chińską policją oraz cenzurują anty-rządowe informacje, aby więcej zyskać na rynku. 

Podobną sytuację jak w Chinach, cenzurowanie zawartości Internetu, spotkać można na 

przykład w Birmie, Iranie, Północnej Korei, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach 

Arabskich.  

 

Podsumowanie 
 

Idea swobodnego przepływu informacji nie ma już takiego znaczenia jak w czasach, 

gdy dostęp do informacji, czy to ze względu na brak technologii, czy też ze względu na 

uwarunkowania polityczne danego kraju, był mocno ograniczony. Wyszukiwarki internetowe 

spełniają swoje role oraz ułatwiają dostęp do informacji, jednak jest wiele barier, takich jak: 

posiadanie odpowiedniego urządzenia, podłączenia do Internetu, czy też brak cenzury  

w kraju, które użytkownicy muszą pokonać, aby mówić w tym przypadku  

o pełnowartościowym swobodnym przepływie informacji. Dostęp do Internetu daje szanse 

zrealizowania tej idei, ale jeszcze w wielu miejscach na świecie brakuje nie wszyscy mogą 

swobodnie korzystać z sieci. Jednocześnie należy przypomnieć sobie sytuacje sprzed 

kilkudziesięciu lat, gdy oskarżano zwolenników idei o zachodnio-centryczność, imperializm 

medialny i jednokierunkowość.  

                                                      
27

 http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2011/11/advancing-free-flow-of-information.html. 
28

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Falun_Gong. 
29

 E. Segev, op. cit, s. 64. 
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Dzisiejsze badania wskazują, że mamy reminiscencję tych scen – wystarczy 

zauważyć, że zdecydowana większość z nas korzysta z jednego systemu (Windows), jednej 

przeglądarki (Internet Explorer) oraz jednej wyszukiwarki (Google). Tym bardziej, że według 

badań przeprowadzonych przez Elada Segeva z Hebrew University w Jerozolimie, Google 

powiększa „cyfrowy podział” („digital divide”) dostosowując i manipulując informacjami 

oraz upełnomocniając niektórych użytkowników (np. posiadających większe kompetencje  

w posługiwaniu się technologią wyszukiwarek), dzięki czemu zwiększa swój wpływ  

i kontrolę nad społecznością informacyjną. Jednocześnie badania Google News, czyli 

agregatora wyłącznie wiadomości z serwisów informacyjnych, wskazały na wyraźną 

obecność wiadomości dotyczących USA w wiadomościach zarówno w języku angielskim, jak 

i w innych językach
30

.  

Zawarte w misji Google słowa o „uporządkowaniu światowych zasobów informacji, 

tak by stały się powszechnie dostępne i użyteczne”
31

 są właściwą ilustracją ekonomicznych  

i politycznych prób wykorzystania tych informacji oraz tego jak ważne w dzisiejszym 

społeczeństwie są wyszukiwarki internetowe. Umożliwiają one jednak rządom  

i użytkownikom z odpowiednimi zdolnościami rozwój różnych taktyk i mechanizmów, które 

pozwalają uzyskać pewne korzyści i promować swoje interesy i stanowiska.  
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Abstract 

The idea of free flow of information in the Internet era – the role of Google search engine 

 

In its infinite and continuous development the Internet is a useful and powerful tool for knowledge acquisition. 

Popular search engines such as Google and Yahoo! are play a role today the of the dominant agencies – they 

produce, organize, distribute, adapt and even manipulate information online. Google search engine is for the 

vast majority of Internet users a first, or even natural source of knowledge of what you can find on the world 

wide web. The idea of free flow of information, which was founded in UNESCO and promoted for almost half a 

century, is based primarily on the American concept of freedom of the press, also on the belief that the source of 

human progress is an unrestricted free activity of individuals and free access to information not interfered by 

state authorities. UNESCO recognizes that the principle of freedom of expression must apply not only to 

tradition media, but also is applicable online. This articles purpose is to define the role of Google in the 

practical implementation of this idea. The declared mission of Google is cataloging the world's information and 

making it universally accessible and useful. The search engines developers fulfill this idea by officially 

promoting free flow of information and projects such as Transparency Report. At the same time Google makes 

its search engine available in countries which does not have much in common with free access to information, 

and where its activity is limited by authority. 

 

Key words: Internet, search engines, free flow of information, right to access information, UNESCO, Google, 

freedom of expression 
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E-MIGRACJA 2.0. INTERNET JAKO PRZEDMIOT 

BADAŃ MIGRACYJNYCH 
 

 

 

Streszczenie 
 

Niniejszy artykuł poświęcony jest roli, jaką odgrywa Internet w życiu migrantów, a co za tym idzie, jakie aspekty tego 

zagadnienia mogą być przedmiotem badań migracyjnych. Autorka podejmuje problem zakresu wykorzystania sieci w życiu 

na emigracji pod kątem szczególnej sytuacji, w jakiej znajdują się migranci, szczegółowej analizie poddają media etniczne  

w sieci oraz portale dedykowane dla migrantów. Tekst oparto głównie o przykład polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii, 

która po akcesji Polski do UE stała się głównym krajem docelowym polskich migracji, jednak wnioski zeń płynące można 

rozszerzyć na inne kraje, a także inne niż polska społeczności migrantów na świecie. 

 

Słowa kluczowe: migracje Polaków, internet, media etniczne, media emigracyjne, portale etniczne, etniczność  

w sieci 

 

 

Wstęp 

 

Badania internetu zajęły w ostatnich latach znaczące miejsce w obszarze 

zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Analizie poddaje się  zarówno  technologiczne, 

jak i społeczne problemy związane z funkcjonowaniem sieci. Wiele publikacji poświęca się 

badaniom użytkowników internetu. Te prowadzone są nie tylko przez uczonych, ale  

i instytucje badawcze – takie jak Polskie Badania Internetu
1
, które regularnie publikują 

raporty na temat różnorodnych aspektów funkcjonowania polskiego internetu.  

Wśród poruszanej przez badaczy problematyki ważne miejsce zajmują zagadnienia 

związane z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników oraz sposobami korzystania z sieci.  

W myśl teorii użytkowania i korzyści (uses and gratifications theory), zapoczątkowanej przez 

Herzoga i Berelsona, a rozwijanej przez wielu uczonych w Polsce i za granicą
2
, można 

                                                      
*Mgr Iwona Leonowicz-Bukała, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła informatyki 

i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ileonowicz@wsiz.rzeszow.pl. 
1
 Wystąpienia z konferencji i prezentacje wyników badań dostępne są na stronie www.pbi.org.pl. 

2
 Por. B. Kołdun, Teoria „użytkowania i korzyści” – fazy rozwoju, podstawowe założenia, [w:] B. Dobek-

Ostrowska (red.), Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu 
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stwierdzić, że badanie internetu i treści w nim oferowanych jest dziś sensowne tylko 

wówczas, gdy weźmiemy pod uwagę faktyczne wykorzystanie oferowanych możliwości  

i treści przez ich realnych odbiorców. Wśród nich można wyróżnić kilka kategorii, które 

cieszą się szczególnym zainteresowaniem badaczy. Należą do nich m.in. osoby starsze, dzieci 

i młodzież, kobiety i wiele innych.  

Do takich kategorii użytkowników internetu, którzy czymś szczególnym odróżniają 

się od innych, należą także emigranci. Ci właśnie, ze względu na swoją specyficzną sytuację
3
, 

doświadczenie zmiany otaczającej rzeczywistości społecznej i kulturowej, w znacznie 

większym stopniu mogą opierać podtrzymywanie relacji z innymi oraz pozyskiwanie 

informacji na możliwościach, jakie daje sieć, a także korzystać z niej w bardziej 

wszechstronny sposób niż użytkownicy, którzy pozostają w kraju pochodzenia. Determinanty 

tej specyficznej sytuacji odbiorczej to choćby utrudniony dostęp do informacji we własnym 

języku i niemożność odnalezienia się w obcym otoczeniu językowym. 

 Badanie relacji internet – emigracja, wydaje się szczególnie istotne w obliczu 

ogromnej skali i dynamiki zjawiska wychodźstwa z Polski w ostatnich latach. Swego rodzaju 

truizmem – zarówno w publikacjach naukowych, jak i publicystyce i dziennikarstwie 

informacyjnym – stało się pisanie, że do niespotykanej dotychczas w historii Polski skali 

migracji Polaków na Zachód przyczyniło się wejście Polski do Unii Europejskiej. Pomimo 

licznych wcześniejszych migracji Polaków na całym świecie – akcesja do UE połączona  

z otwarciem brytyjskiego rynku pracy dla pracowników z nowych państw członkowskich 

była w istocie wydarzeniem przełomowym dla zjawiska polskich migracji. Zmieniła się od 

2004 r. nie tylko skala wychodźstwa z Polski na Zachód, ale także charakterystyka 

uczestników migracji, ich motywacji i celów, a także stylu życia w miejscu osiedlenia. 

Państwa Zachodniej Europy, w tym głównie Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja – po raz 

pierwszy w swych dziejach musiały zmierzyć się z napływem tak licznej – łącznie rzędu kilku 

milionów osób – polskiej emigracji. 

Jednocześnie, początki najnowszej fali wyjazdów Polaków zbiegły się w czasie  

z intensywnym rozwojem sieci, przejawiającym się głównie w ekspansji mediów 

internetowych, tworzeniu przez tradycyjne media swoich odpowiedników elektronicznych 

oraz powstawaniu wszelkiego typu platform społecznościowych, a także innych 

synchronicznych i asynchronicznych, przewodowych i bezprzewodowych narzędzi 

komunikacji przez Internet. Stąd właśnie użycie w tytule sformułowania „emigracja 2.0.” Ma 

ono podkreślać istotną różnicę między falami emigracji Polaków przed akcesją do struktur 

unijnych oraz po nich. W żadnej z wcześniejszych fal emigracji Internet nie odegrał bowiem 

takiej roli, jaka pełni współcześnie.  

 

                                                                                                                                                                      
Wrocławskiego, Wrocław 2001, ss. 56 – 73; T. Goban-Klas, Analiza zawartości przekazów masowych,  

[w:] M. Malikowski, M. Niezgoda (red.), Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów, Tom II, Wyższa 

Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, Tyczyn 1997, ss. 294 – 320; Idem, Media i komunikowanie 

masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 254  

i wiele innych. 
3
 M.in. utrudniony dostęp do polskich mediów, zapotrzebowanie na praktyczną informację przydatną do życia  

w kraju osiedlenia połączone ze słabą znajomością języka tego kraju czy utrudniony kontakt z rodziną  

i przyjaciółmi w kraju pochodzenia. 
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Najważniejsze kierunki emigracji z Polski po 1 maja 2004 r. 
 

Liczne próby określenia skali emigracji poakcesyjnej nie dają jednoznacznej 

odpowiedzi na pytanie o to, ilu Polaków wyjechało na Zachód w minionym pięcioleciu. 

Różne szacunki – mniej lub bardziej poparte analizą danych statystycznych różnego typu  

– mówiły o liczbie od kilkuset tysięcy do nawet 4 milionów osób w ciągu pierwszych dwóch 

lat od akcesji. Można sądzić, iż ta ostatnia liczba jest przesadzona, zwłaszcza, iż wiele 

opracowań nie brało pod uwagę faktu, iż częstokroć wyjazdy po 1 maja 2004 r. miały 

charakter krótkoterminowy i nie oznaczały osiedlania się wyjeżdżających w kraju docelowym 

na okres dłuższy niż kilka miesięcy. W raporcie pt. „Praca Polaków za granicą” mówi się 

bowiem o „co najmniej 3 mln Polaków pracujących za granicą od momentu przystąpienia 

Polaki do Unii Europejskiej”
4
. Pracujących, a nie osiadłych na stałe (lub co najmniej na okres 

dłuższy niż sezonowa praca w okresie letnim). Różnica ta ma znaczenie o tyle, iż osoby 

wyjeżdżające na krótki czas rzadziej skupiają się na urządzeniu się w kraju docelowym,  

a częściej na zarobieniu możliwie wysokiej sumy pieniędzy i jak najszybszym powrocie do 

kraju. Ostatnie wyniki badań GUS, będące pokłosiem Narodowego Spisu Powszechnego  

z roku 2011, mówią o ponad dwumilionowej rzeszy Polaków przebywających poza krajem 

powyżej 3 miesięcy, pomimo utrzymywania stałego miejsca zamieszkania w Polsce.
5
 

Państwem, które po 2004 r. przyciągnęło największą liczbę migrujących Polaków była 

i wciąż pozostaje Wielka Brytania, stąd też do niej właśnie pojawi się w niniejszym tekście 

najwięcej odwołań. Znacząco wzrosła też liczba Polaków w Irlandii, Hiszpanii, Szwecji  

i Norwegii.
6
 Na Wyspy Brytyjskie migrowało aż 35% wszystkich polskich emigrantów po 

akcesji, wyprzedziła ona tym samym tradycyjny kierunek polskich migracji jakim były 

Niemcy.
7
 Najnowsze dane z Powszechnego Spisu Ludności (Censusu), przeprowadzonego  

w Wielkiej Brytanii w roku 2011, sugerują, że w kraju tym przebywa obecnie około pół 

miliona Polaków
8
 i choć ich obecność na Wyspach Brytyjskich nie jest zjawiskiem nowym, 

tzw. fala poakcesyjna znacząco zmieniła kształt zamieszkującej je polskiej społeczności.
9
 

 

                                                      
4
 Praca Polaków za granicą. Raport z badań, opr. B. Rogulska, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 

2007, za: M. Poliwka, Aspiracje Polaków pracujących w Irlandii, [w:] Studia społeczno-polityczne. Tom 3,  

A. Andrusiewicz (red.), WSIiZ, Rzeszów, 2009, s. 97. 
5
 W nomenklaturze Głównego Urzędu Statystycznego i polskiego prawa stałe miejsce zamieszkania oznacza 

miejsce, w którym ktoś jest zameldowany na stałe, co niekoniecznie wiąże się z faktycznym zamieszkiwaniem  

w nim. Zob. Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny 

Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 49. Źródło: www.stat.gov.pl [dostęp online 7.11.2013]. 
6
 I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, Emigracja ostatnia?, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 85. 

7
 W roku 2008 emigracja do RFN stanowiła około 20% ogółu wyjeżdżających. Por. Idem, Najnowsza emigracja 

z Polski – Raport Ośrodka Badań Migracyjnych. „Biuletyn Migracyjny”, Nr 16, 2008, s. 8, 

http://www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl [dostęp online 8.11.2013]. 
8
 Dokładnie 494 356 osób. Źródło: Office for National Statistics. 

9
 W przeciwieństwie m.in. do Irlandii. Jak piszą Bobek i Salamońska, „większość dublińskiej Polonii to 

przedstawiciele pierwszej generacji migrantów, którzy nie natrafiali na znaczące i utrwalone struktury polonijne, 

co więcej, sami je współtworzyli”. Por. A. Bobek, J. Salamońska, „Wykształciuchy” i „mariany”. Polscy 

migranci w Irlandii ze szczególnym uwzględnieniem Dublina, [w:] L. Nowak (red.), II Kongres Polskich 

Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, 4 – 7 września, PAU, Kraków 2010, s. 100. 
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Społeczno – demograficzny profil emigranta poakcesyjnego i korzystanie  

z Internetu  
 

 Najnowsze migracje Polaków to w wielu przypadkach migracje zarobkowe
10

, niemniej 

„trudno jest zdefiniować wyrazisty i spójny profil polskiego pracownika migrującego, 

ponieważ migracja zarobkowa Polaków po 2004 roku ma charakter dynamiczny, 

wielopostaciowy i zależny od wielu czynników, często związanych z sytuacją społeczno-

gospodarczą w kraju przyjmującym”.
11

 Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że  

w znakomitej większości emigrujący w ostatniej dekadzie Polacy to osoby w wieku 

produkcyjnym, zdolne do pracy. Można także założyć, że są to w znacznej mierze ludzie 

młodzi. Te przypuszczenia potwierdzają liczne ekspertyzy i badania polskiej emigracji. 

 Jak piszą Grabowska-Lusińka i Okólski, do migracji bardziej skłonni są mężczyźni 

(stanowią oni blisko 2/3 wszystkich emigrantów poakcesyjnych), ludzie w młodym, 

„mobilnym” wieku (badanie przeprowadzone przez tych autorów wykazało średni wiek 

migrantów na poziomie 31,4 lat
12

), a w przypadku emigracji najnowszej – także coraz 

częściej osoby z wyższym wykształceniem.
13

 Bardzo niski wśród poakcesyjnych migrantów 

jest udział osób z wykształceniem niższym niż zasadnicze zawodowe – 7,8%, łącznie niemal 

61% ma wykształcenie co najmniej średnie, w tym 16,5% – wykształcenie wyższe.
14

 Podobny 

profil przeciętnego emigranta nowej fali wylania się z wyników badań J. Eade‟go,  

S. Drinkwatera i M. Garapicha, prowadzonych na społeczności Polaków w Londynie. Ponad 

połowa badanych to mężczyźni (54%), osoby z co najmniej średnim wykształceniem (90%) 

oraz młode (62% mieści się w przedziale 25-40 lat).
15

 Naturalnie, różne kierunki migracji 

przyciągają nieco innych migrantów, jednak ogólnie zależności wymienione powyżej stosują 

się do większości głównych kierunków migracji Polaków na Zachód. 

Opisane cechy migrujących Polaków są istotne z punktu widzenia badań internetu „na 

emigracji”. Profil współczesnego emigranta jest podobny do profilu współczesnego 

użytkownika Internetu. Korzystający z sieci i komputerów w Polsce to również częściej 

mężczyźni niż kobiety, znacznie częściej osoby młode (ponad połowa w wieku od 16 – 34 

                                                      
10

 Przez co w niniejszym artykule rozumieć należy migracje po 1 maja 2004 r. 
11

 M. Duszczyk, J. Wiśniewski, Analiza społeczno – demograficzna migracji zarobkowej Polaków do państw 

EOG po 1 maja 2004 r. Ekspertyza przygotowana na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Instytut 

Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 17. 
12

 Przy czym młody wiek jest cechą także przedakcesyjnych migrantów. Por. I. Grabowska-Lusińska,  

M. Okólski, Emigracja…, s. 97. 
13

 Ibidem, s. 125. Przez wyjazdy osób z wyższym wykształceniem należy rozumieć emigrację nie tylko osób, 

które posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej, ale także – co jest bardziej dotkliwe dla polskiej gospodarki 

– osób reprezentujących zawody wymagające specjalistycznych kwalifikacji, jak architekci, lekarze, 

informatycy, itd. O tzw. „drenażu mózgów”, czyli zjawisku odpływu wysoko wykwalifikowanych kadr z krajów 

rozwijających się do najbogatszych krajów świata piszą m.in. M. Paluszkiewicz-Misiaczek i K. Spiechlanin, 

Drenaż mózgów – emigracja zarobkowa „białego personelu” do krajów UE, [w:] Polonia i Polacy w krajach 

Unii Europejskiej, M. Nadolski, W. Rybczyński (red.), Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 

Pułtusk 2006, ss. 53 – 66. 
14

 I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, Emigracja…, ss. 100 - 101. 
15

 J. Eade, S. Drinkwater, M. Garapich, Polscy migranci w Londynie – klasa społeczna i etniczność. Raport  

z badań, Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism, University of Surrey, London 

2006, s. 5. Źródło: www.polishpsychologistsclub.org [dostęp online 11.11.2009]. 
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lat), a także w przeważającej większości osoby uczące się i co najmniej ze średnim 

wykształceniem.
16

 

O tym, że emigranci często i chętnie korzystają z internetu, świadczą nie tylko 

przypuszczenia, ale także wyniki badań, choćby dane z badania sondażowego 

przeprowadzonego przez autorkę niniejszego tekstu w okresie czerwiec – wrzesień 2011 r. 

wśród Polaków w Londynie. W grupie 556 Polaków
17

, 89,7% zadeklarowało, że ma dostęp 

do Internetu w pracy lub w domu, jednocześnie ponad 88% korzystało z sieci, przy 94% tych, 

którzy czytywali prasę drukowaną. Ponad 1/3 badanych, która zadeklarowała regularne 

słuchanie radia, robiła to przez internet.
18

 

O istotnym wykorzystaniu Internetu przez polskich emigrantów świadczą także starsze 

badania dotyczące np. Irlandii. Badania takie prowadziły m.in. A. Bobek i J. Salamońska
19

,  

a także M. Poliwka. Wyniki uzyskane przez Poliwkę wskazują, iż przeglądanie stron 

internetowych znajduje się na 4. miejscu jeśli chodzi o sposoby spędzania wolnego czasu 

przez badanych przez nią emigrantów polskich na Zielonej Wyspie (11% wskazań na 120 

badanych).
20

 Także Polacy w Irlandii i Wielkiej Brytanii badani przez M. Garapicha  

i D. Osipovič w większości deklarują, iż co najmniej raz w tygodniu odwiedzają polskie 

internetowe strony informacyjne (60% z próby 1093 osób). Aż 35,2% robi to codziennie, 

16,7% - kilka razy w tygodniu i 8,1% - co tydzień.
21

 Jak wynika z przytoczonego już Raportu 

PBI, aż 77% przebadanych emigrantów z 15 europejskich krajów słucha polskiego lub 

polskojęzycznego radia właśnie przez internet.
22

 

Nie tylko media traktowane jako źródło rozrywki motywują migrantów do korzystania 

z sieci. Spektrum możliwości poszerza się z dnia na dzień, a specyficzna sytuacja migracyjna 

stwarza wiele okoliczności stymulujących wybór sieci jako narzędzia realizacji różnorodnych 

zamierzeń i zaspokajania różnorodnych potrzeb migrantów. Temu zagadnieniu poświęcona 

jest dalsza część artykułu. 

 

 

 

 

 

 
                                                      
16

 Szczegółowe dane: Raport Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, J. Czapiński(red.),  

T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009, ss. 289 – 291. 
17

 W próbie znalazły się także nieliczne osoby polskiego pochodzenia. 
18

 Dodać warto, że badanie o którym wspomniano, obejmowało jedynie korzystanie z mediów, a w sieci – ze 

stron o charakterze informacyjnym, szeroko rozumianej prasy internetowej, bez analizy korzystania z sieci  

w inny sposób. Badania zrealizowano w ramach projektu pt. Współczesne media polskojęzyczne w Wielkiej 

Brytanii. Rola, funkcje i znaczenie w oparciu o badania odbiorców, sfinansowanego w ramach 40. konkursu 

wniosków o finansowanie projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki. 
19

 A. Bobek, J. Salamońska, op. cit., s. 2. 
20

 M. Poliwka, op.cit., s. 112. 
21

Badanie przeprowadzono na osobach, które do Irlandii lub Wielkiej Brytanii przyjechały w roku 1989 lub 

później. Por. M. Garapich, D. Osipovič, Raport MIGPOL. Badanie sondażowe wśród obywateli polskich 

zamieszkałych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wrzesień 2007, s. 13. Źródło: www.polishpsychologistsclub.org 

[dostęp online 11.11.2013].. 
22

 Raport Polscy emigranci… 
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Możliwości wykorzystania internetu w życiu na emigracji 

 

Sytuacja migracyjna a cele korzystania z sieci 

 

Pobyt na emigracji czy osiedlenie się na stałe w innym kraju z pozoru nie rożni się od 

codziennego życia w kraju pochodzenia. Dzień emigranta składa z pracy, szkoły, jakiejś 

formy wypoczynku czy rekreacji. Należy jednak pamiętać, że wszystkie codzienne czynności 

wykonywane przez migranta, charakteryzuje fakt, że mają one miejsce w zupełnie innej 

rzeczywistości społecznej, politycznej, kulturowej, religijnej i gospodarczej. Sytuacja 

migracyjna to sytuacja całkowitej zmiany otoczenia oraz rozłąki z rodziną, a także – co 

podkreśla P. Siuda – oderwanie od własnego narodu, wspólnoty wyobrażonej, o której pisał 

Benedict Anderson. Wspólnoty, która jest źródłem konstruowania tożsamości narodowej, 

poczucia więzi, solidarności ze „swoimi”, które dają każdemu człowiekowi poczucie 

bezpieczeństwa i komfortu. Ten komfort, jaki daje przebywanie w środowisku „swoich”, 

zwykle jest dostrzegany dopiero w sytuacji migracyjnej – kiedy poczucie bezpieczeństwa  

i łączności z otoczeniem zostaje zachwiane.
23

 

Można stwierdzić, że w życiu emigranta pojawia się wiele sytuacji, w których internet 

staje się głównym, a często jedynym narzędziem radzenia sobie z problemami wynikającymi 

z relacji z otaczającą migranta – często niepewną, przerażającą, obcą, a czasem po prostu 

niezrozumiałą – rzeczywistością. Odpowiedź na pytanie o to, w jakim celu emigranci 

najnowszej fali
24

 wykorzystują internet, wymaga szerszego rozwinięcia. Można ogólnie 

stwierdzić, iż cele użytkowania sieci dotyczą: 

 korzystania z mediów polskich i polskojęzycznych oraz miejscowych, w języku 

angielskim, niemieckim, francuskim – o ile migrant włada językiem kraju osiedlenia; 

 poszukiwania pracy, mieszkania; 

 poszukiwania informacji o usługach i produktach różnego rodzaju, często realizowanych 

przez przedstawicieli własnej grupy etnicznej lub przeznaczonych dla nich, np. polskiego 

fryzjera, dentysty, weterynarza, a także usług bankowych dla Polaków czy 

polskojęzycznych firm ubezpieczeniowych; 

 poszukiwania kontaktów/korzystania z social media
25

, w tym serwisów towarzyskich  

i społecznościowych; 

 utrzymywania kontaktu z rodziną i przyjaciółmi pozostałymi w kraju oraz rodziną  

i przyjaciółmi zamieszkującymi miejsce osiedlenia. 

 

                                                      
23

 P. Siuda, Wirtualna komunikacja z własnym narodem, czyli rola Internetu w podtrzymywaniu tożsamości 

narodowej emigrantów, [w:] Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, M. Wawrzak-Chodaczek (red.), 

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, ss.125 – 140. 
24

 Choć oczywiście nie tylko oni – poziom wykluczenia technologicznego wśród osób starszych zmniejsza się 

systematycznie na całym świecie i dotyczy także migrantów. 
25

 Przez social media A. Garapich i S. Pliszka z PBI rozumieją „aplikacje online, platformy i media, których 

głównym celem jest umożliwienie użytkownikom interakcji, współpracy oraz dzielenia się kontentem”, czyli 

różnoraką treścią. Zob. A. Garapich, S. Pliszka, Prywatność, własny wizerunek i kontakty z bliskimi  

w przestrzeni social media. Źródło: www.pbi.org.pl [dostęp online 11.03.2010]. 
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Dodatkowo, jak pisze Patsy Clarke
26

, internet dostarcza także dla wszystkich 

internautów możliwości innego typu, które mogą być także wykorzystywane przez migrantów 

w sposób szczególny. Współczesny migrant z Polski do Wielkiej Brytanii często jedzie dziś 

nie tylko po to, by pracować. Wiele osób podejmuje za granicą kształcenie, idzie na studia, 

realizuje kursy. Pomocą dla nich może być choćby korzystanie z polskich i polskojęzycznych 

bibliotek online, które ułatwią dostęp do źródeł wiedzy w języku polskim.  

Tym, którzy pragną otrzymać dyplom polskiej uczelni, a jednocześnie na stałe 

pracować za granicą, umożliwią to choćby rożne formy kształcenia na odległość, realizowane 

przez Polski Uniwersytet Wirtualny. Coraz więcej uczelni wdraża także różnorodne programy 

kursów e-learningowych, a same studia w znaczne mierze można dziś oprzeć na 

internetowym kontakcie z wykładowcami, jak to jest choćby w Wyższej Szkole Informatyki  

i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.  

Emigracja nie musi także dziś oznaczać konieczności oderwania się od polskiej 

kultury wyższej. Dzięki sieci możliwe jest wirtualne odwiedzanie polskich galerii, muzeów, 

oglądanie prac polskich twórców współczesnych. Wreszcie, rzecz prozaiczna, ale jakże 

przydatna – zakupy przez Internet, które umożliwiają dostęp do towarów prosto z Polski, 

wysyłanych w ciągu kilku dni przesyłką kurierską.
27

 

Ze względu na ograniczoną objętość tego tekstu, poniżej skupiam się na dwóch 

kategoriach platform dostępnych w sieci, które pozwalają na realizację wymienionych 

wcześniej celów. Są to elektroniczne wersje mediów etnicznych oraz etniczne serwisy 

internetowe. 

 

Media etniczne w sieci  

 

W przypadku grup długo obecnych na emigracji (polonia amerykańska, brytyjska,  

w RFN) oraz stosunkowo licznych można mówić o tzw. kompletności instytucjonalnej.  

Ponieważ na tą koncepcję Raymonda Bretona powoływałam się już w moich poprzednich 

artykułach dotyczących mediów polskojęzycznych na emigracji
28

, skrótowo przytoczę tylko 

definicję tego zjawiska jako stanu, w którym „społeczność etniczna jest w stanie zapewnić 

wszystkie usługi, jakie są wymagane przez jej członków”
29

. Stan kompletności 

instytucjonalnej zapewniła sobie polska społeczność w USA, Kanadzie, Niemczech, Wielkiej 

Brytanii, w innych państwach – jak Irlandia – kompletność instytucjonalna zdaje się dopiero 

tworzyć.
30

   

                                                      
26

 Por. P. Clarke, The Internet as a medium for qualitative research. Paper presented 6 September 2000 at Web 

2000 Conference, Rand Afrikaans University, Johannesburg, South Africa, s. 3. Źródło: 

http://www.und.ac.za/users/clarke/web2000/pc.pdf [dostęp online 11.11.2009].  
27

 Katalog usług dostępnych przez Internet poszerza się bardzo szybko. W kontekście tekstu T. Goban-Klasa 

(„Od doktora House‟a do doktora Google”), który publikowany jest w tym numerze czasopisma „Komunikacja 

Społeczna”, wypada dodać do tej listy choćby korzystanie z usług diagnostyki medycznej online czy 

poszukiwanie informacji zdrowotnej w sieci. 
28

 Por. m.in. I. Leonowicz-Bukała, Media polskojęzyczne w Wielkiej Brytanii. Zarys problematyki, 

„Komunikacja Społeczna”, Nr  2/2012, ss. 42 – 61. 
29

 R. Breton, Institutional Completness of Ethnic Communities and Personal Relations of Immigrants, „The 

American Journal of Sociology”, vol. 70, Nr 2, 1964, s. 194. Zob. także J. Zubrzycki, Polish Immigrant in 

Britain. A Study of Adjustment, Oxford University Press, 1956.   
30

 A. Bobek, J. Salamońska, op. cit., s. 8. 
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Jednym z ważniejszych i pojawiających się najwcześniej elementów konstytuujących 

stan kompletności instytucjonalnej są media etniczne czy też emigracyjne,
31

 będące 

instytucjami, o których można powiedzieć, że spajają działalność wszystkich innych 

emigracyjnych czy etnicznych podmiotów. To media bowiem stwarzają platformę wymiany 

informacji o ich istnieniu oraz działalności. Taka sytuacja dotyczy większości mediów 

etnicznych różnych społeczności emigracyjnych. W przypadku Polaków rozpowszechnianie 

informacji o funkcjonowaniu organizacji życia emigracyjnego (o charakterze społeczno-

kulturalnym, religijnym, zawodowym) odbywa się zwykle poprzez pojawiające się  

w mediach polskojęzycznych artykuły, zaproszenia na imprezy (począwszy od koncertów 

muzyki popularnej po tak prestiżowe jak Bal Polski), zachęty do udziału w akcjach (np. akcji 

sprzątania grobów polskich w Londynie), promocje, a także relacje z wydarzeń.  

Media same są także często inicjatorem lub organizatorem wydarzeń o charakterze 

kulturalnym, obywatelskim, charytatywnym czy rozrywkowym. Przykładem niech będzie 

choćby inicjatywa londyńskiego tygodnika przedruków „Panorama”, który 20 października 

br., zorganizował dla swoich czytelniczek „Warsztaty piękna”. Imprezie patronował 

siostrzany tygodnik „Panoramy” – tabloidowy „Polish Express” oraz portal Polacy.co.uk.
32

  

Nieoceniona wydaje się także rola reklamowa mediów etnicznych, które stały się 

swego rodzaju „słupami ogłoszeniowymi”
33

 dla polskiego biznesu za granicą oraz instytucji 

będących częścią tzw. przemysłu migracyjnego. Codzienne życie emigranta to bowiem 

przede wszystkim praca oraz problemy, związane z: finansami, podatkami, zakupami, 

zdrowiem, itd. Jak piszą M. Garapich i D. Osipovič, „jednym z efektów dużej liczby Polaków 

w Wielkiej Brytanii i Irlandii jest pojawienie się specyficznego segmentu rynku, tzw. 

przemysłu migracyjnego
34

, obsługującego pod względem finansowym, doradczym, 

informacyjnym populację polską zamieszkałą na wyspach”
35

. Pod pojęciem przemysłu 

migracyjnego kryją się zatem polskie firmy dostarczające Polakom polskich produktów, 

sklepy, restauracje, punkty usługowe (jak fryzjerzy, krawcy) czy polscy lekarze, dentyści,  

a nawet weterynarze. Media w języku polskim stanowią integralną część przemysłu 

migracyjnego, jako główne źródło informacji o pozostałych jego elementach. To z nich 

emigranci czerpią wiedzę o funkcjonowaniu i dostępności wymienionych podmiotów, 

częściej w formie reklamy niż materiałów dziennikarskich, choć niekoniecznie. Na przykład 

w nr 41 londyńskiego tygodnika „Cooltura”, w którym tematem dodatku specjalnego było 

zdrowie, opublikowano mapę londyńskich dzielnic, na której zaznaczono polskie przychodnie 

oraz salony fryzjerskie i kosmetyczne.
36

 Warto zaznaczyć, że tego typu informacja jest 

szczególnie przydatna emigrantom tuż po przyjeździe do kraju osiedlenia i w pierwszych 

miesiącach pobytu, zanim nie zorientują się oni w warunkach życia kraju, którego zostali 

                                                      
31

 Różnice między mediami etnicznymi oraz emigracyjnymi za Gilson i Zubrzyckim, wyłożyłam  

w przywoływanym już artykule. Por. I. Leonowicz-Bukała, op. cit.. Por. M. Gilson, J. Zubrzycki, The Foreign-

language Press In Australia 1848 – 1964, Australian National University Press, Canberra 1967, s. VII. 
32

 Zob. „Panorama. Polish Weekly Magazine”, Nr 319, 10.10.2013, ss. 42 – 43. 
33

 Nie jest to określenie mojego autorstwa, zaczerpnęłam je z rozmów z redaktorem naczelnym pisma, które 

deklaruje „wyższe ambicje niż większość nowopowstałych tytułów na Wyspach Brytyjskich”. 
34

 Ów „przemysł migracyjny” można uznać za element „kompletności instytucjonalnej”, o której pisał R. Breton. 
35

 M. Garapich, D. Osipovič, Raport…., s. 16. 
36

 Zob. „Cooltura”, Nr 41, 12.10.2013, ss. 58 – 59. 
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mieszkańcami, a także zanim nawiążą kontakty z innymi Polakami w ramach tzw. sieci 

migranckiej – w tym także internetowej. 

Media etniczne i emigracyjne Polaków istniały w Europie od dawna, w związku  

z długą tradycją polskich migracji. Natomiast ostatnie lata – oprócz tego, iż przyczyniły się do 

zwielokrotnienia liczby dostępnych tytułów
37

, wpłynęły znacząco na zasady ich 

funkcjonowania. Tradycyjne media zmuszone zostały do konkurowania z tymi, które są 

dostępne w sieci. Społeczności emigranckie dzięki sieci internetowej zyskały możliwość 

ułatwionego dostępu do polskojęzycznej prasy, która jest wydawana nie tylko w miejscu, 

gdzie te społeczności funkcjonują, ale także do prasy, radia i telewizji polskiej – tworzonej  

w kraju pochodzenia. Trendy, które na skutek upowszechnienia internetu mogą być 

obserwowane w tradycyjnych mediach polskich, uwidoczniły się także w mediach 

tworzonych na emigracji. Jest to m.in. spadek czytelnictwa prasy (zarówno codziennej, jak  

i periodycznej) na rzecz korzystania z mediów internetowych. Istnienie w sieci stało się zatem 

niezbędnym elementem funkcjonowania każdego tytułu prasowego czy rozgłośni – także na 

emigracji.  

Przykładowo, w Londynie radio polskojęzyczne jest dostępne niemal wyłącznie przez 

internet (poza pojedynczymi audycjami z rozgłośniach środowiskowych), a wszystkie tytuły 

prasowe mają swoje wydania elektroniczne. W zamyśle redakcji, ma to przekładać się na 

chętniejsze korzystanie z nich przez przedstawicieli nowej emigracji. Jednakże, według 

badania PBI, ABC Rynek i Opinia oraz Domu Mediowego Starcom,  Polacy na emigracji 

dużo chętniej korzystają z polskich stron internetowych, niż z tworzonych lokalnie stron 

polskojęzycznych – w tym elektronicznych wydań prasy.
38

 Można wysunąć zatem 

przypuszczenie, iż pojawienie się internetu w znacznym stopniu utrudniło, zamiast ułatwić, 

funkcjonowanie mediom emigracyjnym – poszerzając krąg konkurencji o media krajowe, 

dostępne online.  

Warto nieco na marginesie dodać, że z podobnymi problemami jak media 

polskojęzyczne na Wyspach (Wielka Brytania, Irlandia), związanymi z konkurowaniem  

w internecie z polskimi mediami, borykają się także media w innych krajach, gdzie od dawna 

obecna jest społeczność polska.  Np. w krajach nadbałtyckich – na Litwie, Łotwie i w Estonii 

– pojawienie się możliwości przeniesienia treści mediów tradycyjnych na platformy 

internetowe zostało przez większość redakcji wykorzystane, jednak nie przyniosło 

spektakularnych sukcesów. Naturalnie, nieodpłatność wydań internetowych, możliwość  

interaktywnego kontaktu z odbiorcą,  pozyskania nowych odbiorców w postaci młodszego 

pokolenia, pozyskania nowych reklamodawców oraz atrakcyjniejsza wizualnie od wydań 

drukowanych szata graficzna mediów pozytywnie wpływają na funkcjonowanie istniejących 

tytułów prasy mniejszości polskiej. Natomiast młodzi ludzie, dla których dostępność medium 

                                                      
37

 Warto podkreślić, iż rozwój mediów polskojęzycznych w ostatnim czasie dotyczy nie tylko Wielkiej Brytanii, 

ale także Irlandii i Szwecji. Są jednak przykłady państw, w których – pomimo napływu nowych polskich 

imigrantów – media nie rozwinęły się tak dynamicznie, a wręcz - wkrótce po utworzeniu – zniknęły z rynku. 

Taka sytuacja miała miejsce np. w Norwegii. Ukazujący się w Oslo od 1 marca 2008 r. miesięcznik „Twoja 

Norwegia”, skierowany do imigrantów polskich, zawiesił działalność wiosną 2009 r. (ostatni numer ukazał się  

w lutym), http://www.polskkurssenter.no. 
38

 Ankieta internetowa na próbie 15 540 osób, przeprowadzona 17-20 września 2007 r. wśród Polaków 

mieszkających w 15 krajach Europy od co najmniej dwóch miesięcy. Raport Polscy emigranci w Europie , 29 

listopada 2007. Źródło: www.pbi.org. 
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w sieci powinna być istotnym czynnikiem zachęcającym do ich odbioru, wykorzystują je  

„w ograniczonym zakresie głównie z powodu niewielkiego stopnia zainteresowania 

doniesieniami medialnymi diaspory w krajach nadbałtyckich”. 
39

 Na uwagę zasługuje fakt, iż 

w badanych przez Izabelę Borucińską krajach mamy do czynienia z mniejszością polską 

obecną na tych terenach od dawna, nie zaś z przedstawicielami najnowszej fali emigracji. 

Zapewne stąd wynika stosunkowo niska popularność nadbałtyckich mediów emigracyjnych  

w języku polskim w wersji elektronicznej. 

 

 Etniczne portale internetowe i platformy komunikacyjne 

 

Istnieje tendencja do traktowania Internetu bądź w charakterze kanału dostarczania 

usług medialnych, o których wspomniano wcześniej, bądź jako platformy realizacji działań 

pozamedialnych – np. marketingowych – pisał w 2003 r. Michał Gajlewicz.
40

  

Dziś bez wątpienia obok tych dwóch obszarów wymienić należy przede wszystkim 

wykorzystanie internetu jako platformy tworzenia się sieci społecznościowych, które  

– w zależności od typu społeczności – mogą być w różny sposób związane z działalnością 

medialną (np. serwisy dziennikarstwa obywatelskiego, których treści tworzone są przez 

społeczności tzw. dziennikarzy obywatelskich) czy z działalnością marketingową (jak 

Facebook, który swoją platformę oddaje w ręce nie tylko członków-użytkowników, ale  

i reklamodawców).  

Poza elektronicznymi wydaniami tradycyjnych mediów polskojęzycznych – powstały 

w minionych latach liczne portale internetowe o różnych profilach i grupach docelowych, ale 

zasadniczo skierowane do emigrantów, ukazujące się tylko w wersji elektronicznej. Są to 

zarówno portale ogólnoinformacyjne, typowo ogłoszeniowe – umożliwiające poszukiwanie 

pracy, polskich usług (także zdrowotnych), polskich produktów, mieszkań, zawierające także 

ogłoszenia matrymonialne, serwisy towarzyskie czy randkowe, portale społecznościowe 

dedykowane migrantom, a także portale oferujące wszystkie lub większość możliwych 

funkcjonalności – od założenia profilu, dołączania do grup poprzez informacje lokalne, 

pogodę, informacje kulturalne, do ogłoszeń każdej treści. 

Obok portali w całości i od początku dedykowanych emigrantom, wielu polskich 

wydawców internetowych dołączyło do swej oferty serwisy dla tej grupy odbiorców, np. 

Anglia.interia.pl, Onet.eu, Poradnik emigranta na GazetaPrawna.pl i wiele innych. 

Należy zauważyć, że istnienie aplikacji typy Skype, czy portali takich jak Facebook, 

MySpace i innych o zasięgu światowym, a także polskich – jak Nasza-klasa, uniezależnia 

internautę od miejsca zamieszkania czy pochodzenia. Zatem korzystanie z nich przez 

migrantów wydaje się szczególnie atrakcyjne. Platformy te ułatwiają znacznie codzienne 

kontakty z rodziną i znajomymi w Polsce, w istotny sposób zacierają barierę dzielącej 

użytkowników przestrzeni. Korzystają oni z nich przecież niemal codziennie: zamieszczają 

zdjęcia, przekazują sobie wiadomości w sposób synchroniczny i asynchroniczny,  

                                                      
39

 I. Borucińska, Znaczenie Internetu w rozwoju mass mediów mniejszości polskiej w krajach nadbałtyckich,  

[w:] Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze, M. Jezińskiego (red.), Wyd. Adam 

Marszałek, Toruń 2009, s.140. 
40

 M. Gajlewicz, Internet a globalizacja, „Studia Medioznawcze”, 3(12)2003, s. 13. 
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z wykorzystaniem obrazu, dźwięku i tekstu, grają wspólnie w gry, korzystają  z tych samych 

aplikacji rozrywkowych. 

Uczestnictwo w internetowych sieciach społecznościowych ma oczywiście nie tylko 

wymiar rozrywkowy. Opisywanym już w literaturze zjawiskiem związanym z rolą internetu 

w życiu migrantów jest partycypacja wspomnianych typów portali internetowych  

w funkcjonowaniu, odtwarzaniu, utrwalaniu oraz poszerzaniu sieci kontaktów emigrantów  

w ramach tzw. sieci migranckich.
41

 Jak podkreślają M. Milewski i J. Ruszczak-Żbikowska, 

każdy migrant w miejscu osiedlenia staje przed koniecznością budowy kapitału społecznego 

lub też reprodukcji istniejących więzi społecznych w swoim nowym otoczeniu.
42

  

Grabowska-Lusińska i Okólski przywołują badania A. White i L. Ryan dotyczące polskich 

migracji tymczasowych, które dowodzą, iż płaszczyzną kontaktów w ramach sieci migrantów 

jest portal Nasza-klasa.
43

 Biorąc pod uwagę, iż nowi emigranci rzadko korzystają z sieci 

migranckich stworzonych przez tzw. starą emigrację, prawdopodobne jest, iż internet jest dla 

nich idealną przestrzenią do tworzenia nowego typu sieci migranckiej, opartej wyłącznie na 

kontaktach internetowych. Idąc dalej, znajomości zawarte w ramach sieci internetowej, mogą 

i czasem przenoszą się do świata realnego. 

Problem tworzenia i podtrzymywania przez migrantów więzi opartych na tym samym 

miejscu pochodzenia za pośrednictwem sieci podjęli w swoich badaniach Harry H. Hiller  

i Tara M. Franz.
44

 Badacze Ci postawili tezę, iż komunikacja z użyciem komputera, a zatem 

dziś – internetu, może pośredniczyć w tworzeniu czy odtwarzaniu między migrantami więzi 

opartych na poczuciu wspólnoty miejsca pochodzenia. Co prawda, Hiller i Franz zajmowali 

się migracjami wewnętrznymi na obszarze Kanady, jednakże wyniki ich prac można  

– z uwagi na duże różnice między poszczególnymi prowincjami i terytoriami oraz znaczne 

odległości – przenieść na korzystających z sieci migrantów zagranicznych, w tym Polaków 

emigrujących współcześnie na Zachód Europy. 

Zdaniem Hillera i Franz, tym co łączy członków diaspory użytkujących serwisy 

przeznaczone dla migrantów są wspólne sprawy w miejscu pochodzenia (oryg. common 

interest in their location of origin), a także zakorzeniona w tym miejscu tożsamość. Te 

elementy sprawiają, że osoby, które nigdy nie spotkały się w rzeczywistości, a mają wspólne 

pochodzenie, odczuwają potrzebę komunikowania się ze sobą.
45

 Emigracja nie musi już więc 

oznaczać długotrwałego ograniczenia kontaktu ze swoją prywatną ojczyzną. Nawet po jej 

opuszczeniu, więzi społeczne z rodakami mogą być nie tylko stale podtrzymywane (oryg. 

                                                      
41

Sieci migranckie należy tu rozumieć jako relacje społeczne oddziałujące na decyzje o migracji, generujące 

pieniądze na sfinansowanie migracji, ułatwiające znaleźć zakwaterowanie, pracę, dostarczające niezbędnej 

informacji oraz wsparcia psychologicznego, por. I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, Emigracja…, s. 182. 
42

 M. Milewski, J. Ruszczak-Żbikowska, Motywacje do wyjazdu, praca, więzi społeczne i plany na przyszłość 

polskich emigrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii. CMR Working Papers No. 35/93, Seria: 

Prace Migracyjne, Centre of Migration Research, Czerwiec 2008, s. 21. Źródło: 

http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/610 [dostęp online 11.11.2013]. 
43

 I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, Emigracja…,  s.185. 
44

 H. H. Hiller, T. M. Franz, New ties, old ties: the use of the internet in diaspora, „New Media and Society”,  

Nr 6/ 2004, , ss. 731 – 752. Źródło: http: //nms.sagepub.com, dostęp z dn. 5.01.2010 r. 
45

 Ibidem, s. 733. 
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virtual visits at home), ale także mogą być – o czym już wspomniano – nawiązywane zupełnie 

nowe.
46

 

Hiller i Franz uwzględnili w swoich badaniach nie tylko formy wykorzystywania 

komunikacji internetowej przez migrantów, ale także różne ich charakterystyki ze względu na 

fazę emigracji. Badacze skupili swoją uwagę na czterech formach komunikacji – poczcie  

e-mail, czatach, wyszukiwarkach internetowych oraz tzw. BBS
47

. Stwierdzili, że w zależności 

od tego, czy użytkownik tych usług znajduje się w fazie pre-migrant (przed emigracją), post-

migrant (tuż po emigracji) czy też settled migrant (w trakcie przebywania na emigracji), 

kierują  nim inne cele korzystania z nich.
48

 

Ciekawą kwestię w kontekście więzi tworzonych przez migrantów podjął 

przywoływany już P. Siuda. Badacz, opierając się na wynikach własnych badań 

empirycznych przeprowadzonych drogą internetową, stwierdza, iż komunikacja przez internet 

„umożliwia emigrantom podtrzymanie poczucia przynależności do własnego narodu, 

podtrzymanie ich tożsamości narodowej”.
49

 Cytowany autor mówi o procesie wirtualnej 

komunikacji z własnym narodem, który rozumie jako proces podtrzymywania tożsamości 

przez emigrantów za pośrednictwem sieci. Uważa, że można wyróżnić dwie odmiany tego 

procesu: 

1. wirtualną komunikację z krajem swojego pochodzenia oraz  

2. wirtualną komunikację z innymi migrantami.  

 

Jak łatwo zauważyć, to właśnie portale internetowe różnego typu – poza pocztą e-mail – stają 

się często płaszczyzną owej wirtualnej komunikacji z własnym narodem. P. Siuda posuwa się 

dalej w swoich rozważaniach. Uważa, iż w istocie powstające dziś portale dla polskiej 

społeczności zaczynają pełnić rolę, którą dotychczas spełniały tradycyjne media 

emigracyjne.
50

 

 

Internet jako narzędzie badania migrantów 

 

Przytoczone badania – zarówno odnoszące się do przemian mediów emigracyjnych, 

tworzenia więzi społecznych za pośrednictwem internetu, jak i podtrzymywania dzięki niemu 

tożsamości narodowej, to jedynie część problemów podejmowanych w tym obszarze. Wyniki 

prac badawczych pozwalają jednak sądzić, iż internet oddziałuje na społeczności i życie 

emigrantów znacznie silniej i wszechstronniej niż może się wydawać – stąd niewątpliwie 

                                                      
46

C. Navarrete i E. Huberta zjawisko korzystania z sieci w  celu pozyskiwania wiedzy o kraju oraz utrzymywania 

kontaktów z rodziną i znajomymi nazywają virtual bridge to home. Zob. C.A. Navarette, E. Huberta, Building 

Virtual Bridges To Home: The Use of The Internet by Transnational Communities of Immigrants, „International 

Journal of Communications Law & Policy”, Special Issue, Virtual Communities. Za: M. Milewski, J. Ruszczak-

Żbikowska, op. cit. 
47

 Ang. Bulletin Board System – usługa komunikacyjna, umożliwiająca korzystanie z poczty elektronicznej, 

transfer plików czy prowadzenie dyskusji na żywo dzięki użyciu modemu telefonicznego do połączenia  

z centralnym komputerem, będącym własnością dostawcy usługi. BBS-y były bardzo popularne przed 

pojawieniem się World Wide Web. 
48

 H.H. Hiller, T.M. Franz, op. cit., s. 739. 
49
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warte są ciągłej eksploracji. Nasuwa się przy tym pytanie o to, w jaki sposób skutecznie  

i rzetelnie, a jednocześnie przy stosunkowo niewielkich kosztach, badać społeczności tak 

rozproszone terytorialnie i zróżnicowane wewnętrznie.
51

 Wydaje się, że – o ile badamy 

wykorzystanie oraz funkcje, rolę, znaczenie internetu w życiu emigrantów
52

  

– narzędziem idealnym jest sam internet. Jest to konkluzja optymistyczna dla zwolenników 

badań wykorzystujących m.in. Computer Assisted Web Interviews.
53

 Choć dostępna 

technologia i okoliczności korzystania z sieci wciąż nie pozwalają na przeprowadzenie 

badania reprezentatywnego wśród ogółu migrujących, to jednak rosnąca popularność  

i wszechobecność Internetu sprawiają, że badania prowadzone za jego pośrednictwem 

pozwalają z coraz większym prawdopodobieństwem odkryć pewne ogólne tendencje, obecne 

w tych środowiskach. Z pewnością zaś internet jest najdoskonalszym narzędziem 

przeprowadzenia badań wśród użytkowników różnorodnych stron internetowych, forów, grup 

dyskusyjnych, a zatem nadaje się do badań o charakterze medioznawczym czy czysto 

socjologicznym. Może być także przedmiotem badania w kontekście językoznawczym, 

kulturoznawczym, a także politologicznym.
54

  

 

Podsumowanie 
 

Z pewnością artykuł ten nie wyczerpuje podjętej problematyki – nie taki zresztą był 

jego cel. Ze względu na ograniczenia objętości, w tekście nie uwzględniono punktów 

widzenia wielu dyscyplin oraz kontekstów, w jakich możliwe byłoby zastosowanie Internetu 

w celach badawczych z dużą korzyścią. Pominięto aspekty politologiczne czy historyczne,  

a wydaje się badacze tych właśnie dziedzin w sposób szczególny – poza socjologami czy 

medioznawcami – mogliby być zainteresowani badaniami wpływu internetu na społeczności 

emigrantów, wykorzystania go przez nich do własnych celów, a także wykorzystaniem sieci 

do prowadzenia własnych badań. Tym, co wymagałoby dalszej eksploracji na gruncie 

polskiej nauki są także z pewnością te aspekty korzystania przez emigrantów z internetu, 

które odnoszą się do problemu integracji do społeczeństw przyjmujących (także 

obywatelskiej) czy złagodzenia szoku kulturowego. Kwestie te wydają się szczególnie palące 

w kontekście – kontestowanej dziś w wielu krajach będących państwami docelowymi 

emigracji – polityki wielokulturowości. Jednocześnie, choć badania internetu są już 

rozpowszechnione, konieczna jest szeroka dyskusja akademicka dotycząca sieci jako 

narzędzia, a nie przedmiotu badań. Ze względu na wciąż trwające spory dotyczące problemu 

efektywności badań emigrantów, biorąc pod uwagę choćby problemy z ich lokalizacją oraz 

                                                      
51

 O problemach badania emigrantów pisze I. Koryś, Methods of Migration Research in Poland – critical 

overview, [w:] A. Kicinger (red.), A. Weinar (red.), State Of The Art Of The Migration Research In Poland, 

CEFMR Working Paper 1/2007, ss. 66 – 70. Źródło: www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2007-01.pdf [dostęp 

online 11.11.2009]. 
52

 Źródło tego zastrzeżenia jest naturalne – przeprowadzając badanie przez internet, wykluczamy z próby 

badawczej osoby, które nie korzystają z internetu. 
53

 Technika badawcza w badaniach ilościowych, wykorzystująca ankiety internetowe, których wyniki zliczane są 
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 Zob. np. M. Szpunar, Internet w procesie realizacji badań, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010. 
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określeniem liczebności, można stwierdzić, że sieć daje badaczom współczesnych migracji 

katalog pożytecznych instrumentów badawczych. Ich wykorzystanie zależy w znacznej 

mierze od jedynie kreatywności badacza. 
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Abstract 

Emigration 2.0. Internet as a subject of migration studies 

 

This paper presents the role of the Internet in migrants’ lives and the issues in this area, which might be the subject of 

scientific research in migration studies. The author analyses the ways of using the Internet among migrants in specific 

situation they have found themselves in exile, especially using ethnic media, websites and social media. The conclusions are 

based mainly on the case of polish community in UK, which became the most important direction of polish migration flows 

after EU enlargement in 2004. These conclusions may be however expanded on other countries and other migrant 

communities all over the world. 
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ethnicity in the Web  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2013, nr 3(7) 
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Martens, Anna Dudzińska 
 

 

INTERNETBETA 2013. 11 – 13 WRZEŚNIA 2013 R. 

RZESZÓW – KIELNAROWA 
 

 

Wstęp 
 

Z każdym dniem coraz mocniej uświadamiamy sobie rolę internetu w życiu 

społecznym, na szeroką skalę prowadzone są badania dotyczącego tego medium. Wydaje się 

jednak, że dynamiczny rozwój sieci i coraz bardziej rozbudowane możliwości komunikacji 

elektronicznej, długo jeszcze będą dawać powody do kolejnych dociekań i konferencji z tym 

tematem związanych. Po pierwszej euforii wolności i dostępu do informacji, jaką wywołuje 

pojawienie się internetu, następuje okres jego eksploatacji. Sieć wprowadza nieodwracalne 

zmiany w strukturach społecznych, w sposobach komunikowania i budowania więzi 

międzyludzkich. Analizowanie ewentualnych zagrożeń w kontekście internetu ma tym 

większe znaczenie, że idee wolności i równości, przyświecające twórcom World Wide Web, 

nie są już dziś tak oczywiste. Internet pozornie daje wolny, często darmowy dostęp do wielu 

informacji, pozwala komunikować się z innymi na odległość i korzystać z zasobów, do 

których w analogowej rzeczywistości dużo trudniej dotrzeć. Niemniej, każdy użytkownik 

sieci staje się jednocześnie swego rodzaju towarem, a każda decyzja podejmowana w trakcie 

korzystania z internetu jest cenną informacją dla firm działających w sieci. 

Umiejętność racjonalnego korzystania z dobrodziejstw komunikacji elektronicznej, 

 a przede wszystkim zdolność selekcjonowania ogromnej ilości informacji, docierających 

codziennie do użytkowników internetu, wydają się więc najistotniejszymi kompetencjami 

dzisiejszych społeczeństw informacyjnych. Tym bardziej, że dynamiczny rozwój internetu 

utrudnia to zadanie, jednocześnie proponując swoim użytkownikom kolejne, nowe 

rozwiązania mające na celu usprawnienie, uatrakcyjnienie i przyspieszenie procesu 

komunikacji. 

Nowe trendy w Internecie były tematem przewodnim międzynarodowej konferencji 

„InternetBeta 2013”, zorganizowanej w dniach 11 – 13 września 2013 r. w siedzibie Wyższej 

Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – w Centrum Edukacji Międzynarodowej 
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 w Kielnarowej. Problemy poruszane podczas tegorocznej, piątej, edycji oscylowały wokół: 

trendów w e-marketingu, modeli biznesowych, e-commerce, kierunku rozwoju startup’ów 

 i wyzwań przed nimi stojących, wpływu internetu na codzienne, mediów i nowych 

technologii. 

Głównym celem konferencji InternetBeta 2013 była wymiana wiedzy i doświadczeń 

przedstawicieli różnych branż, wykorzystujących internet w swojej pracy. Wymianę 

doświadczeń na szeroką skalę umożliwił międzynarodowy charakter konferencji 

 – zgromadzenie specjalistów z Polski i z zagranicy. Uczestnikami konferencji byli 

przedstawiciele nauki, pracownicy agencji interaktywnych, właściciele dużych serwisów 

internetowych, biznesów prowadzonych w sieci, twórcy aplikacji, startup‟ów, inwestorzy. 

Pomysłodawcą konferencji oraz osobą odpowiedzialną za merytoryczną stronę 

spotkania był mgr Mateusz Tułecki. Komitet Organizacyjny konferencji tworzyli: mgr Łukasz 

Bis, mgr Anna Dudzińska, mgr Krzysztof Szurlej, mgr Karolina Cyran, mgr Aleksandra 

Anzel. 

Wystąpienia i warsztaty przez trzy dni konferencji odbywały się w Centrum Edukacji 

Międzynarodowej w Kielnarowej koło Rzeszowa. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął 

Prezydenta Miasta Rzeszowa, Tadeusz Ferenc, zaś współorganizatorem była GrupaUnity 

(kompletna lista sponsorów, partnerów i patronów medialnych na stronie konferencji 

http://.internetbeta.pl/pl/about). 

 

Przebieg konferencji 

 

Piąta edycja konferencji poprzedzona była kolejnym już spotkaniem z cyklu XRAii - 

Prześwietlamy Internet, które odbyło się 10 września. XRAii to nieformalne spotkania osób 

zainteresowanych nowymi technologiami, biznesem i marketingiem. Spotkania te mają na 

celu wymianę doświadczeń osób związanych na co dzień z branżą internetową i interaktywną, 

łączą ideę networkingu i krótkie prelekcje zaproszonych do Rzeszowa specjalistów z branży. 

Na 21. XRAii, poprzedzającym InternetBeta 2013, wystąpili m.in. Magdalena Wymazała 

 z Planet PR, specjalizująca się w prowadzeniu kampanii komunikacją wielotorową, 

wykorzystującą narzędzia tradycyjne i te związane z nowymi technologiami; Karolina Leputa 

– brand manager w Grupie INTERIA.PL; Bartek Gołuszka – analityk biznesowy z funduszu 

inwestycyjnego Status Venture; Rafał Han z Chance – Startup Academy Kraków. 

Sama konferencja InternetBeta 2013 w przeciągu trzech dni zgromadziła około 500 

uczestników, w tym około 80 prelegentów. Na konferencji obecni byli również 

przedstawiciele nauki. Wystąpieniem otwierającym była prelekcja prof. Tomasza Gobana-

Klasa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród zaproszonych gości był też przedstawiciel 

Uniwersytetu Kalifornijskiego – Cameran Ashraf, doktorant, który wraz z grupą aktywistów 

w 2009 zapewnił bezpieczny hosting stronom internetowym poświęconym Zielonej 

Rewolucji w Iranie. Dzięki temu, miliony Irańczyków miały dostęp do informacji płynących  

z takich mediów jak BBC czy CNN. Ponadto Ashraf jest współzałożycielem Expression 

Technologies oraz AccessNow – organizacji rozpowszechniających ideę wolności  

w Internecie. Na konferencji wystąpił również pracownik Wyższej Szkoły informatyki  
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i Zarządzania – dr inż. Arkadiusz Lewicki, który mówił o aplikacjach webowych, natywnych 

i hybrydowych, jako rozwiązań dla projektu mobilnego. 

Ponadto konferencję uświetnili swoimi wystąpieniami twórcy serwisów internetowych 

(np. Allegro.pl, BlaBlaCar ), praktycy z branży internetowej (Paweł Tkaczyk, Paweł Sala), 

specjaliści, zajmujący się marketingiem w Sieci czy zarządzający projektami realizowanymi 

głównie za pośrednictwem internetu (np. AGORA – Gazeta.pl, e24cloud, PayU) oraz 

przedstawiciele agencji interaktywnych (Agencja K2, Grupa Eskadra). Wzorem lat ubiegłych 

wystąpili również prelegenci, którzy poruszali tematykę startup‟ów. Tutaj na uwagę zasługuje 

nazwisko zagranicznego gościa – Olivera Kempkensa z Adapt or Die Ventures, który 

doradzał, jak pozyskać kluczowych klientów. Kempkens jest przedsiębiorcą, który pracował 

dla takich marek jak SAP czy FP. Ponadto jest autorem, moderatorem, wykładowcą 

 i badaczem rozwoju biznesu. 

 

Dzień pierwszy - 11.09.2013 r. 

 

Pierwszy dzień konferencji cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. 

Spotkanie otworzył JM Prorektor ds. Nauki, prof. Jerzy Chłopecki, który w swoim 

wystąpieniu inauguracyjnym porównywał świat nauki z branżą interaktywną, mówiąc 

 o różnicach pokoleniowych pozornie dzielących te dwa światy. Pozornie, ponieważ w dobie 

nowych technologii, nauka i biznes coraz częściej współpracują ze sobą, właśnie w sferze 

interaktywnej, a możliwości, które daje internet są dla świata nauki nie do przecenienia. 

Pierwsze wystąpienie poświęcone było wpływowi technologii na opiekę zdrowotną 

oraz temu jak za sprawą smartfonów zmieni się w przyszłości podejście do medycyny. 

Prelekcję zatytułowaną: „Od Doktora House do Doctora Google. Jak nowe media, smarfony, 

internet zmieniają opiekę zdrowotną” wygłosił prof. Tomasza Goban-Klas, medioznawca 

 z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematyka kolejnych wystąpień związana była: z biznesem 

internetowym, jego pozytywnym i negatywnym stronom, trendami w e-marketingu, ze 

zdobywaniem klientów, z manipulacją w sieci. Podczas pierwszego dnia uczestnicy 

konferencji mogli wysłuchać czterech wystąpień prelegentów zagranicznych. Byli to: Luka 

Sučić z hub:raum („Internet of Things and its impact on the Telco industry”), Frederick 

Mazzella z BlaBlaCar („Building Value with Trust in a mainstream P2P collaborative 

Network”), Cameran Ashraf z Uniwersytetu Kalifornijskiego („The sociotechnical future of 

protest movements: The case of Iran's Green Movement”) oraz Oliver Kempkens z Adapt or 

Die („How Design Thinking can help your start-up to gain empathy for your target group”). 

Szczególną uwagę zwróciło wystąpienie Camerana Ashrafa, ze względu na aktualną tematykę 

wojen w pewnym stopniu prowadzonych, a z pewnością wspieranych i nagłaśnianych 

 w Internecie. Ponadto prezentacje wygłosili również specjaliści z Polski: Mateusz 

Wesołowski, Sławomir Rajch, Piotr Wilam, Ireneusz Dworzyński, Paweł Tkaczyk, Roman 

Łoziński, Paweł Sala, Paweł Wujec, Dominik Koza, Hanna Strzałkowska, Krzysztof 

Sobieszek, Monika Jurczyk, Michał Sadowski. 

Wśród tematów poruszanych tego dnia dominowały wystąpienia poświęcone 

biznesowemu ujęciu internetu, procesom, standardom i potrzebom internetowych biznesów. 

Ponadto zastanawiano się nad przyszłością wartościowych mediów oraz nad tym czy internet 
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jest modny (prelekcja poświęcona subiektywnemu przeglądowi modowych projektów 

internetowych). 

Pierwszy dzień obrad zakończyło wystąpienie Michała Sadowskiego z Brand24, 

zajmującej się monitoringiem internetu oraz mediów społecznościowych w polskojęzycznym 

internecie, zatytułowane „Poradnik przedsiębiorcy internetowego”. 

Każda z siedemnastu prelekcji wygłoszonych podczas pierwszego dnia konferencji 

wywoływała ożywioną dyskusję wśród uczestników, prowadzoną w trakcie wystąpień, jak 

 i podczas przerw pomiędzy prezentacjami. 

 

Dzień drugi – 12.09.2013 r. 

 

Drugi dzień konferencji podzielony był na trzy sesje: 

 

 Blok I: Varia 

 Blok II: Marketing 

 Blok III: "E-Commerce i Technologie" 

 

Każdy blok liczył 12 bądź 13 wystąpień. 

Blok pierwszy poświęcony był różnorodnej tematyce: startup‟om, e-learningowi, 

crowdfundingowi, cyfryzacji prasy, social mediom. Tematyka drugiego bloku oscylowała 

wokół: nowej szkoły marketingu, lokalnego podejścia do marketingu, ewolucji komunikacji, 

angażowaniu klienta przy wykorzystaniu social media, mobile i geolokalizacji, optymalizacji 

procesu zarządzania marką na Facebooku, content marketingu. Trzeci blok związany był  

z tematyką e-commerce i technologiami, a prelegenci tej sesji poruszali następującą tematykę: 

nowe metody płatności online jako sposób zwiększenia sprzedaży, wsparcie sprzedaży  

w kanale on-line dla nieposiadających własnego e-sklepu, możliwości zarabiania na swojej 

pasji, aplikacje webowe, natywne i hybrydowe – rozwiązania dla projektu mobilnego, micro-

location w oparciu o technologię Bluetooth Low Energy, budowanie strategii Multichanel 

Commerce. We wszystkich sesjach wystąpili krajowi specjaliści z wielu dziedzin branż IT 

oraz e-biznesu. 

W połowie sesji nastąpiła prezentacja startup‟ów, zgłoszononych do konkursu 

konferencyjnego Startup Sito. Tę część poprowadził Marcin Szeląg z Innovation Nest. 

Pomysły na nowatorskie inicjatywy w Sieci oceniane były przez właścicieli funduszy 

inwestujących w biznesy internetowe. Pomysłodawcy zgłoszonych do konkursu startup‟ów 

mieli za zadanie wystąpić przed jury i zebranymi uczestnikami konferencji, prezentując swój 

pomysł. Poza prezentacją, ich zadaniem było również wykorzystać czas do ogłoszenia 

wyników, w celu nawiązywania kontaktów biznesowych i relacji interpersonalnych, rozmów 

z jury, przekonywania do swoich pomysłów. 

 

Dzień trzeci – 13.09.2013 r. 

 

Ostatni, trzeci dzień konferencji, podzielony był z kolei na dwie części – sesję 

plenarną oraz warsztaty. 
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W sesji plenarnej wystąpiło 14 prelegentów z 10 tematami, którzy opowiadali, m.in., 

 o wykorzystaniu aplikacji mobilnych zgodnie z prawem, marketingu produktów 

skierowanych do kobiet i mężczyzn, efektywnych systemach dla power userów (dashboardy, 

modele mentalne i mikrointerakcje), prawie ochrony własności intelektualnej statup‟ów, 

budowaniu efektywnego zespołu ekspertów do rozwoju i komercjalizacji technologii, 

efektywnej sprzedaży czy branży gier wideo. 

Warsztaty dla małych grup poprowadzili: Marcin Szelag z Innovation Nest, Magda 

Narczewska z IQ Partners, Dominik Koza i Agnieszka Starzyńska z Hand Made, Hubert 

Turaj i Maciej Płonka z Edisonda, Jakub Sieradzki z Best Deal, WSIiZ. 

Dzień trzeci poświęcony był również rozstrzygnięciu konkursu Startup Sito. Nagrodę 

Jury otrzymał Maciej Zieliński i jego projekt Silentwise, będący systemem do monitorowania 

pracy handlowca i narzędziem pozwalającym na szybkie tworzenie ofert i analiz efektów 

pracy. Nagrodę publiczności otrzymał Marcin Pank, prezentujący projekt Leia display 

system, opierający się na technologii ekranów holograficznych. 

 

Podsumowanie 

 

Piąta edycja Konferencji InternetBeta 2013, która odbyła się we wrześniu br., 

zakończyła się sukcesem organizacyjno-merytorycznym. 

Prezentacje konferencyjne, były szeroko komentowane w mediach internetowych. 

Spostrzeżeniami i komentarzami uczestnicy dzielili się za pośrednictwem mediów 

społecznościowych, takich jak: Twitter czy Facebook. Informacje o Konferencji InterbetBeta 

pojawiły się w następujących mediach: wiadomosci.onet.pl, nowiny24.pl, tvp.pl, gazeta.pl, 

mensis.pl rzeszow360.pl nowymarketing.pl alebank.pl, mmrzeszow.pl, carpatiabiznes.pl, 

resinet.pl, hej.rzeszow.pl, galicjusz.pl, podkarpackie.naszemiasto.pl, Onet.biznes.pl, 

socialpress.pl 

Na oficjalnych spotkaniach podczas prelekcji zaplanowanych w programie 

konferencji, jej uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, prowadzenia ożywionych 

dyskusji i nawiązywania kontaktów. Taką okazję dawały również przerwy kawowe czy 

obiadowe, jak i wieczorne spotkania integracyjne. Pierwszego dnia był to bankiet otwierający 

konferencję, zorganizowany na dachu nowopowstałego Hotelu Rzeszów, drugiego zaś 

zabawa przy grillu i muzyce na żywo w Karczmie „Taberna Pod Sosnami” w Kielnarowej. 

Pomysł zorganizowania konferencji InternetBeta narodził się 6 lat temu. Po 

tegorocznej edycji, która licznie zgromadziła biernych i czynnych uczestników spotkania oraz 

skupiła na sobie zainteresowanie wielu mediów, można stwierdzić, że idea zebrania w jednym 

miejscu przedstawicieli różnych dziedzin i branż, wykorzystujących internet i nowe 

technologie, odniosła sukces. To wszystko świadczy o marce, którą wyrobiła sobie 

InternetBeta – konferencja znana w środowisku polskim oraz zagranicznym, każdego roku 

skupiająca międzynarodowe towarzystwo, wybitnych specjalistów z branży. 
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Lista wystąpień 
 

Dzień pierwszy - 11 września 2013 

 

1. Mariusz Wesołowski i Sławomir Rajch – Łowcy jeleni. Internetowy biznes, czy rosyjska ruletka? 

O procesach, standardach i potrzebach 

2. Tomasz Goban-Klas (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Od Doktora House do Doctora 

Google. Jak nowe media, smarfony, Internet zmieniają opiekę zdrowotną 

3. Piotr Wilam (Innovation Nest) – Blaski i cienie modeli biznesowych 

4. Ireneusz Dworzyński (Internet Designers) – Od SEOMOZ do MOZ...W poszukiwaniu trendów w e-

marketingu 

5. Luka Sučić (hub:raum) – Internet of Things and its impact on the Telco industry 

6. Paweł Tkaczyk (MIDEA) – A teraz, Pinokio, kłam! 

7. Roman Łoziński (Agencja K2) – Opowieść o zepsutym kompasie 

8. Frederick Mazzella (BlaBlaCar) – Building Value with Trust in a mainstream P2P collaborative 

network 

9. Paweł Sala (FreshMail) – Lead Nurturing - czyli jak subskrybenta zamienić na Klienta 

10. Paweł Wujec (Agora) – Winter is coming. O przyszłości wartościowych mediów 

11. Dominik Koza (Hand Made) – Online wchłonął offline czy odwrotnie? 

12. Hanna Strzałkowska i Krzysztof Sobieszek (Research.NK) – M jak mama, czy M jak mobile? - 

czyli mobilne rodzicielstwo w świecie smartfona 

13. Cameran Ashraf (Uniwersytet Kalifornijski) – The sociotechnical future of protest movements: 

The case of Iran's Green Movement 

14. Monika Jurczyk (OSA) – Czy internet jest modny? Od zdjęć przed blokiem w małym mieście po 

najlepsze modowe projekty - przegląd subiektywny 

15. Oliver Kempkens (ADAPT OR DIE VENTURES) – How Design Thinking can help your start-up 

to gain empathy for your target group 

16. Michał Sadowski (Brand24) – Poradnik przedsiębiorcy internetowego 

 

Dzień drugi - 12 września 2013 

 

1. Przemysław Kadula (notatek.pl) – Dlaczego warto robić Start-upy dla studentów? 

2. Marek Zwoliński (Now@ Perspektywa) – E-learning Accessibility - szkolenia online dla 

niewidomych i słabowidzącyc 

3. Marcin Galicki i Maciej Monkiewicz (Wspieram to) – Crowdfunding: Planowanie sukcesu / Proof 

of Concept 2.0 

4. Kamil Brzeziński (Agora) – Cyfryzacja prasy 

5. Michał Frączek (Materialination) – Makers - budowa społeczności wokół nowej rewolucji 

przemysłowej, czyli druk 3D w praktyce 

6. Arkadiusz Kustra i Artur Birnbaum (Gazeta.pl) – World Internet Project Polska 2013 - omówienie 

najnowszych wyników badania 

7. Grzegorz Pietruszyński (Gameboxed) – Dlaczego polskie startupy się nie skalują? 

8. Michał Romanowski i Rafał Roszak (e24cloud) – Dlaczego więcej tego nie zrobię 

9. Emilia Pobiedzińska i Wojciech Ganczarski (reconti) – Policz siebie, opowiedz historię, poznaj 

przyszłość 

10. Marek Sobczak (Satus Vanture) – Startup, nieświadoma niekompetencja 
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11. Joanna Burdek (Grupa Eskadra) – Nowe technologie w administracji publicznej, czyli interactive 

"po drugiej stronie" 

12. Szymon Szymczyk (Kolko Comunications) – 20 pieprzonych minut. Co social media zrobiły z 

informacją? 

13. Tomasz Kudła i Bartosz Idzikowski oraz Marta Soja (Studiumprzypadku, Lemonsky) – 

B(v)logosfera A.D. 2013. Jak żyć? 

14. Michał Wojda (ClearSense) – Hardocorowy koksu vs Horalki - ujęcie porównawcze 

15. Robert Wróbel i Bartosz Suchecki (FreeGroup) – Greenketing: Co? Komu? Dlaczego? 

16. Marcin Barciński i Krzysztof Sobieszek (nk.pl) – Mad man vs. math man. Decydujące starcie? 

17. Grzegorz Błażewicz (SALESmanago) – Nowa Szkoła Marketingu: Dlaczego warto przenieść e-

mail Marketing do systemu Marketing Automation. Budowanie wartości firmy w procesach 

marketingowych. 

18. Anna Orzechowska (Internet Designers) – Od contentu do konwersji - case study T-mobile 

19. Magdalena Szmidt (MOSQI.TO) – IKEA Łódź jako przykład działań marketingu lokalnego, czyli 

o lokalnym podejściu i jego istocie 

20. Wojciech Kamiński i Paweł Lipiec (Erudion.pl) – Ewolucja komunikacji, czyli dlaczego nadal 

używamy znaków dymnych 

21. Piotr Krauschar (faceADDICTED) – W jaki sposób angażować klientów łącząc social media, 

mobile i geolokalizację. 

22. Marcin Kordowski (K2Search) – Mediowe puzle, czy małe i średnie firmy są skazane tylko na 

pozycjonowanie? 

23. Grzegorz Berezowski (Napoleon Sp. z o.o.) – Optymalizacja procesu zarządzania komunikacją 

marki na Facebooku 

24. Włas Chorowiec (LeadBullet) – Wszystko co chcielibyście wiedzieć o content marketingu a boicie 

się zapytać 

25. Marcin Zaborowski (Fabryka E-Biznesu) – Rusz d... Klienta 

26. Witold Kempa (Netizens) – Inżynieria kreatywna w biznesie jest sexy 

27. Wojciech Smajda (HappyAPI) – Aplikacje wielkiej skali, czyli jak zarządzać aplikacją dla 

milionów 

28. Mateusz Kowalczyk (i-Systems) – Responsive Web Design w e-commerce 

29. Tomasz Karwatka (Divante) – Growth Hacking w e-Commerce 

30. Adam Zygadlewicz i Marek Tomaszewski (Fundacja Polak 2.0) – Ewolucja i perspektywy kariery 

w e-handlu 

31. Rafał Napłoszek (PayU) – Nowe metody płatności online jako sposób na zwiększenie sprzedaży 

32. Michał Cortez (The Addictives) – E-commerce bez e-commerce. Jak wspierać sprzedaż w kanale 

on-line nie posiadając własnego e-sklepu. Rozwiązania dla marek 

33. Paweł Preneta (Ideo) – Co sprawia, że Twój sklep zarabia? E-commerce od kuchni 

34. Marcin Łukiańczyk (FreshLogic) – Monetyzacja Twojej pasji, zarabiaj na tym co kochasz 

35. Arkadiusz Lewicki (WSIiZ) – Aplikacje webowe, natywne i hybrydowe – rozwiązania dla projektu 

mobilnego 

36. Szymon Niemczura (Kontakt.io) – Micro-location w oparciu o technologię Bluetooth Low Energy 

37. Krzysztof Murzyn (Grupa Unity) – Budowanie strategii Multichanel Commerce dla branżowych 

liderów 

38. Mieszko Lassota (KODD) – O interfejsie, którego nie było 
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Dzień trzeci - 13 września 2013 

 

1. Roman Bieda (romanbieda.pl) – Aplikacje mobilne - pięć głównych problemów prawnych, czyli 

jak wykorzystywać aplikacje zgodnie z prawem 

2. Maciej Ossowski (GetResponse) – Snowden, kłamstwa i wiadomości email: Kto dziś zagląda do 

naszych skrzynek i jaką cenę za to płacimy? 

3. Artur Racicki (Social WiFi) – Jak podróże po świecie ułatwiają budowanie start-upów. 

4. Anita Kijanka (Com Creation) – Marketing produktów adresowany do kobiet i męzczyzn – w 

krzywym zwierciadle 

5. Hubert Turaj i Maciej Płonka (Edisonda) – Dashboardy, modele mentalne i mikrointerakcje - 

efektywne systemy dla power userów 

6. Izabela Nowacka i Marcin Polak (Nazwa.pl) – Pomysły pod specjalnym nadzorem czyli ochrona 

prawna własności intelektualnej start-upów 

7. Łukasz Dyląg i Jakub Gałka (Unico Software) – Dream Team czyli jak zbudować efektywny zespół 

ekspertów do rozwoju i komercjalizacji przełomowych technologii 

8. Tomasz Han (HanBright) – Jak sprzedawać, by zarabiać. Poradnik dla opornych 

9. Mariusz Socha (Krakowski Park Technologiczny) – Dlaczego współpraca się opłaca? Digital 

Entertainment Cluster – branża gier wideo w południowej Polsce 

10. Marta Sulikowska i Marcin Sulikowski (SocialApps Naturaily) – Miłość i Startupy. Branżowe 

starcia damsko - męskie 

  

 

 

International Conference “InternetBeta2013” 

 
On 11-13 September 2013, at University of Information Technology and Management in Rzeszów, it 

was organized an international conference “InternetBeta 2013”. The main goal was to gather representatives of 

science and e-business at one place and enable them professional discussion in an international environment. 

During 3 days many lectures have been delivered, among others by Luka Sučić (hub:raum), Frederick Mazzella 

(BlaBlaCar), Cameran Ashraf (University of California) and Oliver Kempkens (Adapt or Die), Paweł Tkaczyk, 

Michał Sadowski, Piotr Wilam, Paweł Sala, Paweł Wujec. Main problems discussed were concerning on e-

business, new trends in e-commerce, new technologies used in e-business, also contact with clients, startup 

projects. 
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Kamila Potapiuk*, Inessa Tkachenko** 
 

 

FORUM MEDIÓW KARPACKICH. 18.10.2013, 

LWÓW, UKRAINA 
 

Opracowały: Kamila Potapiuk, Inessa Tkachenko
1
 

 

W dniu 18 października 2013 roku we Lwowie, w hotelu „Suputnik”, odbyło się 

międzynarodowe Forum Mediów Karpackich. Wzięło w nim udział ponad 120 dziennikarzy, 

przedstawiciele władz oraz samorządów, organizacji pozarządowych oraz eksperci z Polski  

i Ukrainy.  

Tematem spotkania była promocja współpracy transgranicznej i rozwoju regionalnego 

ukraińskiej i polskiej części Euroregionu Karpackiego. Poruszono ważne aspekty współpracy 

polsko-ukraińskiej, w tym w największej mierze współpracy medialnej. Moderatorem forum 

był przemyski korespondent Radia Rzeszów – Marek Cynkar.  

Forum zostało zorganizowane w ramach projektu „Media karpackie kluczem do 

promocji współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Karpackiego”, realizowanego 

przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w partnerstwie ze Zrzeszeniem 

Samorządów „Euroregion Karpaty – Ukraina” oraz Zachodnio-ukraińską Dziennikarską 

Młodzieżową Fundacją Informacji Ekologicznej i Turystycznej „Weti”. Projekt jest 

współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pn. „Współpraca w dziedzinie dyplomacji 

publicznej 2013”.  

Działania Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego Polska były możliwe dzięki 

funduszom szwajcarskim, które zostały pozyskane w ramach projektu pn. „Alpejsko-

                                                      
1
 Kamila Potapiuk, studentka III roku studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo  i komunikacji społeczna 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Dziennikarskie Koło Naukowe „Żurnal”, 

Magazyn Studencki „Pressja”.  

Inessa Tkachenko, studentka II roku studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo  i komunikacji społeczna 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Dziennikarskie Koło Naukowe „Żurnal”, 

Magazyn Studencki „Pressja”.  

 



Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2013, nr 3(7) 
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl 

 

 

81 

 

Karpacki Most Współpracy”, realizowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy, bezzwrotnego programu pomocowego skierowanego do nowych krajów UE, 

ustanowionego przez rząd Federacji Szwajcarskiej. Dzięki tym dotacjom udało się nadać 

forum wymiar międzynarodowy.  

Przedstawiciele mediów z województwa podkarpackiego oraz stowarzyszeni 

dziennikarze obwodów Zakarpackiego, Iwano-Frankowskiego, Lwowskiego oraz 

Czerniowieckiego, omówili temat informowania o problemach Euroregionu Karpackiego  

w polskich i ukraińskich mediach. Poruszano także kwestię ważnych tematów, które są 

pomijane przez dziennikarzy polskich i ukraińskich. Zastanawiano się jak można wspólnie 

pomóc promować współpracę w regionie.  

 

Część plenarna forum rozpoczęła się o godzinie 10:00 wystąpieniem zastępcy 

burmistrza miasta Lwowa, Valeriiego Piataka, który w pierwszych słowach powitał 

wszystkich zgromadzonych gości, następnie podkreślił wagę transgranicznej współpracy 

pomiędzy Ukrainą a Polską w zakresie unikalnego doświadczenia zachodnich sąsiadów. 

Dodał również, że władza Ukrainy rozumie powagę i priorytetowy rozwój regionu Karpaty, 

dlatego w tym roku zainwestowała 100 miliardów hrywien w rozwój Euroregionu Karpaty 

oraz w realizację projektów międzynarodowych.  

Valerii Piatak podkreślił ponadto, że organizacja Forum Mediów Karpackich jest 

oznaką wysokiego poziomu demokracji w regionie, ponieważ wolne media to podstawa 

demokracji oraz cenzor władzy. Zastępca burmistrza Lwowa zauważył również, że granica 

pomiędzy Polską a Ukrainą jest barierą w tworzeniu jednej spójnej przestrzeni informacyjnej. 

Karpaty dla Polski i Ukrainy są ważnym regionem, ponieważ górne terytoria Karpat to 

fenomen kulturowy i etniczny, i z tego względu bardzo interesujący dla nauki oraz 

społeczności obu krajów. Według Piataka, media mogą stać się instrumentem 

podtrzymywania tożsamości Karpat. Współczesny świat żyje w dużych megalopolis, które 

zacierają granice między sobą. Media w tym układzie mogą być przekaźnikiem unikalnych 

cech górskiego regionu Ukrainy i Polski. Piatak dodał na końcu, iż władza Ukrainy postara 

się nie ingerować w pracę dziennikarzy, a raczej wspierać ich działania w zakresie 

współpracy transgranicznej. 

Jako pierwszy z prelegentów wystąpił moderator forum, Marek Cynkar.  Wygłosił on 

referat pt. „Mosty na Wschód – historia i przyszłość współpracy dziennikarskiej Ukraina-

Polska – Polska-Ukraina”, w którym podzielił się swoim długoletnim doświadczeniem  

w obszarze współpracy medialnej na polsko-ukraińskim pograniczu. Dziennikarz stwierdził, 

że współpraca obu krajów, która rozpoczęła się na dobre dwadzieścia lat temu wraz  

z powstaniem państwa ukraińskiego, była od początku trudnym dialogiem, polegającym 

raczej na prostowaniu przekazów historycznych, niż na rozmowach o przyszłości współpracy 

Polski i Ukrainy. Cynkar zauważył, że na szczęście w dzisiejszych czasach sytuacja uległa 

poprawie, a to dzięki długoletnim staraniom obu stron oraz inicjatywom takim jak Nagroda 

Pojednania czy też Instytut „Mosty na Wschód”. Oprócz instytutu, pod koniec lat 90., 

powstała również Fundacja „Na Wschód”, która stwarzała dla dziennikarzy ukraińskich 

możliwości odwiedzania Polski oraz lobbowała za interesami Ukrainy w Wielkiej Brytanii, 

Francji oraz USA. W ramach działania fundacji corocznie odbywa się akcja „Las Medialny”, 
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która ma na celu propagowanie działań związanych z ochroną Karpat. Do 2004 roku weszło 

w życie ponad 100 programów rozwijających współpracę obu krajów, m.in. na terytorium 

Polski odbywały się corocznie letnie szkoły dla dziennikarzy z Ukrainy, podczas których 

wymieniano się doświadczeniem, analizowano popełnione błędy, a także dyskutowano, jak 

ich można unikać. Po pomarańczowej rewolucji nastąpił kryzys w relacjach dziennikarskich, 

zmniejszyło się zainteresowanie ukraińskiej strony współpracą z Polską. Po 2010 roku 

dziennikarskie więzi obu krajów zacieśniły się i od tej pory rozpoczął się nowy etap 

 – partnerstwa.  

Jednym z celów forum było przekształcenie mediów karpackich w instrument 

tworzenia i podtrzymywania tożsamości Euroregionu  Karpaty. Jak zauważyła kolejna 

prelegentka, Oksana Petrynych, kierownik Biura Wdrażania Funduszy Grantowych  

w Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska: „[…] na dziś Karpaty są agroturystycznym  

regionem, który jest nadal trochę dziki. Dążymy do tego żeby był on taki, jak szwajcarskie 

Alpy: rozwinięty, ze świetną komunikacją, atrakcyjny dla turystów z całej Europy. Szwajcaria 

współfinansuje ten projekt, chociaż rozumie, że tworzy dla siebie konkurenta, ale chyba nie 

konkurencja liczy się w tej sytuacji. Oczywiście, najważniejsze jest chronienie unikalnej 

przyrody i dóbr ekologicznych ukraińsko-polskich Karpat”. 

Następnie wystąpiła Helena Tereszczuk – dziennikarz Radia Swoboda (Ukraina), 

która w swoim referacie pt. „Społeczeństwo obywatelskie i gotowość ludzi do zmian według 

standardów europejskich w regionie Karpackim Ukrainy” zaprezentowała uczestnikom forum 

prawdziwą sytuację socjalno-ekologiczną ukraińskiej części Karpat. Wiadomo, że Karpaty 

mają dużo problemów, z których główne to:  

- brak bezpiecznych i szybkich dróg;  

- bezrobocie;  

- odpływ młodych ludzi;  

- wysoka śmiertelność mieszkańców (najwyższa od 20 lat, szczególnie w powiecie 

lwowskim); 

 - liczne problemy ekologiczne.  

 

Helena Tereszczuk zauważyła, że problemy w Karpatach związane z naturą polityczną 

będą istniały dopóty, dopóki władza nie zostanie zdecentralizowana. To oznacza, że każdy 

powiat górnych terytoriów Karpat musi uzyskać samodzielność i własny budżet, niezależny 

od budżetu ogólnokrajowego. Prelegentka mówiła również o fenomenie ukraińskiej polityki, 

przybliżając sytuację tej części Karpat na przykładzie historii jednego z polityków, który 

kupił sobie na własność górę w unikalnej przyrodniej części Karpat. W swoim wystąpieniu 

dziennikarka dotknęła także problemu prowadzenia nieekologicznego modelu biznesu 

 w Karpatach, który szkodzi ekologii górskich terytoriów. W jej opinii  źle prowadzona 

ekologia w górskich kurortach oraz ośrodkach rekreacyjnych jest  niezwykle istotnym 

problem dla rozwoju turystycznego Karpat. 

O transgranicznej współpracy w regionie karpackim oraz o tym, dlaczego niektóre 

ważne tematy są pomijane w mediach, uczestnikom konferencji opowiedział Bogdan Kusznir, 

korespondent gazety „Głos Ukrainy”. Dziennikarz podkreślił nową perspektywę wejścia 

Ukrainy do Unii Europejskiej i zauważył, że przedstawiciele władz ukraińskich muszą uczyć 
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się u polskich kolegów wprowadzania kraju do Unii. Wśród licznych problemów  

o charakterze społeczno-ekologicznym, Kusznir wyodrębnił problemy ekonomiczne, 

komunikacyjne i problemy powiązane z zarządzaniem. Władze Ukrainy próbowały znaleźć 

rozwiązanie tych problemów, ale nie zawsze kończyło się to sukcesem. Przykładem jest 

ustawa o podwyższeniu średniej pensji w rejonach górskich o 20%, co w ostateczności dla 

mieszkańców skończyło się tragicznie, ponieważ poziom zatrudnienia spadł. 

Kolejny prelegent, Taras Wozniak, redaktor magazynu „Ї”, w swoim referacie pt. 

„Strategia informowania o stosunkach polsko-ukraińskich” stwierdził, że strefa graniczna jest 

niczym pole minowe, po którym poruszają się dziennikarze. Wozniak skupił się na kilku 

ważnych zasadach, o których każdy dziennikarz powinien pamiętać, i do których powinien się 

stosować: 

1. uczyć się rozmowy, stykać się z problemem w bezpośrednim kontakcie  

z człowiekiem, umieć dojrzeć jego ból, starać się zrozumieć oraz przedstawić bez własnej 

ingerencji jego punkt widzenia. Nade wszystko umieć słuchać; 

2. starać się znaleźć wspólne punkty odniesienia, nie posługiwać się techniką „zabijania” lub 

„zwyciężania” drugiej strony, a dążyć do zgody; 

3. pamiętać, że nie ma jednej prawdy „mojej” lub „naszej”. Należy wysłuchać i wziąć pod 

uwagę różne poglądy na daną sprawę. Nie ma jednej obiektywnej prawdy;  

4. Działać jak lekarz: tak, aby nie zaszkodzić. To tyczy się również jednostronnych „prawd”, 

których dziennikarz może do końca nie rozumieć. Ponadto powinno się unikać ostrych 

informacji, gdyż one pewnikiem wywołają wybuchy emocjonalne odbiorców. 

 

Według Wozniaka we współpracy Polski i Ukrainy ważne jest długoletnie, stopniowe 

budowanie strategii informacyjnej. Prelegent zauważył też, iż Lwów, w którym odbywało się 

forum, nie jest całkowicie miastem ani ukraińskim, ani polskim. Zapomina się w nim o roli, 

jaką odegrali Żydzi, których w historii nie brakowało na terenach karpackich, a także 

wpływach czeskich i austriackich. W tej sytuacji oba kraje nie powinny myśleć w kategoriach 

„albo-albo”, ale raczej „i to, i to” – tub nie trzeba zaczynać polemiki. Spadkobiercami historii 

i dziedzictwa kulturowego są przede wszystkim mieszkańcy tych terenów – podkreślał 

Wozniak. 

Z kolei Józef Matusz, prezes rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy 

Polskich, mówił o roli i znaczeniu mediów regionalnych i lokalnych w odniesieniu do 

czynnika karpackiego. Stwierdził, że dla dobra współpracy obu krajów powinna powstać 

„marka karpacka” w obszarze mediów. „Czytając gazetę lub jakiś internetowy portal, czy to 

po stronie ukraińskiej albo polskiej, szybko znajdujesz informacje o tym, co dzieje się  

w Tokio, Los Angeles, ale nie znajdziesz nic, co się dzieję w Mościckiej, Przemyślu lub  

w Krakowie. Mieszkamy bardzo blisko, ale nie wiemy, kto co robi i co się dzieje, na 

przykład, w ten weekend we Lwowie. A w rzeczywistości jest to największy problem, że nie 

zwracamy uwagi na środowisko, w którym żyjemy i dokąd zmierzamy” – mówił. 

Jako ostatni głos zabrał Andrij Rusyniak – dyrektor spółki radiowo-telewizyjnej RAI. 

Opowiadał o kanale cyfrowym RAI, który obecnie jest dostępny w całym obszarze sieci 

kablowych, jak i cyfrowy pakiet TV. Tak więc, prawie pół miliona mieszkańców Karpat jest 

w stanie 24 godziny na dobę oglądać telewizję „RAI”. Andrij Rusyniak szczególnie 
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podkreślił, że podobny schemat działalności radia i telewizji w górnych regionach musi 

służyć przykładem i do już istniejącej sieci muszą dołączyć pozostałe radia i telewizje, które 

jeszcze tego nie zrobiły. Takie przekształcenie technologii przetwarzania i przekazywania 

produktów informacyjnych to przyszłość rozwoju telewizyjnej i radiowej komunikacji  

w regionach Karpat. 

Po wystąpieniach zaproszonych gości, rozpoczęła się dyskusja, na której podkreślono, 

że ważne jest pogłębianie współpracy obu krajów, zwłaszcza wobec realnie istniejących szans 

na pozyskanie funduszy unijnych na projekty transgraniczne. Jedną z osób zawierających głos 

była studentka V roku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Inessa Tkachenko, która 

przedstawiła zarys projektu edukacyjnego dla młodych dziennikarzy z Euroregionu Karpaty. 

Organizatorem miałby być magazyn studencki „Pressja” oraz Dziennikarskie Koło Naukowe 

„Żurnal”, a sam projekt byłby zorganizowany na terenie Wyższej Szkoły Informatyki  

i Zarządzania w Rzeszowiewiosną 2014 roku. Zarys projektu spotkał się z bardzo dużym 

zainteresowaniem. Zarówno strona ukraińska, jak i polska wyraziły poparcie dla dalszych 

działań.  

W związku z Forum Mediów Karpackich, została także zaprezentowana  

i zrealizowana inicjatywa powołania Rady Mediów Karpackich, którą wspólnie tworzyć będą 

przedstawiciele stowarzyszeń dziennikarzy polskiej i ukraińskiej części Euroregionu 

Karpackiego oraz stowarzyszeń Euroregion Karpacki Polska i Euroregion Karpaty – Ukraina. 

Umowa o powołaniu Rady została podpisana podczas porannej konferencji prasowej, 

zorganizowanej przed sesją plenarną. Umowę o powołaniu Rady Mediów Karpackich 

podpisali: przedstawicielka Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki – Polska”, Oksana 

Petrynycz; przedstawicielka Zrzeszenia Samorządów „Euroregion Karpaty-Ukraina”, Halyna 

Lytwyn; prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Oddział w Rzeszowie, Józef 

Matusz; prezes Iwano-Frankowskiej Obwodowej Organizacji Narodowego Stowarzyszenia 

Dziennikarzy Ukrainy, Wiktoria Płachta; wiceprezes Lwowskiej Obwodowej Organizacji 

Narodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy, Andrij Bołkun oraz prezes Zakarpackiej 

Obwodowej Organizacji Narodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy, Dmytro 

Worobec. 

 

WNIOSKI  
 

Forum Mediów Karpackich było jednym z działań w ramach projektu „Media 

karpackie kluczem do promocji współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu 

Karpackiego”. Dzięki spotkaniu dziennikarzy polskich i ukraińskich, pogłębiono wzajemne 

relacje, a także nawiązano nowe kontakty. Dokonano analizy teraźniejszego stanu współpracy 

obu krajów oraz przeglądu dotychczasowych sukcesów i błędów. Dane dotyczące 

funkcjonowania mediów obu krajów Euroregionu Karpackiego zebrano w wydanej publikacji 

pt. „Media Karpackie – analiza i możliwości polsko-ukraińskiej współpracy zagranicznej”.  

Najważniejszym osiągniętym celem było powołanie w ramach forum Rady Mediów 

Karpackich, która ma docelowo stać się stałą platformą współpracy pomiędzy dziennikarzami 

w Euroregionie Karpackim. Rada będzie miała na celu: promocję idei oraz misji Euroregionu 

Karpackiego, kultury, sztuki i tradycji rejonów przygranicznych z poszanowaniem dla różnic 
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kulturowych, religijnych i etnicznych, a także współpracy karpackiej; ponadto podejmowanie 

wszelkich działań przyczyniających się do rozwoju współpracy pomiędzy mediami obu 

krajów z tego obszaru, a także  wspieranie twórczości dziennikarskiej, organizacji szkoleń, 

konferencji czy wymian dziennikarskich. Ponadto Rada będzie współpracowała medialnie 

 z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi, czy też podejmowała działania 

zmierzające do zacieśniania współpracy pomiędzy karpackimi mediami. W końcu, działania 

nowego organu mają dbać o wizerunek Euroregionu Karpackiego i promować model 

współpracy międzysektorowej. 

 

 

Carpathian Media Forum, 18.10.2013, Lviv, Ukraine 

 

In the Carpathian Media Forum participated over 120 journalists from Poland and Ukraine, also authority and  

local government and non-governmental organization representatives. The subject of this meeting was 

promotion of the cross-border cooperation and development of ukrainian-polish part of the Carpathian 

Euroregion. During the Forum there were touched significant aspects of polish-ukrainian cooperation, 

especially in a media sector.  

One of the most important results of the Carpathian Media Forum was creating the Carpathian Media Council, 

which will be a new platform for journalist’s cooperation in the Carpathian Euroregion, also for evolution and 

implementation new initiatives, which will promote the Carpathian Euroregion and cross-border cooperation.  

Forum was organized as a part of a project “Carpathian media as a key to promotion cross-border cooperation 

in Carpathian Euroregion”, realized by self-governments: Euoregion Karpacki Polska, Euroregion Karpaty 

Ukraina and west-ukrainian foundation: Dziennikarska Młodzieżowa Fundacja Informacji Ekologicznej I 

Turystycznej “Weti”.  
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ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 
 

Redakcja kwartalnika internetowego „Komunikacja Społeczna” zaprasza  

do współpracy Autorów zajmujących się problematyką szeroko rozumianej 

komunikacji społecznej.  

 

„Komunikacja Społeczna” to naukowe czasopismo elektroniczne wydawane od marca 2012 r. 

przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Intencją wydawcy jest, aby 

czasopismo nabrało międzynarodowego charakteru, z jednej strony opierając się na wiedzy  

i doświadczeniu członków Rady Naukowej pracujących na polskich i zagranicznych 

uczelniach, a z drugiej strony – na profilu publikowanych w nim artykułów.  

 

Tematyka nadsyłanych do redakcji tekstów powinna koncentrować się na następujących 

obszarach: 

 

 współczesne problemy dziennikarstwa, 

 współczesne problemy mediów masowych, 

 public relations, 

 komunikacja marketingowa, 

 komunikacja wizualna, 

 komunikowanie publiczne i polityczne, 

 kultura masowa. 

 

Przyjmujemy teksty w języku polskim i angielskim.  

 

Redakcja przyjmuje do publikacji: 

 

 artykuły i rozprawy naukowe 

 recenzje publikacji naukowych 

 a także sprawozdania z konferencji i seminariów naukowych.  

 

Wszystkie publikowane w naszym czasopiśmie teksty podlegają recenzji naukowej 

(artykuły i rozprawy) lub korekcie redakcyjnej (pozostałe).   

Czasopismo dostępne jest pod adresem www.komunikacjaspoleczna.com 

Zapraszamy do współpracy. 

Redaktor Naczelny 

Sławomir Gawroński 

 

INFORMACJE I NADSYŁANIE TEKSTÓW: 

Iwona Leonowicz-Bukała 

Sekretarz Redakcji  

ileonowicz@wsiz.rzeszow.pl 

017 866 14 63 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


