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ORGANIZACJA SŁUŻB PRASOWYCH W 

POLSKICH FORMACJACH MUNDUROWYCH  

– WYBRANE ASPEKTY 

 
Sławomir Gawroński

1
 

 

 

Streszczenie 

 

Istnienie służb prasowych w formacjach mundurowych nie ma charakteru obligatoryjnego. Jedynie  

w odniesieniu do jednostek traktowanych jako urzędy centralne mogą mieć zastosowanie przepisy 

rozporządzenia Rady Ministrów dające Prezesowi Rady Ministrów albo ministrowi nadzorującemu pracę urzędu 

centralnego możliwość powoływania lub wyrażania zgody na powoływanie rzeczników prasowych. 

Funkcjonowanie służb prasowych w formacjach mundurowych stanowi zatem wyraz przyjęcia otwartej polityki 

informacyjnej przez kolejnych szefów tych formacji, jak również jest efektem świadomości z korzyści, jakie 

przynosić może prowadzenie działalności media relations. Oczywiście, jest to również swoisty wymóg czasów, 

efekt uwarunkowań formalnych oraz dynamicznie zmieniającego się na naszych oczach systemu społecznego we 

wszystkich jego wymiarach. Artykuł przedstawia miejsce służb prasowo-informacyjnych w strukturze 

organizacyjnej największych formacji mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce. 

Analiza wewnętrznych dokumentów organizacyjnych tych służb uzupełniona własnymi obserwacjami  

i wywiadami eksperckimi z ich rzecznikami prasowymi posłużyły wypracowaniu wniosków i rekomendacji 

znajdujących się w podsumowaniu. Artykuł jest efektem projektu badawczego „Komunikacja społeczna służb 

mundurowych w Polsce” zrealizowanego przez autora w ramach grantu wewnętrznego WSIiZ w Rzeszowie  

w latach 2010-2011.  

 

Słowa kluczowe: komunikacja społeczna, public relations, media relations, służby mundurowe 

 

 

Wprowadzenie 

 
Rzecznictwo prasowe w organach administracji publicznej, w tym w służbach 

mundurowych, nie jest zjawiskiem nowym nawet w polskich warunkach. Profesja ta nie 

pojawiła się na początku lat 90., jak mogłoby się wydawać, ale istniała znacznie wcześniej, 

jednak rzeczywiście wraz z transformacją ustrojową rzecznictwo prasowe nabrało innego 

charakteru, straciło część swojego propagandowo-ideowego balastu i przesunęło się w stronę 

public relations. Aktualne formalne osadzenie rzeczników prasowych urzędów organów 

administracji rządowej wynika z przepisów ustawy Prawo prasowe z 26 stycznia 1984 r., 

jednak rządowe służby prasowe powstały znacznie wcześniej. Przepisy regulujące działalność 

                                                      
1
Dr Sławomir Gawroński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 

sgawronski@wsiz.rzeszow.pl. 
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prasową i wydawniczą obowiązywały w Polsce już okresie międzywojennym
2
, nie mniej 

jednak stanowiły one raczej zbiór restrykcyjnych przepisów organizacyjnych, obostrzeń  

i obowiązków leżących po stronie wydawców i redaktorów, nie koncentrując się przesadnie 

na prawach dziennikarzy do informacji i regulacji dotyczących ich pozyskiwania. Po 1945 r. 

nastąpiła reglamentacja, upolitycznienie i upartyjnienie informacji, zaś środki masowego 

przekazu objęte zostały pełną kontrolą państwową. Polityka informacyjna została całkowicie 

scentralizowana uchwałą Prezydium Rządu
3
, która znosiła od 1 grudnia 1950 r. wszystkie 

jednostki organizacyjne o charakterze prasowym, prasowo-informacyjnym i prasowo-

propagandowym istniejące w urzędach i instytucjach państwowych oraz jednostkach 

gospodarki uspołecznionej.  

Współcześnie niemal wszystkie formacje mundurowe w Polsce dysponują mniej lub 

bardziej rozbudowaną strukturą służb prasowo-informacyjnych profesjonalnie 

wykorzystujących strategie, narzędzie i techniki komunikacji społecznej dla realizacji 

szerokiej wiązki celów. Analizowana w niniejszym opracowaniu organizacja formalna służb 

prasowych oparta została na analizie dokumentów wewnętrznych poszczególnych formacji 

oraz badaniach terenowych. 

 

Założenia metodologiczne 

 
Analiza organizacji służb prasowo-informacyjnych w prezentowanych formacjach 

mundurowych stanowi element szerszego projektu badawczego zrealizowanego przez autora 

w latach 2010-2011, odnoszącego się do oceny profesjonalizacji sposobu wykorzystania 

komunikacji społecznej przez wspomniane formacje. Zasadniczym celem realizacji badań 

była chęć zdiagnozowania, opisania i oceny skuteczności działań podejmowanych w zakresie 

media relations, prowadzonych przez służby mundurowe funkcjonujące w Polsce w obszarze 

systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. Badania miały charakter eksploracyjno-

eksplanacyjny. Intencją autora było z jednej strony poszukiwanie przyczyn wyjaśnienia 

zjawiska rosnącego na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zainteresowania formacji 

wchodzących w zakres krajowej administracji bezpieczeństwa publicznego komunikacją 

społeczną i komunikacją marketingową, których kwintesencją jest obserwowalna 

profesjonalizacja oddziaływań w zakresie media relations. Z drugiej zaś strony, chodziło  

o zbadanie praktyki komunikacyjnej tych służb słabo poznanej i opisanej, analizę działań 

realizowanych przez formacje mundurowe oraz ocenę zaawansowania, profesjonalizacji  

i skuteczności podejmowanych przez nie aktywności. Dokonując wyboru próby badawczej, 

ograniczono zainteresowania badawcze do sfery działalności służb mundurowych związanych 

z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego. Tym samym zrezygnowano  

z analizy oddziaływań media relations jednostek Wojska Polskiego (w tym również 

Żandarmerii Wojskowej, choć służbę tę należałoby wliczyć w zakres bezpieczeństwa 

wewnętrznego). W odniesieniu do pozostałych formacji zbrojnych z premedytacją pominięto 

służby o charakterze tajnym (specsłużby), a więc ABW, CBA, AW, Służbę Wywiadu 

Wojskowego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Charakter ich działalności i specyfika 

funkcjonowania z natury rzeczy ograniczają ich aktywność w sferze komunikowania 

społecznego, a także uniemożliwiają zdobycie rzetelnych danych dających możliwość 

wyciągania pełnych i wiarygodnych wniosków. Nie zostały również wzięte pod uwagę 

                                                      
2
 7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski podpisał dekret w przedmiocie tymczasowych przepisów 

prasowych (Dz.Pr.P.P. z 1919 r., nr 14, poz. 186) uchylony rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej  

z 10 maja 1927 r. o prawie prasowym (DzU z 1927 r., nr 45, poz. 398). 
3
 Uchwała Prezydium Rządu z 8 listopada 1950 r. w sprawie organizacji służby prasowo-informacyjnej  

w urzędach i instytucjach państwowych oraz jednostkach gospodarki uspołecznionej (MP z 1950 r., nr 123,  

poz. 1518). 
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służby, których wpływ na funkcjonowanie życia społecznego jest relatywnie mniejszy, przy 

czym czynnikiem współdecydującym była liczebność formacji oraz wąski zakres specjalizacji 

(np. Straż Rybacka, Służba Ochrony Kolei, Straż Marszałkowska). Z uwagi na duże 

rozproszenie, heterogeniczność i powodowane nimi trudności w zebraniu wiarygodnych 

danych dających wiarygodną i rzetelną podstawę wnioskowania pominięto także straże 

miejskie i gminne jako nieposiadające scentralizowanej struktury i podległe zróżnicowanym, 

rozproszonym jednostkom samorządu terytorialnego. Kolejnym czynnikiem warunkującym 

wybór służb objętych badaniem była podległość ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych, 

który łączy je w jednym ośrodku decyzyjnym, umożliwiając lepszą i pełniejszą współpracę  

w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wyjątkiem od tej zasady było 

wzięcie pod uwagę Służby Więziennej podporządkowanej Ministrowi Sprawiedliwości, przy 

czym argumentami przemawiającymi za tym krokiem jest wielkość tej formacji, jej 

rozbudowana struktura organizacyjna, współodpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa 

wewnętrznego oraz, co stanowi kryterium uznaniowe, obserwowana rosnąca aktywność  

w obrębie komunikacji społecznej. Biorąc wszystkie te argumenty pod uwagę, ostatecznie 

badaniem objęte zostały następujące służby: Policję, Państwową Straż Pożarną, Straż 

Graniczną, Służbę Więzienną, Biuro Ochrony Rządu. Operacjonalizując proces badawczy  

w odniesieniu do określenia wielkości i zakresu badanej próby, założono konieczność 

przebadania jednostek centralnych poszczególnych formacji oraz położonych niżej 

elementów struktury organizacyjnej. Ponieważ plan realizacji projektu badawczego zakładał 

przeprowadzenie badań jakościowych, posłużono się doborem celowym w zakresie ustalenia 

badanej próby. Analizując grupę rzeczników prasowych, którzy wzięli udział w badaniu,  

w odniesieniu do założonego planu badawczego należy podkreślić, iż cele postawione  

w zakresie doboru próby zostały zrealizowane w stopniu bardzo dobrym. Wynika to z dużej 

otwartości rzeczników prasowych, którzy zostali zaproszeni do badania i poproszeni o pomoc 

w jego realizacji. Wydaje się to o tyle zrozumiałe, że otwartość i przychylność należą do 

kluczowych cech dobrego rzecznika prasowego. Cechy te ujawniane są przez rzeczników 

prasowych nie tylko w stosunku do środowiska dziennikarskiego, a więc ich ujawnianie  

w ramach opisywanego badania nie wynika z zawodowych pobudek, ale stanowi 

behawioralną cechę badanych osób. Z uwagi na cel badania i jego jakościowy charakter 

zdecydowano się na wybór wywiadu terenowego jako podstawowego narzędzia badawczego. 
 

Służby prasowe Policji 

 
Profesjonalne służby prasowe w obrębie formacji mundurowych jako pierwsza zaczęła 

tworzyć Policja. Jak wspominają rzecznicy prasowi tej służby posiadający najdłuższy staż, 

rzecznik prasowy funkcjonował również w czasach MO i nie jest „wynalazkiem” okresu 

przełomu i transformacji ustrojowej. Ówcześni rzecznicy pełnili jednak wyłącznie funkcję 

„defensorów” odpowiadających na pytania dziennikarzy, w żadnym razie nie inicjujących 

kontaktów ze środkami masowego komunikowania. Większą otwartość na media  

i dziennikarzy wykazywała już w latach 80. milicyjna drogówka, nie mniej jednak był to 

jedyny pozytywny przykład realizowania świadomej i celowej współpracy ze środkami 

masowego komunikowania. Pewnym przełomem wynikającym ze zmieniających się polskich 

mediów, a nie zmiany postawy funkcjonariuszy MO, było pojawienie się w 1986 r. na antenie 

Programu II Telewizji Polskiej „Magazynu Kryminalnego 997”. Jak wspominają jego twórcy, 

nowatorski program był przyjmowany z nieufnością zarówno ze strony władz telewizji, jak  

i MO: „Największe problemy mieliśmy z władzami ówczesnej milicji. Komendanci nie 

chcieli pogodzić się z tym, że w programie będziemy pokazywać niewykryte zbrodnie. – To 

przecież będzie kompromitować tzw. organa, ośmieszać w oczach społeczeństwa milicję – 

twierdzono. Jednak kiedy przyszły pierwsze sukcesy, kiedy to dzięki telewidzom zaczęli 
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wpadać w ręce owej milicji mordercy, lody zostały przełamane. Już pierwsze programy były 

dla nas podwójnym sukcesem: ogromną kilkunastomilionową widownią i co miesiąc 

zatrzymywanym kolejnym mordercą. Po każdym programie napływały setki informacji od 

telewidzów. Owe informacje pozwoliły już po pierwszej emisji programu zatrzymać 

mordercę pielęgniarki z Warszawy. (…) Prezenter pierwszych naszych programów  

– pułkownik Jan Płócienniczak – stał się w krótkim czasie najpopularniejszym «gliną»  

w Polsce i na początku 1987 roku otrzymał – pierwszego w historii TVP – «Wiktora» dla 

największej osobowości telewizyjnej roku”
4
. „Magazyn Kryminalny 997” jako pierwszy 

udowodnił, że wykorzystanie mediów masowych może mieć z punktu widzenia służb 

mundurowych charakter nie tylko propagandowy, ale również skutkować współpracą ze 

społeczeństwem (które przecież w owym czasie do współpracy z MO nie było skore)  

i realnymi efektami w postaci zwiększonej efektywności prowadzonych działań 

operacyjnych. O tym, że tematyka spraw, którymi zajmują się służby mundurowe, jest 

atrakcyjna, ciekawa i interesująca z punktu widzenia społeczeństwa, świadczyły też statystyki 

mówiące, że kolejne odcinki magazynu oglądała widownia rzędu 12-15 mln osób. Okres 

transformacji ustrojowej przyniósł Policji nowe wyzwania wynikające z konieczności 

dostosowania się do zmienionych uwarunkowań społeczno-politycznych, zmienionego 

zakresu zadań i profilu działalności, ale również te wynikające z niskich wskaźników 

społecznego zaufania, bez podniesienia których efektywna działalność formacji wydawała się 

bardzo utrudniona. Podwaliny pod funkcjonowanie pionu prasowego w Policji stworzył 

Paweł Biedziak – w latach 1994-1997 rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji 

w Szczecinie, a od 1997 r. rzecznik czterech kolejnych komendantów głównych Policji. Jak 

wspominają rzecznicy prasowi, którzy również w tamtych czasach rozpoczynali swoją 

aktywność zawodową w tej profesji, to właśnie on stworzył ofensywny styl pracy rzecznika 

prasowego Policji przejawiający się w inicjowaniu kontaktów z dziennikarzami, 

przygotowywaniu informacji mogących zainteresować media, a nie tylko będących 

odpowiedziami na zapytania dziennikarzy. W 1997 r. rozpoczyna się budowa profesjonalnego 

systemu informacyjno-prasowego w Policji oparta w głównej mierze na wyjazdach 

studyjnych do krajów Europy Zachodniej i adaptacji rozwiązań funkcjonujących  

w tamtejszych formacjach policyjnych. Rozbudowę istniejącego systemu funkcjonowania 

rzeczników prasowych prowadzili wspólnie P. Biedziak oraz Zbigniew Matwiej. Służba 

prasowa otrzymała dodatkowe wsparcie etatowe, odmłodzono kadrę, zaczęto intensywnie 

wykorzystywać internet, wypracowywano obowiązujące do dzisiaj procedury utrzymywania 

relacji z dziennikarzami i współpracy z nimi. Sukcesy wizerunkowe Policji przejawiające się 

w zintensyfikowanej obecności tej formacji w mediach masowych oraz dynamicznie 

poprawiających się wskaźnikach zaufania społeczeństwa bardzo szybko wywołały efekt 

naśladownictwa w pozostałych służbach mundurowych. Wynikiem tego jest wyraźnie 

dostrzegalne zjawisko wzorowania się poszczególnych formacji na rozwiązaniach przyjętych 

lub wypracowanych właśnie przez Policję. 

Najbardziej rozbudowanymi i najliczniejszymi służbami prasowymi dysponuje bez 

wątpienia Policja. Organizacja pracy rzeczników prasowych, biur prasowych i oficerów 

prasowych w tej formacji wynika z zarządzenia nr 1204 Komendanta Głównego Policji  

z 12 listopada 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji. 

Zarządzenie to określa w szczególności sposób działania rzeczników prasowych i oficerów 

prasowych oraz udzielania przez nich informacji środkom masowego przekazu. Niezwykle 

istotny jest fakt, że działalność prasowo-informacyjną prowadzą w Policji w zakresie swej 

właściwości: 

 Komendant Główny Policji, 

                                                      
4
 Oficjalna strona internetowa magazynu 997: 997.tvp.pl z 24 sierpnia 2011 r. 
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 komendanci wojewódzcy i Komendant Stołeczny Policji, 

 komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji.  

 

Działalność ta jest oczywiście wykonywana za pośrednictwem służb prasowych, 

jednak co warte podkreślenia, formalna odpowiedzialność za udzielanie informacji spoczywa 

na komendantach poszczególnych jednostek. W strukturze organizacyjnej służb prasowych 

Policji znajdują się zarówno etatowi rzecznicy prasowi (w Komendzie Głównej Policji, 

Komendzie Stołecznej Policji i komendach wojewódzkich Policji) oraz oficerowie prasowi, 

którzy zadania w służbie prasowej mogą łączyć z innymi obowiązkami. Do udzielania 

informacji mogą zostać upoważnieni również inni funkcjonariusze i pracownicy Policji.  

 

Do zadań rzecznika prasowego Komendanta Głównego Policji należy  

w szczególności: 

 informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez 

Komendanta Głównego Policji, 

 informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach 

realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji,  

w szczególności poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów 

prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz 

zamieszczanie przygotowanych materiałów na policyjnych stronach internetowych, 

 udzielanie środkom masowego przekazu informacji o problemach i zagadnieniach 

dotyczących funkcjonowania Policji oraz odpowiedzi na zgłaszane pytania, 

 koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji 

środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji 

i inne jednostki Policji, 

 obsługa prasowo-informacyjna zdarzeń mających charakter ogólnopolski  

we współpracy z rzecznikami prasowymi komendantów wojewódzkich Policji, 

rzecznikiem prasowym Komendanta Stołecznego Policji oraz oficerami prasowymi  

w komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, 

 udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddany jest Komendant Główny 

Policji i komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji, 

 udział w szkoleniach z zakresu kontaktów funkcjonariuszy Policji ze środkami 

masowego przekazu prowadzonych przez komórki organizacyjne właściwe  

w sprawach szkolenia, 

 współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na 

terenie kraju dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu 

rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk 

kryminogennych oraz profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem, 

 bieżąca analiza pracy rzeczników prasowych komendantów wojewódzkich Policji oraz 

rzecznika prasowego Komendanta Stołecznego Policji, 

 opiniowanie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych  

o zasięgu ogólnopolskim, których realizację planują jednostki Policji na terenie kraju, 

 opiniowanie scenariuszy przedsięwzięć artystycznych, których producenci zwracają 

się do Policji o udzielenie pomocy w ich realizacji, a pomoc ta wykracza poza 

ustawowe obowiązki Policji; udzielenie takiej pomocy może nastąpić tylko po 

uzyskaniu przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji lub 

Komendanta Stołecznego Policji pozytywnej opinii rzecznika prasowego Komendanta 

Głównego Policji. 
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W imieniu komendantów wojewódzkich Policji (oraz Komendanta Stołecznego 

Policji) działalność prasowo-informacyjną prowadzą rzecznicy prasowi, zaś do ich zadań 

należy: 

 informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez 

komendantów wojewódzkich Policji lub Komendanta Stołecznego Policji, 

 informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach 

realizowanych przez komórki organizacyjne odpowiednich komend wojewódzkich 

Policji lub Komendy Stołecznej Policji oraz podległe im jednostki, w szczególności 

poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych, materiałów 

fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz zamieszczanie przygotowanych 

materiałów na policyjnych stronach internetowych, 

 udzielanie środkom masowego przekazu informacji o problemach i zagadnieniach 

dotyczących funkcjonariuszy i pracowników Policji, komórek organizacyjnych 

komend wojewódzkich Policji lub Komendy Stołecznej Policji oraz podległych im 

jednostek, a także udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania, 

 koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji 

środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne komend wojewódzkich 

Policji lub Komendy Stołecznej Policji i jednostek im podległych, 

 obsługa prasowo-informacyjna zdarzeń mających charakter regionalny we współpracy 

z oficerami prasowymi w komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, 

 udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddani są komendanci 

wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, komórki organizacyjne komend 

wojewódzkich Policji lub Komendy Stołecznej Policji oraz podległe im jednostki, 

 udział w szkoleniach w zakresie kontaktów funkcjonariuszy i pracowników Policji ze 

środkami masowego przekazu prowadzonych przez komórki organizacyjne właściwe 

w sprawach szkolenia, 

 współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na 

obszarze terytorialnego działania właściwych komendantów dotyczących 

przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych 

problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk kryminogennych, profilaktyki  

i kontaktów ze społeczeństwem, 

 informowanie o działaniach terenowych komórek organizacyjnych Komendy Głównej 

Policji; udzielanie takich informacji wymaga każdorazowo zgody rzecznika 

prasowego Komendanta Głównego Policji, 

 opiniowanie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych  

o zasięgu regionalnym, których realizację planują jednostki Policji na terenie 

województwa. 

 

Do zadań oficerów prasowych pracujących w komendach powiatowych (miejskich, 

rejonowych) Policji należy: 

 informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez 

komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, 

 informowanie regionalnych środków masowego przekazu o przedsięwzięciach 

realizowanych przez komórki organizacyjne komendy powiatowej (miejskiej, 

rejonowej) Policji oraz podległe jej jednostki, również poprzez przygotowywanie oraz 

przekazywanie – w porozumieniu z właściwym terytorialnie rzecznikiem prasowym 

komendanta wojewódzkiego Policji lub rzecznikiem prasowym Komendanta 

Stołecznego Policji – komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, 
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filmowych i dźwiękowych oraz poprzez zamieszczanie przygotowanych materiałów 

na właściwych policyjnych stronach internetowych, 

 udzielanie ogólnopolskim oraz zagranicznym środkom masowego przekazu informacji 

o problemach i zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Policji na terenie powiatu 

(miasta); zakres i forma udzielania takich informacji wymaga każdorazowo akceptacji 

właściwego terytorialnie rzecznika prasowego komendanta wojewódzkiego Policji lub 

rzecznika prasowego Komendanta Stołecznego Policji, 

 udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania, 

 po uzgodnieniu z właściwym terytorialnie rzecznikiem komendanta wojewódzkiego 

Policji lub rzecznikiem prasowym Komendanta Stołecznego Policji udzielanie 

odpowiedzi na krytykę prasową, której poddany jest komendant powiatowy (miejski, 

rejonowy) Policji, komórki organizacyjne komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) 

Policji oraz podległe jej jednostki, 

 koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji 

środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne komendy powiatowej 

(miejskiej, rejonowej) Policji oraz podległe jej jednostki, 

 udział w szkoleniach z zakresu kontaktów funkcjonariuszy i pracowników Policji  

ze środkami masowego przekazu, 

 współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na 

terenie powiatu (miasta) dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję  

w celu rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, 

zjawisk kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem. 

 

Zgodnie z rozkazem Komendanta Głównego Policji z 12 listopada 2007 r. informacji 

na temat działań Policji mogą udzielać w granicach swoich kompetencji również policjanci  

i pracownicy Policji przygotowani i upoważnienie do tego jednorazowo lub czasowo przez 

właściwego rzecznika prasowego w uzgodnionym z nim zakresie. Rozkaz reguluje również 

przypadki udzielania dziennikarzom informacji w miejscu zdarzenia, reagowania 

funkcjonariuszy i wykonywania przez nich obowiązków służbowych, gdzie nie zawsze jest 

możliwa obecność rzecznika prasowego lub oficera prasowego. Funkcjonariusz Policji może 

udzielać informacji dziennikarzom bezpośrednio w miejscu wykonywania czynności na ich 

wyraźne żądanie i po okazaniu przez nich legitymacji prasowej. Jeśli na miejscu 

wykonywania czynności znajduje się kilku funkcjonariuszy Policji, informacji udziela 

funkcjonariusz kierujący działaniami lub wyznaczona przez niego osoba. Informacje 

udzielane w miejscu wykonywania czynności powinny zgodnie z wytycznymi Komendanta 

Głównego Policji stanowić jedynie ogólny opis zadania, które wykonuje funkcjonariusz, i nie 

mogą zawierać danych, które posłużyłyby do formułowania sądów o winie uczestników 

zdarzenia lub identyfikacji osób uczestniczących w zdarzeniu. W przypadku szczególnego 

zainteresowania środków masowego komunikowania działaniami Policji w miejscu 

zdarzenia, a więc w sytuacjach niezwyczajnych i o szczególnym znaczeniu dla 

zainteresowanej nimi opinii publicznej, na miejscu zdarzenia powinien znajdować się jednak 

rzecznik prasowy lub oficer prasowy. Ma to gwarantować profesjonalną obsługę dziennikarzy 

i kompetentne udzielanie informacji przez osoby przeszkolone i doświadczone, potrafiące 

zarządzać informacją w sytuacjach nerwowych, stresujących, związanych z wydarzeniami  

o dramatycznym charakterze, generującymi intensywne zainteresowanie środków masowego 

komunikowania. Z uwagi na specyfikę funkcjonowania niektórych rodzajów mediów 

dotyczącą choćby konieczności audiowizualnego rejestrowania zdarzenia przez ekipy 

telewizyjne dowodzący działaniami policyjnymi może po ustaleniu z rzecznikiem prasowym 

lub oficerem prasowym wyrazić zgodę na dostęp dziennikarzy do miejsca wykonywania 

czynności w pełnym lub ograniczonym zakresie. Zgoda ta nie jest wymagana wobec 
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dziennikarza zbierającego informacje, nagrywającego dźwięk, fotografującego lub 

filmującego miejsce wykonywania czynności na terenie ogólnie dostępnym. W praktyce 

służby prasowe Policji nie tylko zezwalają, ale dokładają najwyższych starań, aby spełnić 

oczekiwania dziennikarzy w zakresie zbierania informacji i rejestracji zdarzeń przy spełnieniu 

niezbędnych wymogów zapewnienia bezpieczeństwa i powodzenia wykonywanych 

czynności. W przypadku użycia uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji dowodzący 

działaniami policyjnymi może umożliwić dziennikarzom dostęp do miejsca wykonywania 

czynności po ostrzeżeniu, że funkcjonariusze Policji tych oddziałów lub pododdziałów nie 

mogą zapewnić dziennikarzom bezpieczeństwa fizycznego. W szczególnie groźnych  

i niebezpiecznych sytuacjach związanych choćby z interwencjami oddziałów 

antyterrorystycznych, gdzie istnieje uzasadnione ryzyko zagrożenia życia dziennikarzy, 

Policja nie dopuszcza mediów masowych do miejsca zdarzenia, jednocześnie zapewniając 

własną rejestrację tych wydarzeń wykorzystywaną zarówno do dokumentacji podejmowanych 

czynności i mogącą stanowić materiał dowodowy, jak i przekazywaną do wykorzystania 

dziennikarzom i ich redakcjom.  

Funkcjonowanie służb prasowych w Policji nie ogranicza się jedynie do pracy 

rzeczników i oficerów prasowych. W zależności od zapotrzebowania i możliwości 

poszczególnych jednostek Policji rzecznicy prasowi dysponują wsparciem kilkuosobowych 

(w przypadku Komendy Głównej Policji – kilkunastoosobowego) zespołów prasowych 

składających się zarówno z funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych. Zespół Prasowy 

Komendy Głównej Policji jest komórką organizacyjną umieszczoną w strukturze 

organizacyjnej KGP w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, 

logistycznym i technicznym, podporządkowaną bezpośrednio Komendantowi Głównemu 

Policji. Szefem zespołu prasowego jest rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. 

Zespół Prasowy KGP składa się z 14 osób. Jego zadania określone w regulaminie Komendy 

Głównej Policji
5
 w większości pokrywają się z tymi, jakie na rzecznika prasowego KGP 

nakłada zaprezentowane wcześniej zarządzenie w sprawie form i metod działalności prasowo-

informacyjnej w Policji. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym zasadniczym zadaniem 

Zespołu Prasowego KGP jest realizacja polityki prasowo-informacyjnej Komendanta 

Głównego Policji, w tym: 

 kształtowanie polityki informacyjnej KGP, 

 monitorowanie i analizowanie informacji prezentowanych w środkach masowego 

przekazu w celu uzyskiwania danych niezbędnych do kształtowania polityki 

informacyjnej KGP, 

 informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez 

KGłP, 

 uczestnictwo w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie 

kraju dotyczących przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Policji zmierzających do 

rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk 

kryminogennych oraz profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem, 

 informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach 

realizowanych przez komórki organizacyjne KGP, 

 udzielanie środkom masowego przekazu informacji o problemach i zagadnieniach 

dotyczących funkcjonowania Policji oraz odpowiedzi na zgłaszane pytania, 

 koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej jednostkom organizacyjnym 

Policji i komórkom organizacyjnym KGP w kontaktach ze środkami masowego 

przekazu, 

                                                      
5
 Zarządzenie nr 749 Komendanta Głównego Policji z 27 maja 2010 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej 

Policji (DzU KGP z 2010 r., nr 6, poz. 20). 



Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 2 
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl 

 

9 
 

 obsługa prasowo-informacyjna zdarzeń o znaczeniu ogólnopolskim we współpracy  

z rzecznikami prasowymi komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz 

oficerami prasowymi komend powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, 

 udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową kierowaną pod adresem Komendanta 

Głównego Policji, Zastępców Komendanta Głównego Policji i komórek 

organizacyjnych KGP, 

 opiniowanie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych  

o zasięgu ogólnopolskim inicjowanych i podejmowanych przez jednostki 

organizacyjne Policji, 

 prowadzenie strony internetowej KGP.  

 

Zespoły prasowe w komendach wojewódzkich Policji umieszczone są w większości 

przypadków w wydziałach komunikacji społecznej osadzonych podobnie jak Zespół Prasowy 

KGP w obrębie komórek organizacyjnych w służbie wspomagającej działalność Policji  

w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. W niektórych komendach 

wojewódzkich wydziały komunikacji społecznej powstały w wyniku przeobrażenia 

wydziałów prezydialnych, w niektórych zaś – stworzono je od podstaw. Zadaniem 

powstających wydziałów było łączenie w sobie oddziaływań w zakresie komunikacji 

społecznej zarówno w odniesieniu do mediów masowych i opinii publicznej, jak  

i komunikacji wewnętrznej. W niektórych komendach (np. Komenda Wojewódzka Policji  

w Krakowie) zespoły prasowe stanowią odrębne komórki organizacyjne. Bywają też 

przypadki umieszczenia zespołów prasowych w strukturze wydziałów prezydialnych (np.  

w Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach). Zadania wydziałów komunikacji społecznej 

w zależności od komendy wojewódzkiej różnią się nieznacznie, jednak zwykle zawierają  

w sobie: 

 działalność prasowo-informacyjną, 

 komunikację wewnętrzną Policji, 

 badanie opinii społecznej na temat Policji w danym województwie oraz w środowisku 

Policji, 

 koordynację współpracy Policji z samorządami, innymi jednostkami administracji 

publicznej, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi na terenie 

województwa, 

 wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

 prowadzenie strony podmiotowej Komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 Zadania Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji zostały 

sformułowane nieco szerzej oraz bardziej szczegółowo i obejmują: 

 organizowanie i koordynowanie kontaktów kierownictwa Komendy i jednostek 

organizacyjnych KSP z przedstawicielami lokalnych, regionalnych i zagranicznych 

środków masowego przekazu, 

 kształtowanie i prezentowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie, 

 przygotowywanie i organizowanie konferencji prasowych i spotkań kierownictwa 

Komendy z przedstawicielami środków masowego przekazu, 

 analizowanie materiałów dotyczących funkcjonowania Policji zamieszczanych  

w mediach oraz reagowanie i zapobieganie nieuzasadnionej krytyce pracy Policji 

zgodnie z zasadami prawa prasowego, 

 prowadzenie prac analitycznych powiązanych z badaniami socjologicznymi 

dotyczącymi oceny poczucia bezpieczeństwa obywateli, społecznego wizerunki 

Policji oraz funkcjonowania Komendy i jednostek organizacyjnych KSP, 

 promowanie dorobku środowisk policyjnych w dziedzinie kultury, 
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 informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach 

realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki organizacyjne KSP, 

a także udzielanie informacji w zakresie zgłaszanych zapytań, problemów i zagadnień 

dotyczących funkcjonowania Policji, 

 obsługę strony intranetowej i internetowej Komendy, 

 koordynację działalności oficerów prasowych komendantów jednostek 

organizacyjnych KSP, 

 organizację i prowadzenie zajęć doskonalenia zawodowego w zakresie problematyki 

kontaktów z mediami, 

 realizowanie zadań zmierzających do doskonalenia komunikacji wewnętrznej poprzez 

analizowanie funkcjonującego systemu obiegu informacji oraz jego korygowanie  

w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji pomiędzy komórkami 

organizacyjnymi Komendy i jednostkami organizacyjnymi KSP, 

 obsługiwanie BIP i udostępnianie informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Działalność prasowo-informacyjna w wydziałach komunikacji społecznej prowadzona 

jest przez zespoły prasowe kierowane przez rzeczników prasowych komendantów 

wojewódzkich (Komendanta Stołecznego) Policji. Rzecznicy prasowi pracujący  

w strukturach wydziałów komunikacji społecznej podporządkowani są formalnie 

naczelnikom tych wydziałów, jednak merytorycznie podlegają bezpośrednio komendantom 

wojewódzkim Policji. Takie umieszczenie ich w strukturze organizacyjnej nie wydłuża drogi 

służbowej pomiędzy rzecznikiem prasowym a komendantem, co jest szczególnie istotne  

w przypadku konieczności szybkiego podejmowania decyzji i reagowania na wydarzenia 

charakteryzujące się wysoką dynamiką zmian wymuszającą sprawne ustalenie polityki 

informacyjnej jednostki. Relacje służbowe pomiędzy rzecznikami prasowymi komend 

wojewódzkich Policji a rzecznikiem prasowym KGP nie mają charakteru formalnego, nie 

występują tu typowe stosunki nadrzędności i podrzędności. Rzecznik Prasowy Komendanta 

Głównego Policji nie jest formalnym zwierzchnikiem rzeczników komendantów 

wojewódzkich, jednak ponieważ odpowiada on za koordynację polityki prasowej całej 

formacji, ma głos doradczy w zakresie opiniowania kandydatów na stanowiska rzeczników  

w komendach wojewódzkich, jak również oceniania pracy samych rzeczników, sugerując 

ewentualne decyzje kadrowe komendantom wojewódzkim Policji. W odniesieniu do relacji 

pomiędzy Rzecznikiem Prasowym Komendanta Głównego Policji a rzecznikami prasowymi 

komendantów wojewódzkich dostrzegalna jest natomiast wyraźna atmosfera współdziałania, 

koordynowania polityki informacyjnej oraz wzajemnego uzupełniania się w zakresie 

kreowania wizerunku medialnego Policji. Przejawia się ona nie tylko w mniej lub bardziej 

regularnych szkoleniach dotyczących media relations i spotkaniach rzeczników związanych 

m.in. z wymianą doświadczeń w tym zakresie, ale również w ramach codziennego 

realizowania obowiązków, choćby poprzez telekonferencje odbywające się każdego dnia 

pomiędzy rzecznikiem Komendanta Głównego Policji a rzecznikami z komend 

wojewódzkich. Oficerowie prasowi pełniący swoje obowiązki w obrębie jednostek 

podległych komendom wojewódzkim Policji (w komendach powiatowych, miejskich, 

rejonowych) również nie podlegają formalnie rzecznikom prasowym komend wojewódzkich. 

Ci jednak korzystają niekiedy z możliwości nieformalnego wpływu na obsadę stanowisk 

oficerów prasowych. Kandydaci na oficerów prasowych przechodzą najczęściej swoistą 

praktykę weryfikacyjną w zespołach prasowych komend wojewódzkich i powoływani są 

przez komendantów powiatowych po rekomendacji rzecznika komendanta wojewódzkiego. 

Rzecznicy prasowi komend wojewódzkich inicjują i egzekwują bieżący kontakt oficerów 
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prasowych z zespołami prasowymi komend wojewódzkich, prowadzą również szkolenia dla 

oficerów prasowych.  

 

Służby prasowe Państwowej Straży Pożarnej 

 
Państwowa Straż Pożarna nie posiada formalnie ustrukturyzowanej służby prasowej, 

bowiem jedynym etatowym rzecznikiem prasowym jest Rzecznik Prasowy Komendanta 

Głównego. Stanowisko to formalnie umiejscowione jest w Gabinecie Komendanta Głównego 

PSP. Regulamin Organizacyjny Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
6
 wskazuje 

podstawowe zadania komórki organizacyjnej, jaką jest Gabinet Komendanta Głównego, 

wymieniając wśród nich działania z zakresu media relations, komunikacji społecznej  

i promocji. Są to m.in.: 

 realizowanie polityki informacyjnej Komendanta Głównego, 

 koordynowanie wykonywania zadań związanych z realizacją przepisów o dostępie  

do informacji publicznej, 

 prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, ratownictwa i obrony cywilnej we współpracy z pozostałymi 

komórkami organizacyjnymi, 

 wydawanie „Biuletynu Informacyjnego Państwowej Straży Pożarnej”, 

 prowadzenie obsługi strony internetowej www.kgpsp.gov.pl oraz www.ock.gov.pl. 

 Zadania te w Gabinecie Komendanta Głównego PSP realizowane są przez: 

 Wydział Prezydialny, 

 Wydział Informacji i Promocji, 

 Wydział Planowania i Analiz, 

 samodzielne stanowiska doradców Komendanta Głównego, w tym – rzecznika 

prasowego.  

 

Zarówno w odniesieniu do organizacji komend wojewódzkich, jak i powiatowych  

w strukturze Państwowej Straży Pożarnej pracujący tam rzecznicy prasowi zatrudnieni są na 

różnorodnych stanowiskach w swoich jednostkach (w wydziałach operacyjnych, 

organizacyjnych, kadrowych i innych), zaś zadania związane z realizacją polityki 

informacyjnej mają niejako dopisane do swoich obowiązków służbowych. O ile wydaje się  

to rozsądne z punktu widzenia pełnionej przez nich roli w komendach powiatowych (jest to 

analogiczne rozwiązanie jak to stosowane w komendach powiatowych Policji), o tyle brak 

etatowych rzeczników prasowych na poziomie komend wojewódzkich nie wydaje się 

racjonalny. Przede wszystkim wymaga od samych rzeczników konieczności dokonywania 

wyboru pomiędzy zadaniami związanymi ze współpracą z dziennikarzami i realizacją 

oddziaływań media relations a innymi formalnymi obowiązkami, jakie zostały na nich 

nałożone. Skutkiem tego bywa zaniedbywanie obowiązków albo wynikających  

z zajmowanego stanowiska, albo z pełnionej funkcji rzecznika. Rzecznicy prasowi 

komendantów wojewódzkich Straży Pożarnej są więc nie tylko pozbawieni komfortu 

posiadania zespołów prasowych, jak to ma miejsce w Policji, realizują zadania media 

relations jednoosobowo, a na dodatek ich czas pracy siłą rzeczy dzielony jest między 

absorbujące obowiązki rzecznika i inne zadania, jakie wynikają z odrębnych obowiązków. 

Tymczasem Straż Pożarna obok Policji jest formacją, w obrębie której dzieje się znacznie 

więcej niż w przypadku innych służb mundurowych, a tym samym funkcja rzecznika 

                                                      
6
 Zarządzenie nr 20 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania 

regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (DzU KG PSP z 2008 r., nr 2, 

poz. 34). 
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prasowego wymaga znacznie większej ilości czasu i zaangażowania wynikającego z ciągłego 

zainteresowania mediów masowych. Mnogość i różnorodność akcji realizowanych przez 

Straż Pożarną, szeroki zakres świadczonych usług bezpieczeństwa i zakres kompetencji 

znacznie wykraczający poza ten definiowany nazwą formacji skutkuje intensywnością działań 

w zakresie realizacji polityki informacyjnej i pielęgnowania relacji ze środkami masowego 

komunikowania. Straż Pożarna jest tymczasem jedyną dużą i ważną służbą mundurową  

w Polsce nieposiadającą usankcjonowanej formalnie służby prasowej, pozbawioną etatowych 

rzeczników prasowych na poziomie struktur wojewódzkich. Przyczyn tego stanu rzeczy 

można szukać po stronie uwarunkowań finansowych, ale nie można zapominać też o tym,  

iż badania opinii publicznej wskazują na bardzo wysoki poziom ocen społeczeństwa co do 

pracy strażaków, jak również zaufania do tej formacji. Być może ten stan rzeczy powoduje, iż 

decydenci odpowiedzialni za tę służbę nie czują aż tak dużej presji na realizację działań 

wizerunkowych i współpracę z mediami masowymi, jak ma to miejsce w innych formacjach, 

gorzej postrzeganych (jak np. Policja) albo słabiej rozpoznawalnych (jak Służba Więzienna 

czy Straż Graniczna). Nie ulega też wątpliwości, iż dalsza profesjonalizacja działań media 

relations w Straży Pożarnej jest niemożliwa bez wcześniejszego uregulowania tej kwestii. Bez 

wątpienia wprowadzenie etatowych rzeczników prasowych na poziomie komend 

wojewódzkich przyczyniłoby się nie tylko do zapewnienia rzecznikom optymalnych 

warunków do wykonywania swoich obowiązków, ale przełożyłoby się także na jeszcze lepszą 

ocenę pracy całej Straży Pożarnej.  

 

Służby prasowe w Straży Granicznej 

 
Struktura służb prasowo-informacyjnych w Straży Granicznej przypomina 

rozwiązanie wypracowane przez Policję, realizowane jednak na mniejszą skalę. W strukturze 

Komendy Głównej Straży Granicznej funkcjonuje rzecznik prasowy formalnie przypisany do 

Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej i podporządkowany jego dyrektorowi. 

Dostrzegalna jest jednak bezpośrednia podległość rzecznika prasowego Komendantowi 

Głównemu wymuszona specyfiką tego stanowiska i względami praktycznymi. W Gabinecie 

Komendanta Głównego funkcjonuje również Wydział Komunikacji Społecznej realizujący 

własne zadania związane z działalnością promocyjną i komunikowaniem formacji  

z pozamedialnymi częściami otoczenia zewnętrznego. Wydział ten w określonych sytuacjach 

służy pomocą rzecznikowi prasowemu w realizacji jego zadań (np. w zakresie dokumentacji 

fotograficznej oraz rejestracji audiowizualnej uroczystości, ważnych wydarzeń, niekiedy 

również działań operacyjnych). Pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej 

wykorzystywani są również w zakresie działalności szkoleniowej adresowanej do rzeczników 

prasowych i oficerów prasowych poszczególnych oddziałów Straży Granicznej. Działalność 

szkoleniowa w tym zakresie jest koordynowana i realizowana przez rzecznika prasowego 

Komendanta Głównego. Rzecznik nie dysponuje zespołem prasowym i realizuje swoje 

obowiązki jednoosobowo, wyłączając wspomniane czynności pomocnicze wykonywane 

przez pracowników Wydziału Komunikacji Społecznej. W zakresie swoich kompetencji 

rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej koordynuje politykę 

informacyjną całej formacji, obsługuje medialnie wydarzenia o charakterze ogólnokrajowym 

oraz udziela dziennikarzom informacji, odpowiedzi i wyjaśnień w sprawach dotyczących 

Straży Granicznej jako formacji. W odniesieniu do działań operacyjnych podejmowanych 

przez funkcjonariuszy tej służby zwykle są one obsługiwane przez rzeczników prasowych 

komendantów poszczególnych oddziałów.  
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Obowiązki rzeczników prasowych jednostek Straży Granicznej reguluje decyzja 

Komendanta Głównego w sprawie działalności prasowo-informacyjnej
7
. Określa ona sposób 

realizacji działalności informacyjnej w tej formacji, jak również działań w zakresie kreowania 

wizerunku publicznego Straży Granicznej. Precyzuje również zadania rzecznika prasowego 

Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz rzeczników oddziałów i ośrodków szkolenia 

Straży Granicznej. Do podstawowych obowiązków rzecznika prasowego Komendanta 

Głównego należy: 

 przedstawianie stanowiska Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawach 

należących do zakresu działania tej formacji, 

 publiczne prezentowanie działalności Straży Granicznej, 

 organizowanie kontaktów publicznych organów Straży Granicznej realizowanych  

z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu, 

 współudział w realizacji obowiązków nałożonych na organy administracji rządowej  

w ustawie o dostępie do informacji publicznej, 

 wyjaśnianie działań, inicjatyw i programów podejmowanych przez Straż Graniczną, 

 komentowanie wydarzeń w zakresie zadań Straży Granicznej, 

 udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe dotyczące działalności Straży 

Granicznej, w tym zwłaszcza udzielanie odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową.  

 

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji prasie oprócz rzecznika prasowego 

są: Komendant Główny Straży Granicznej, jego zastępcy oraz inne osoby wyznaczone przez 

Komendanta Głównego lub jego zastępców – stosownie do zakresu ich obowiązków. 

Zarówno rzecznicy prasowi, jak i inne osoby upoważnione do udzielania informacji prasie 

współpracują z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie 

klasyfikowania informacji przekazywanych przedstawicielom środków masowego przekazu  

i innych instytucji.  

Decyzja Komendanta Głównego Straży Granicznej nakłada na rzeczników prasowych 

oddziałów i ośrodków szkoleniowych tej formacji ścisłą współpracę z rzecznikiem prasowym 

Komendanta Głównego, zwłaszcza w zakresie spraw istotnych dla funkcjonowania całej 

służby oraz wydarzeń o charakterze ponadregionalnym. Rzecznicy prasowi komendantów 

oddziałów i ośrodków szkolenia Straży Granicznej zobowiązani są do informowania 

rzecznika prasowego Komendanta Głównego o treści informacji udzielanych prasie, które 

mogą zyskać zasięg ogólnokrajowy. Powinni również każdorazowo i niezwłocznie 

informować go o wydarzeniach mogących mieć wpływ na działalności i wizerunek Straży 

Granicznej. Kierownicy jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej 

oraz komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia zobowiązani są do niezwłocznego 

udostępniania rzecznikowi prasowemu Komendanta Głównego niezbędnych mu informacji 

jawnych. Aby zapewnić sprawny przepływ informacji, zobowiązani są również do 

niezwłocznego przekazywania z własnej inicjatywy informacji dotyczących: 

 nowych zadań i przedsięwzięć podległych jednostek organizacyjnych, 

 zjawisk mogących mieć wpływ na działalność Straży Granicznej, 

 wydarzeń mogących mieć wpływ na wizerunek publiczny Straży Granicznej.  

Obowiązek przekazywania rzecznikowi prasowemu Komendanta Głównego Straży 

Granicznej tego rodzaju informacji spoczywa także na dyżurnym operacyjnym Komendy 

Głównej.  

Rzecznicy prasowi w oddziałach Straży Granicznej umieszczani są zwykle  

w strukturze organizacyjnej w zespołach stanowisk samodzielnych podporządkowanych 

                                                      
7
 Decyzja nr 105 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 16 października 2002 r. w sprawie działalności 

prasowo-informacyjnej w Straży Granicznej. 
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bezpośrednio komendantom oddziałów. Z opinii zebranych wśród rzeczników tej formacji 

wynika, iż jest to wygodne rozwiązanie umożliwiające bezpośredni kontakt z przełożonym,  

a w razie konieczności – szybkie podejmowanie decyzji bez konieczności zachowywania 

wydłużonych procedur i ścieżek służbowych. Formalny nadzór nad pracą rzecznika 

prasowego pełni komendant oddziału. Wpływ rzecznika prasowego Komendanta Głównego 

na obsadę stanowisk rzeczników w oddziałach jest minimalny i zwykle ogranicza się do 

ewentualnego opiniowania kandydatów. Opinia rzecznika prasowego Komendanta Głównego 

brana jest jednak pod uwagę w przypadku procedury awansu służbowego rzeczników 

prasowych w oddziałach Straży Granicznej. Niezależnie od braku formalnej podległości 

rzecznicy z oddziałów Straży Granicznej starają się utrzymywać codzienny bieżący kontakt  

z rzecznikiem Komendanta Głównego, zwłaszcza w celu przekazywania informacji  

o zdarzeniach, jakie miały miejsce na podległym im terenie, konsultowaniu przyjętych 

strategii informacyjnych w stosunku do określonych wydarzeń, niekiedy także są to prośby  

o wsparcie w obsłudze medialnej, zwłaszcza w odniesieniu do zdarzeń o charakterze 

ponadregionalnym. W niektórych oddziałach Straży Granicznej funkcjonują kilkuosobowe 

komórki organizacyjne wspomagające pracę rzeczników, np. w Morskim Oddziale Straży 

Granicznej oprócz rzecznika prasowego zatrudnione są jeszcze trzy osoby tworzące Zespół 

Prasowo-Informacyjny. Posiadanie takich zespołów daje możliwość obsługiwania większej 

liczby wydarzeń odbywających się na terenie funkcjonowania oddziału obejmującym 

nierzadko kilka województw. Pozwala na ich rejestrację fotograficzną i filmową 

wykorzystywaną następnie przez redakcje mediów elektronicznych. Działania te nie byłyby 

możliwe, gdyby zadania w zakresie media relations wykonywane były jednoosobowo przez 

rzecznika prasowego. W placówkach wchodzących w skład oddziałów Straży Granicznej nie 

pracują etatowi rzecznicy prasowi, nie mniej jednak czynione są starania, aby każda z tych 

placówek posiadała nieformalnego oficera prasowego – funkcjonariusza przeszkolonego 

przez rzecznika prasowego oddziału, upoważnionego do udzielania informacji dziennikarzom 

i współpracującego z lokalnymi mediami masowymi.  

 

Służby prasowe w Służbie Więziennej 

 
Polityka informacyjna Służby Więziennej realizowana jest przez Rzecznika 

Prasowego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, rzeczników prasowych okręgowych 

inspektoratów oraz oficerów prasowych zakładów karnych i aresztów śledczych. Zadania 

związane z prowadzeniem działalności media relations w Centralnym Zarządzie Służby 

Więziennej formalnie zostały przypisane do kompetencji i obowiązków Biura 

Penitencjarnego. Po części zapewne wynika to z faktu, iż kierownik tej komórki 

organizacyjnej pełni jednocześnie funkcję rzecznika prasowego. Biuro Penitencjarne jest 

odpowiedzialne za nadzór organizacyjny i merytoryczny nad stosowaniem środków i metod 

oddziaływania penitencjarnego, inicjowanie i nadzorowanie spraw dotyczących zatrudnienia 

osób pozbawionych wolności, pozyskiwanie zagranicznych środków pomocowych służących 

rozwojowi postępu w zakresie efektywności wykonywania kary pozbawienia wolności  

i tymczasowego aresztowania oraz organizowanie i koordynowanie zadań rzecznika 

prasowego Dyrektora Generalnego. Regulamin organizacyjny Centralnego Zarządu Służby 

Więziennej
8
 stanowi, iż Biuro Penitencjarne uczestniczy w kształtowaniu polityki 

informacyjnej Dyrektora Generalnego, a w szczególności: 

                                                      
8
 Centralny Zarząd Służby Więziennej jest aparatem wykonawczym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej 

działającym na podstawie statutu nadanego przez Ministra Sprawiedliwości zarządzaniem z 9 sierpnia 2010 r. 

(DzU MS z 2010 r., nr 8, poz. 117). Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek 
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 realizuje obsługę medialną Dyrektora Generalnego, 

 wypracowuje obowiązujące w Służbie Więziennej zasady kontaktów ze środkami 

masowego przekazu, 

 monitoruje i analizuje informacje prezentowane w środkach masowego przekazu 

dotyczące więziennictwa, 

 projektuje i przeprowadza kampanie informacyjno-promocyjne dotyczące spraw 

istotnych dla więziennictwa, 

 koordynuje działalność rzeczników prasowych jednostek organizacyjnych oraz określa 

standardy ich działania, 

 prowadzi stronę internetową więziennictwa. 

 

Do 2010 r. rzecznicy prasowi okręgowych inspektoratów Służby Więziennej 

wykonywali swoje zadania analogicznie jak rzecznicy prasowi komend wojewódzkich 

Państwowej Straży Pożarnej. W wyniku wejścia w życie przepisów znowelizowanej ustawy  

o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 r. funkcjonariusze ci zaczęli pełnić etatowo funkcje 

rzeczników prasowych. Zakres kompetencji i działania rzeczników prasowych w okręgowych 

inspektoratach może się różnić z uwagi na fakt, iż jest określany regulaminem 

organizacyjnym inspektoratu nadawanym jednostce zarządzeniem wewnętrznym jej 

dyrektora. Przykładowy zakres zadań zaprezentowano w oparciu o regulamin Okręgowego 

Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie
9
. Stanowi on, że do zadań rzecznika prasowego 

tej jednostki należy: 

 reprezentowanie Dyrektora Okręgowego SW w szczególności poprzez stałą 

współpracę z przełożonymi w zakresie kształtowania polityki informacyjnej  

i realizowanie jego polityki medialnej, 

 organizacja i koordynowanie prac zespołu prasowego powołanego przy Dyrektorze 

Okręgowym SW, 

 współpraca z Zespołem Komunikacji Społecznej i Wewnętrznej Biura Dyrektora 

Generalnego Służby Więziennej
10

 i Rzecznikiem Prasowym Dyrektora Generalnego, 

 organizacja i koordynowanie zadań w sferze kontaktów z mediami, 

 realizowanie ustalonej polityki promocyjnej Okręgowego Inspektoratu, 

 nadzór i koordynacja działań oficerów prasowych z jednostek podległych, 

 koordynowanie współpracy z więziennictwem innych państw, 

 wykonywanie poleceń Dyrektora Okręgowego w innych sprawach związanych  

z realizacją zadań Inspektoratu. 

  

  Rzecznik prasowy reprezentuje Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej. Jego 

obowiązkiem jest stała współpraca z przełożonym w zakresie kształtowania polityki 

informacyjnej i realizowania jego polityki medialnej. Jeśli przewiduje to regulamin 

organizacyjny okręgowego inspektoratu, rzecznik prasowy organizuje i koordynuje prace 

zespołu prasowego powołanego przy Dyrektorze Okręgowym Służby Więziennej. Zakres 

obowiązków rzecznika prasowego okręgowego inspektoratu Służby Więziennej opracowany 

na podstawie informacji uzyskanych z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej  

                                                                                                                                                                      
organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej 

zarządzeniem nr 81 z 8 listopada 2010 r.  
9
 Zarządzenie Wewnętrzne nr 27/10 Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie z 28 października 

2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Inspektoratowi Służby więziennej w 

Rzeszowie. 
10

 Zadania zespołu zgodnie ze zaktualizowaną strukturą organizacyjną Centralnego Zarządu Służby Więziennej 

koordynowane są przez Rzecznika Prasowego CZSW – kierownika Biura Penitencjarnego. 
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w Rzeszowie obejmuje organizowanie i koordynowanie zadań w sferze kontaktów z mediami, 

w szczególności poprzez: 

 stałą i bieżącą współpracę z redakcjami prasy centralnej i regionalnej, radia i telewizji, 

agencji prasowych, 

 monitorowanie i analizę bieżących informacji dotyczących Służby, opracowywanie 

oficjalnego stanowiska OISW w tym zakresie, 

 przekazywanie komunikatów i opinii, 

 przekazywanie mediom informacji na temat działań podejmowanych w OISW  

i w jednostkach podległych, 

 udzielanie odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową, 

 organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych, 

 udostępnianie środkom masowego przekazu danych liczbowych, informacji 

statystycznych i innych materiałów służbowych dotyczących komórek 

organizacyjnych okręgowego inspektoratu SW. 

  

  Rzecznik prasowy w ramach swych działań ma obowiązek realizować ustaloną 

politykę promocyjną Okręgowego Inspektoratu, w szczególności poprzez: 

 informowanie mediów regionalnych i krajowych o działaniach podejmowanych przez 

OISW i jednostki podległe, 

 podejmowanie współpracy z samorządami lokalnymi w zakresie uczestnictwa 

przedstawicieli Służby Więziennej w imprezach i zdarzeniach ważnych dla 

społeczności lokalnych, 

 udział i oprawę medialną imprez okolicznościowych Służby Więziennej na terenie 

województwa, 

 nadzór merytoryczny i koordynowanie prac nad zawartością serwisu internetowego 

www.sw.gov.pl w zakresie treści dotyczących OISW i jednostek podległych, 

 organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach służb prasowych instytucji 

samorządowych i innych formacji mundurowych z terenu województwa, 

 organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach oraz imprezach szkoleniowych  

i promocyjnych z przedstawicielami środowisk dziennikarskich. 

  

  Rzecznik prasowy nadzoruje i koordynuje działania oficerów prasowych z jednostek 

podległych poprzez: 

 wypracowanie obowiązujących w okręgowym inspektoracie SW zasad kontaktów  

z przedstawicielami środków masowego przekazu, 

 włączanie oficerów prasowych do podejmowanych działań promocyjnych, 

 nadzór merytoryczny nad treściami przekazywanymi przez oficerów prasowych 

jednostek podstawowych do środków masowego przekazu, 

 nadzór merytoryczny nad informacjami umieszczanymi przez oficerów prasowych  

w serwisie internetowym, 

 organizowanie szkoleń dla oficerów prasowych z zakresu technik komunikacji 

społecznej, prawa prasowego, stosowania nowoczesnych metod i środków  

w organizacji pracy i kontaktach z przedstawicielami mediów. 

  

  Podobnie jak w innych służbach mundurowych rzecznicy prasowi terenowych 

jednostek (okręgowych inspektoratów Służby Więziennej) nie są formalnie podporządkowani 

rzecznikowi prasowemu Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Tym niemniej w celu 

realizacji spójnej polityki medialnej rzecznik ma obowiązek stałej współpracy z rzecznikiem 

prasowym Centralnego Zarządu, zwłaszcza w zakresie: 

http://www.sw.gov.pl/
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 informowania o podejmowanych akcjach i wydarzeniach mogących mieć oddźwięk 

medialny w skali regionalnej i krajowej, 

 informowania i opracowywania wspólnego stanowiska w sprawach o charakterze 

ogólnopolskim bądź sytuacjach kryzysowych, 

 informowania o podjętych przez przedstawicieli mediów próbach kontaktu  

w sprawach mogących mieć znaczenie dla dobrego wizerunku Służby Więziennej. 

 

Wnioski i zalecenia 

 
Biorąc pod uwagę analizę umiejscowienia służb prasowych w strukturze 

organizacyjnej jednostek poszczególnych formacji, można zaproponować następujące 

wnioski – zarówno o charakterze ogólnym, wspólnym dla wszystkich formacji, jak  

i konkretnych – dotyczących określonych służb: 

 Najwyżej należy ocenić profesjonalizm organizacyjny służb prasowych Policji  

– najliczniejszych i najbardziej rozbudowanych. Dostrzegalny jest wyraźny  

i charakterystyczny model kopiowania rozwiązań policyjnych przez inne formacje. 

 Niezależnie od formacji zasadna wydaje się lokalizacja rzeczników prasowych 

(zespołów prasowych) jako stanowisk lub komórek organizacyjnych o charakterze 

sztabowym – doradczych w stosunku do komendantów, a jednocześnie podległych 

wyłącznie komendantowi. Umiejscowienie służb prasowych w rozmaitych wydziałach 

(prezydialnych, komunikacji społecznej, gabinetach komendanta, niekiedy również  

w obrębie komórek całkowicie niezwiązanych z media relations) przypominać może 

sytuację, w której dział public relations w przedsiębiorstwie umieszczony zostałby  

w strukturach działu sprzedaży lub marketingu. Tymczasem w większości 

przedsiębiorstw stosuje się wariant niezależności działu public relations 

podporządkowanego bezpośrednio: właścicielowi, zarządowi albo dyrektorowi
11

. 

Rzecznik prasowy powinien być podległy wyłącznie swojemu szefowi, w imieniu 

którego występuje, bez stosowania jakichkolwiek ogniw pośredniczących w strukturze 

zależności służbowych. Jest to sposób myślenia zgodny z naczelną zasadą zarządzania 

H. Fayola, zgodnie z którą każdy pracownik powinien mieć tylko jednego 

przełożonego. Tymczasem miejsce badanych rzeczników prasowych w strukturach 

organizacyjnych ich jednostek wymaga komentarza i wytłumaczenia różnicującego 

podległość służbową na „formalną” (szefowi wydziału) i „merytoryczną” albo 

„realną” (komendantowi), co nie wydaje się być potrzebne ani niczym uzasadnione.  

 Jako całkowicie nieuzasadnione, błędne i negatywnie wpływające na realizację 

oddziaływań media relations należy ocenić przypadki łączenia obowiązków 

rzeczników prasowych z innymi funkcjami i stanowiskami. Szczególnym błędem jest 

łączenie odpowiedzialnych funkcji kierowniczych z rzecznictwem prasowym 

powodujące konieczność dzielenia czasu i wcześniej czy później wymuszające 

dokonywanie wyborów pomiędzy stanowiskami. Takie rozwiązania  

są charakterystyczne zwłaszcza dla Straży Pożarnej, ale mają też miejsce w Służbie 

Więziennej. 

 W ramach służb prasowych Policji zasadne wydaje się przyjęcie jednolitego modelu 

umiejscowienia zespołów prasowych w strukturze organizacyjnej komend 

wojewódzkich. Stosowanie różnorodnych rozwiązań w tym zakresie (zespół prasowy 

jako część wydziału prezydialnego, część wydziału komunikacji społecznej lub jako 

autonomiczna jednostka organizacyjna) zapewne nie wpływa na profesjonalizm 

                                                      
11

 D. Tworzydło et al., Analiza sfer zadaniowych public relations w przedsiębiorstwach, Instytut Gospodarki 

WSIiZ, Rzeszów 2003, s. 25 
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prowadzonych oddziaływań media relations, jednak samym rzecznikom prasowym 

dość trudno wyjaśnić przyczyny tego zróżnicowania. Biorąc zaś pod uwagę, iż Policja 

jest organizacją formalną, hierarchiczną i uporządkowaną, tym bardziej oczekiwać 

można standaryzacji w zakresie struktury organizacyjnej. Uwzględniając wcześniej 

przedstawione wnioski, wydaje się, że najbardziej pożądanym wariantem jest 

niezależność zespołów prasowych od innych komórek organizacyjnych związana z 

bezpośrednim podporządkowaniem komendantowi. Wydaje się jednak, że aktualne 

tendencje w Policji zmierzają w przeciwną stronę. 

 Pozytywnie należy ocenić etatyzację służb prasowych na poziomie okręgowych 

inspektoratów w Służbie Więziennej. 

 Brak etatowych rzeczników prasowych na poziomie komend wojewódzkich jest 

wyraźną słabością służb prasowych Straży Pożarnej. Warto zauważyć, iż jest to 

ostatnia służba mundurowa, na dodatek liczna i rozbudowana, która nie wdrożyła tego 

rozwiązania.  

 Specyficznym rozwiązaniem jest model jednoosobowego stanowiska rzecznika 

prasowego pozbawionego zespołu prasowego w Komendzie Głównej Straży 

Granicznej przy jednoczesnym występowaniu kilkuosobowych zespołów prasowych 

w oddziałach tej formacji. Zwykle bowiem służby prasowe jednostek centralnych są 

liczniejsze od służby prasowej w jednostce terenowej.  
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Abstract 

The Structure of Press and PR Services in Polish Uniformed Services – Selected Aspects 

 

It is not obligatory for uniformed services in Poland to have press services. Therefore, maintaining press offices 

and spokespeople is a visible sign of a more open information policy of the heads of these services, while it also 

indicates their awareness of the benefits stemming from good media relations. The article presents the place of 

press and PR services in the organizational structure of uniformed services responsible for internal security in 

Poland. All conclusions and recommendations listed in the summary are based on internal documents‟ analysis, 

the author‟s own observations and expert interviews with spokespeople. The article has been written as a result 

of a research project, realized in 2010 and 2011 within an internal research grant of the University of 

Information and Technology and Management in Rzeszów on “Public Communication of Uniformed Services in 

Poland”. 

 

Key words: public communication, public relations, media relations, uniformed services 

 

 



 Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 2 
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl 

 

20 

 

 

 

 

 

FORMY I NORMY – JĘZYK KOMUNIKACJI 

INTERNETOWEJ, ROZWAŻANIA WSTĘPNE 
 

Anna Martens
1
 

 
 

Streszczenie 

 

Dwie osobowości lub jedna rozdwojona – ten artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak bardzo prawdziwy  

i wirtualny świat są ze sobą powiązane. Zarówno na wizerunek, jak i na pozycję w hierarchii społecznej w sieci 

ogromny wpływ ma język w komunikacji elektronicznej. Czy jest to odwzorowanie naszych naturalnych 

zachowań, czy może być analizowane jak język pisany lub mówiony, czy też tworzy nową, hybrydową formę 

języka pełną skrótów i symboli? Niniejszy artykuł stanowi próbę usystematyzowania pytań dotyczących 

komunikacji w internecie, zarysowując ogólne zagadnienia analizy języka w sieci w zależności od celów, dla 

których jest on używany. 

 

Słowa kluczowe: język, komunikacja, internet, społeczne, media, społeczne 

 

 

 

Wprowadzenie 
 

Stwierdzenie, że internet stał się integralną częścią naszego życia zawodowego, towarzyskiego 

i prywatnego, jest w dużej mierze oczywiste i najczęściej nie podlega dyskusji. Internet jest częścią 

naszego życia zarówno w domu, jak i w pracy. Jednak w tym zdaniu pojawia się wątpliwość, czy aby 

na pewno jest to integralna część naszego funkcjonowania, czy sieć jest kolejnym miejscem, w którym 

pojawiamy się ze wszystkimi cechami, zachowaniami, przekonaniami, potrzebami i w końcu 

oczekiwaniami, które towarzyszą nam na co dzień? To pierwsza interesująca nas tutaj kwestia.  

Socjologowie coraz częściej stawiają tezę o procesie tworzenia drugiej, równoległej 

tożsamości, która wynika w pierwszym rzędzie z pozornej anonimowości działań w internecie, po 

drugie, z braku kontaktu face to face, który to brak zaburza naturalne reakcje. Jest wreszcie sprawa, 

która interesować nas będzie najbardziej, a mianowicie kwestia języka komunikacji internetowej.  

Na ile on różni się i pod jakimi względami od dyskursu, jakim operujemy w tzw. świecie 

rzeczywistym? Szczególnie zaś chodzić tu będzie o specyficzne zachowania językowe w sieci 

związane z agresją i posługiwaniem się wulgaryzmami. Przy czym warto zwrócić uwagę na słuszne 

rozróżnienie w użyciu języka na poszczególne gatunki internetowe, o którym pisze Leszek 

Szymański
2
. Nie można tymi samymi metodami analizować różnych form komunikacji chociażby ze 

względu na ich charakter i funkcje. 

Mówiąc o globalnej sieci często używa się epitetów pejoratywnych jak np. „wielki bałagan”, 

„wirtualny śmietnik” czy „wylęgarnia chamstwa”. Jest w tym wiele racji, bez umiejętności 

                                                      
1
 dr Anna Martens, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła Informatyki  

i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, amartens@wsiz.rzeszow.pl. 
2
 L. Szymański, Empiryczna analiza leksyki czatu internetowego, „Język Polski” 2011, nr 2-3, s. 179-187. 
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selekcjonowania informacji lawinowo produkowanych w internecie niezwykle trudne staje się 

wyłuskanie z nich tych ciekawych i wartościowych. Niemniej jednak nawet posiadając tę zdolność, 

nie mamy gwarancji, że ominie nas fala agresji, która w sieci jest mocno zauważalna. Analiza tego 

zjawiska jest ze wszech miar trudna, ponieważ w przestrzeni wirtualnej kontakty opierają się przede 

wszystkim na słowie pisanym, pozbawione są elementów niewerbalnych (zastępowanych w pewnym 

stopniu przez wszelkiego rodzaju emotikony, które jednak nie oddają w pełni emocji), tym samym 

utrudniając właściwe odczytanie przekazu
3
. Jednocześnie należy zauważyć, że kultura języka  

i komunikacji obowiązuje teoretycznie również w sieci, ma ona wręcz swoją nazwę – Netykieta
4
. Przy 

czym większość użytkowników sieci deklaruje jej znajomość, a w wypowiedziach niejednokrotnie się 

na nią powołuje, a jednak łamanie zasad Netykiety jest wręcz nagminne. To kolejne interesujące nas 

zjawisko, tym bardziej, że wiele zapisów Netykiety dotyczy również języka. 

W tym artykule skoncentrujemy się na języku internetu m.in. w ramach portalu 

społecznościowego, jakim jest Facebook. Oprócz ogromnej popularności, jaką się cieszy Facebook, 

posiada wiele funkcjonalności, które stanowią o jego wysokiej przydatności do badań nad 

komunikacją językową w sieci. Pojawia się tu zarówno komunikacja synchroniczna, jak  

i asynchroniczna przekaz publiczny oraz ograniczony, dedykowany określonej grupie odbiorców.  

I w końcu możliwość kontaktu bezpośredniego w korespondencji prywatnej lub czatach. Tym samym 

w ramach jednego portalu mamy do czynienia z kilkoma różnymi formami komunikacji 

elektronicznej. Ta wielość form jest jednocześnie bogactwem i utrapieniem właśnie ze względu na 

metodologię badawczą. Popularność Facebooka ma jeszcze jeden istotny aspekt – obserwujemy  

i jesteśmy obserwowani, czytamy i jesteśmy czytani, każdą najmniejszą działalnością w ramach tego 

portalu budujemy swój wizerunek i choć funkcjonuje on przestrzeni wirtualnej, może mieć duży 

wpływ na życie w przestrzeni społecznej. 

 

Więzi społeczne w cyberprzestrzeni 
 

 W XXI w. człowiek żyje w dwóch światach – realnym i wirtualnym. W obydwu tych 

przestrzeniach tworzy więzi społeczne mające determinujący wpływ na jego życie. Taki obraz świata 

niesie ze sobą pewne konsekwencje. Pesymiści twierdzą, że funkcjonowanie w świecie wirtualnym 

niszczy więzi, ponieważ kontakt za pośrednictwem maszyny traci ludzką twarz i dehumanizuje 

budowane relacje. Drugim problemem jest pozorna anonimowość, która umożliwia przybranie 

dowolnej maski, wejście w rolę i tworzenie nowej tożsamości. „Gra w internecie jest grą z drugim, 

którego codziennej tożsamości nie znamy, bo jest to gra przez ścianę, jaką jest sieć i podłączone do 

niej urządzenie”
5
. Jednak coraz częściej ścianę się przebija – z każdym dniem większa liczba 

użytkowników deklaruje przenoszenie znajomości z realu do sieci lub z sieci do realu. To, co 

fascynuje, to rozbieżność między osobowością rzeczywistą a wirtualną – co ciekawe, często na 

niekorzyść tej drugiej. W sieci łatwiej jest kłamać lub określając to delikatniej, nie mówić całej 

prawdy. Za pośrednictwem maszyny inaczej okazuje się emocje, ale to, co wydaje się najistotniejsze  

– prowadząc aktywność na kilku portalach społecznościowych, w licznych grupach dyskusyjnych 

zatraca się świadomość tego, jak wielu odbiorców i w jakim kontekście będzie czytać i analizować te 

wypowiedzi. Zwracają na to uwagę również head-hunterzy, którzy coraz częściej poszukują 

pracowników, weryfikując ich wizerunek w sieci, wyszukiwarkach i na portalach społecznościowych. 

Istotne staje się, jakie informacje użytkownik publikuje, jakich ma znajomych w kontaktach, w jakich 

                                                      
3
 O tym problemie pisze również Barbara Przywara: Człowiek w Sieci. Socjologiczne studium przypadku 

 [w:] Jednostka – grupa – cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa 

informacyjnego, red. M. Radochoński, B. Przywara, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2004. Zob. też W. Jacher, 

Cyberprzestrzeń a więzi społeczne, [w:] Społeczeństwo informacyjne, red. K. Wódz, T. Wieczorek, Wyższa 

Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007, s. 13-37. 
4
 G. Kubas, Netykieta – kodeks etyczny czy prawo Internetu?, Kraków 2004, 

http://www.netykieta.dlawas.net/mgr_G.Kubas-Netykieta-Kodeks_Etyczny_Czy_Prawo_Internetu.pdf. 
5
 J. Kurczewski, Wstęp: Lem, Baudrillard i Wielka Sieć, [w:] Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu,  

red. J. Kurczewski, Trio, Warszawa 2006, s. 11. 

http://www.netykieta.dlawas.net/mgr_G.Kubas-Netykieta-Kodeks_Etyczny_Czy_Prawo_Internetu.pdf
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dyskusjach bierze udział i do jakich grup należy
6
. Z dotychczasowej obserwacji wybranych grup 

użytkowników portali Facebook i Goldenline wynika, że większość z nich nie zdaje sobie z tego 

sprawy lub nie przykłada do tego wagi. Bardzo prywatne informacje publikowane są w grupach 

otwartych, do których teoretycznie wszyscy mają dostęp. Nagminnie umieszczane są zdjęcia, które 

powinny być przeznaczone jedynie dla wąskiego grona odbiorców i najprawdopodobniej  

w świadomości nadawcy tak właśnie jest. Tymczasem wciąż niewielka liczba użytkowników korzysta 

z opcji zawężania spektrum osób mogących do tych postów dotrzeć. Wpływa to nie tylko na 

wizerunek w sieci, ale co istotniejsze i bardziej niepokojące, wiąże się z wieloma 

niebezpieczeństwami
7
. 

 

Panuje również przekonanie, że ilość czasu spędzanego w internecie ogranicza interakcje 

społeczne rozwijane dotychczas, marginalizując tym samym relacje z rodziną, znajomymi  

z najbliższego otoczenia. Tej tezie przeczą liczne badania potwierdzające, że większość kontaktów  

za pośrednictwem internetu odbywa się między osobami znającymi się już w rzeczywistości  

i kontaktującymi się co jakiś czas face to face. Oznacza to, że dla tych użytkowników sieć jest jedynie 

dodatkową platformą budowania relacji umożliwiającą częstszy kontakt. Również wiele znajomości 

zawieranych za pośrednictwem internetu przenosi się do świata rzeczywistego, okazuje się bowiem,  

że coraz większa liczba użytkowników sieci dąży do swoistej „weryfikacji” kontaktów wirtualnych. 

Warto odnieść się tutaj do oceny samych internautów: 

 

 
Rys. 1. Społeczności wirtualne. Portale społecznościowe a więzi międzyludzkie, Fundacja Centrum 

Badania Opinii Społecznej, opracowała Katarzyna Wądołowska, Warszawa 2010, str. 13, 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_058_10.PDF [data pobrania 16.05.2011] 

 

  

Wielu badaczy uważa, że „kontakt człowieka w rzeczywistości wirtualnej nie eliminuje więzi 

społecznych, ale zmienia tylko ich kształt i prowadzi do tego, że nie będą one jak dotąd związane  

z miejscem urodzenia i zamieszkania, ale będą w coraz większym stopniu więziami z wyboru”
8
. 

Trzeba jednak podkreślić, że tak budowane relacje zawsze będą spłycone z powodu braku możliwości 

obserwowania żywego człowieka, co potwierdza odsetek odpowiedzi wskazujących na to, że portale 

społecznościowe (ale można potraktować tą kwestię szerzej, rozciągając ją na całą sieć) tworzą 

fałszywy obraz rzeczywistości.  

Jeżeli relacja w sieci jest swojego rodzaju kontynuacją, przedłużeniem znajomości zawartej 

wcześniej w rzeczywistości, istnieje szansa, że większość komunikatów zostanie odczytana właściwie, 

                                                      
6
 Zob. A. Lekszycka, Personal branding – dbaj o swoją markę, marketingowiec.pl/artykul/personal-branding-

dbaj-o-swoja-marke. 
7
 Powstała jakiś czas temu ciekawa aplikacja, która wykorzystuje udostępniane przez użytkowników Facebooka 

informacje, pokazując ile danych na ich temat może zebrać osoba z zewnątrz. Tworzony na podstawie naszych 

danych filmik w przerysowany sposób przedstawia, z jakimi niebezpieczeństwami wiąże się niefrasobliwe 

dysponowanie informacjami na swój temat i ile z nich dostępnych jest publicznie. 

http://www.takethislollipop.com/. 
8
 W. Jacher, op.cit., s. 19. 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_058_10.PDF
http://www.takethislollipop.com/
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ponieważ ich sens werbalny wspierany jest wartością naddaną zapamiętanych reakcji niewerbalnych  

z podobnych rozmów w „realu”. Zwłaszcza jeśli kontakty są intensywne, a rozmawiające osoby znają 

się dobrze i miały ze sobą styczność w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Rozmawiając za 

pośrednictwem komputera, mając przed sobą zdjęcie, grafikę lub jedynie nick rozmówcy, z pomocą 

przychodzi wyobraźnia przywołująca z pamięci zapamiętane obrazy – gesty, mimikę, głos, intonację, 

akcent. 

 Dużo więcej problemów nastręcza właściwe odczytanie komunikatu, gdy dotyczy on osób lub 

całych grup znanych jedynie z przestrzeni wirtualnej. Ilość nieporozumień drastycznie wzrasta. 

Łatwiej dochodzi do konfliktów i to z kilku powodów. Inaczej niż w przypadku kontaktów 

przenoszonych z rzeczywistości do sieci relacje budowane jedynie w internecie nie zobowiązują  

– mogę, ale nie muszę mieć „żywego” kontaktu z tymi ludźmi. Po drugie, ewentualny konflikt nie 

niesie ze sobą ryzyka konsekwencji – mogę tej osoby unikać w sieci, nie muszę z nią rozmawiać,  

ale nie ma to większego wpływu na moje codzienne życie, nie będzie wiązało się z trudną atmosferą  

w pracy ani w domu. I w końcu brak informacji zwrotnej na komunikat – informacji, jaką jest reakcja, 

głównie niewerbalna rozmówcy – prowadzi do tego, że neutralna wypowiedź może zostać odczytana 

jako negatywna lub wręcz agresywna. Najlepszym tego dowodem jest swojego rodzaju test, który 

osoby zajmujące się badaniem zachowań w sieci stosują często dla sprawdzenia siły i wieloznaczności 

przekazu werbalnego w internecie. Posłużę się tutaj przykładowym dialogiem: 

 

Dialog 1 

 
X: Czy ktoś wie o której dziś grają tą sztukę z Żebrowskim? 

Y: A jaki tytuł, zapytaj wujka G?:) 

X: Właśnie nie pamiętam, dlatego pytam 

Z: google… 

X: Sorry, ale po co istnieje ta grupa, skoro zawsze odsyłasz do wyszukiwarki??? nie pamiętam tytułu to jak mam 

znaleźć?:p 

Y: A wiesz chociaż w którym teatrze?:) 

X: chyba w Nowym… 

Z: chyba… 

Y: nie wiesz co i gdzie, wiesz tylko że Żebrowski, sorry odpadam 

X: kurcze, jak nie chcesz pomóc to nie, ale przynajmniej nie dogryzaj bez sensu 

 

Dialog 2 

 
X: Czy ktoś wie o której dziś grają tą sztukę z Żebrowskim? 

Y: A jaki tytuł, zapytaj wujka G? 

X: Właśnie nie pamiętam, dlatego pytam 

Z: google 

X: Sorry, ale po co istnieje ta grupa, skoro zawsze odsyłasz do wyszukiwarki??? nie pamiętam tytułu to jak mam 

znaleźć?:p 

Y: A wiesz chociaż w którym teatrze? 

X: chyba w Nowym… 

Z: chyba 

Y: nie wiesz co i gdzie, wiesz tylko że Żebrowski, sorry odpadam 

X: kurcze, jak nie chcesz pomóc to nie, ale przynajmniej nie dogryzaj bez sensu
9
. 

 

X poszukuje pomocy na forum, w rozmowie biorą udział jeszcze dwie osoby. Teoretycznie 

obydwa zapisy dialogu są takie same, ci sami rozmówcy, te same wypowiedzi. Jednak efekt tej 

komunikacji jest za każdym razem inny. Raz ostatnia wypowiedź X odnosi się do Z, a drugim razem 

do Y. Jedyne co różni te dwa dialogi to usytuowanie emotikonów, znaków symbolizujących emocje  

i ułatwiających właściwe odczytanie treści przekazu elektronicznego pozbawionego komunikacji 

niewerbalnej. Wystarczy, że jeden z rozmówców w ogóle nie stosuje emotikonów, a od razu jego 

przekaz odczytywany jest jako bardziej agresywny, nawet jeśli te same wypowiedzi można 

potraktować jako neutralne lub wręcz przyjazne i żartobliwe, jeśli opatrzone zostaną uśmiechem.  

                                                      
9
 Opracowanie własne. 
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Ze względu na dość dużą popularność stosowania tych znaków do wzmocnienia zrozumiałości 

wypowiedzi użytkownicy, którzy w ramach swoistego protestu, przekonań lub eksperymentu 

posługują się jedynie „suchym” przekazem, odbierani są przez innych bardziej negatywnie. Co 

ciekawe, w przypadku grup, które dobrze się znają, pojawienie się stałego bywalca, który nagle, 

wbrew swoim dotychczasowym zwyczajom publikuje wypowiedzi pozbawione emotikonów, 

wywołuje lawinę pytań ze strony pozostałych członków grupy: „co się stało?”, „czy wszystko ok?”, 

„kto ci tak popsuł humor?”. Jest to zupełnie naturalne, ponieważ w języku internetu na wszelkiego 

rodzaju czatach, portalach, forach emotikony traktowane są jako niezbędne narzędzie do precyzyjnego 

wyrażania treści, emocji, nastroju. Ich brak jest jednoznaczny z sytuacją, gdy kolega z pracy, który 

najczęściej przychodzi, witając wszystkich uśmiechem, pewnego dnia pojawia się, nie mówiąc nic lub 

cichym bądź zdenerwowanym głosem rzuca „cześć”, jakby od niechcenia. 

Emotikony służą otwartości, ociepleniu prowadzonej konwersacji, traktowane są jako 

naturalny element komunikacji w ramach czatów, forów i portali społecznościowych. Wchodzą coraz 

częściej do użytku w komunikacji formalnej. W przeprowadzonej przeze mnie we wrześniu 2010 r. 

ankiecie dotyczącej języka w komunikacji internetowej na pytanie „Czy stosuje Pan/Pani emotikony 

[np. :), :-), ,P] w komunikacji internetowej?” ponad 80% z 1037 respondentów wybrało odpowiedź 

„bardzo często” lub „często”: 

 

 

 
Rys. 2. Emotikony w komunikacji internetowej. 

 

 Co ważne, czynnikiem decydującym nie jest tu ani wiek odpowiadających, ani ich płeć. To, co 

ma znaczenie, to poziom zażyłości relacji i kanał komunikacji. Częściej emotikony, ale również coraz 

bardziej popularne akronimy (np. „thx” zamiast „thank you”, „3maj się” zamiast „trzymaj się”) 

pojawiają się w relacjach traktowanych jako towarzyskie, prywatne, rzadziej w relacjach 

zawodowych. Są nieodłącznym elementem czatów i postów na portalach społecznościowych, rzadko – 

choć z coraz większym natężeniem – stosowane są w mailach, nawet oficjalnych czy półoficjalnych. 

Stosowanie emotikonów ma ogromny wpływ na sposób postrzegania danego użytkownika forum, 

osoby unikające tego typu znaków dookreślających emocje w wypowiedzi werbalnej postrzegane są 

częściej jako nazbyt poważne, zdystansowane, rozdrażnione, pozbawione poczucia humoru  

lub podkreślające swoją odrębność od grupy. Niejednokrotnie nawet bardzo rozbudowane, precyzyjne 

i poprawne wypowiedzi nie są w stanie zmienić negatywnego wizerunku spowodowanego brakiem 

substytutu komunikacji niewerbalnej, jakim w języku komunikacji internetowej są emotikony. 

Graficzny „uśmiech” stał się nieodłącznym elementem wirtualnej rozmowy, takim samym jak 

naturalny uśmiech i otwarta postawa w komunikacji interpersonalnej. 

 Ikoniczny wyraz emocji jest w pewnym stopniu powiązany z innym ciekawym zjawiskiem 

dotyczącym więzi w przestrzeni wirtualnej – zmianą hierarchii społecznej. Władysław Jacher 

stwierdza, że w internecie dochodzi do „demokratyzacji stosunków społecznych, gdyż więzi wirtualne 



Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 2 
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl 

 

25 
 

wolne są od wpływów stereotypów dotyczących pozycji społecznej, przekonań i pozwalają nam 

komunikować się z człowiekiem, a nie z jego społeczną dekoracją i maską”
10

. Zaryzykowałabym  

tu jednak stwierdzenie, że demokratyzacja ma zastosowanie jedynie w wąskim zakresie komunikacji 

internetowej. Dużo częściej dochodzi do zmian, pewnego przewartościowania w hierarchii, która nie 

jest już budowana według pozycji społecznej i przekonań w świecie rzeczywistym, lecz według 

pozycji w świecie wirtualnym. A o tej pozycji w strukturze wirtualnej społeczności decydują różne 

czynniki – funkcja założyciela lub administratora grupy, forum, strony, czatu, popularność w sieci,  

ale również fakt bycia znanym z „realu”. Popularność w grupach społecznych funkcjonujących  

w rzeczywistości przekłada się niejednokrotnie na popularność w społecznościach internetowych, 

choć możliwe jest zbudowanie pozycji społecznej jedynie w rzeczywistości wirtualnej. Niemniej 

jednak na sposób postrzegania budowanego wizerunku niezależnie, czy w życiu, czy w internecie, 

niezwykle często wpływ ma właśnie użycie języka. 

 

Normy i wartości 
 

Komunikacja w sieci opiera się na języku, na jego odmianach, formach użycia. Poziom 

używanego języka wpływa na nasz wizerunek i w pewnym stopniu buduje naszą pozycję  

w społeczności. Posłużę się raportem opracowanym przez Radę Języka Polskiego
11

. Wynika z niego, 

że większość respondentów uważa, iż należy dbać o ojczysty język. Warto zauważyć, że 35% jako 

powód podaje fakt, że polszczyzna jest wartością, która spaja naród i należy ją pielęgnować. Drugim 

ważnym aspektem jest nauka wyniesiona z domu, a niecałe 20% wskazuje, że poprawne mówienie jest 

cechą ludzi kulturalnych. Tendencja do oceniania innych ze względu na to, w jaki sposób posługują 

się językiem, widoczna jest również przy innym pytaniu z sondażu, który na zlecenie Rady Języka 

Polskiego w 2005 r. przeprowadziło Centrum Badania Opinii Społecznej: 

 

 
 

Rys. 3. Wypowiedzi a wizerunek. 

 

  

Z powyższej tabeli wynika, że ponad 70% wskazań dotyczy oceny poziomu inteligencji  

i kultury rozmówcy na podstawie tego, jak się wysławia, nawet jeżeli nie jest to głównym czynnikiem 

wpływającym na percepcję drugiej osoby. Taki wniosek potwierdzają również odpowiedzi na pytanie, 

co Polaków najbardziej razi w polszczyźnie używanej publicznie. 86,3% respondentów wskazuje 

                                                      
10

 Władysław Jacher, op.cit., s. 20. 
11

 Poprawność językowa polskich mediów. Internetowe wydania dzienników ogólnopolskich, Dobrze 

Powiedziane – Fundacja Kultury Języka Polskiego, Kraków 2011, 

http://www.dobrzepowiedziane.org/raporty.html, s. 5. 

http://www.dobrzepowiedziane.org/raporty.html
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wulgaryzmy, 44,7% – niechlujność wymowy. W badaniu zaznaczono, że chodzi o wypowiedzi 

publiczne. Odnosząc się do analizy języka w Internecie, należy zastanowić się, czy posty na portalach 

społecznościowych, komentarze pod artykułami publikowanymi w sieci lub dyskusje w pokojach 

czatów mogą być traktowane jako wypowiedzi publiczne. Wydaje się, że można przyjąć ogólne 

założenie, iż wszystkie komunikaty publikowane poza prywatną korespondencją stają się publiczne, 

ponieważ w większości przypadków ma do nich dostęp nieograniczona liczba użytkowników 

internetu.  

 Jedna z zasad Netykiety brzmi: dbaj o język i poprawną pisownię. Netykieta mówi również  

o unikaniu wulgaryzmów, agresywnych wypowiedzi i szkalowania, szykanowania innych 

użytkowników sieci. Dbałość o poprawność językową i kulturę wypowiedzi staje się więc już nie 

tylko normą funkcjonującą w życiu codziennym, ale również zapisem ogólnych zasad etycznych 

obowiązujących w internecie. 90% respondentów
12

 ankiety dotyczącej języka internetu deklaruje 

dbałość o poprawność językową w swoich wypowiedziach. Jednocześnie ponad 50% zwraca uwagę 

na używanie polskich znaków diakrytycznych ze względu na dbałość o poprawność językową  

i przejrzystość wypowiedzi. Ale tylko 60% odpowiadających stwierdza, że razi ich używanie 

wulgaryzmów w komunikacji internetowej, a 50% przyznaje, że samo częściej lub rzadziej 

wulgaryzmy stosuje.  

Warto tutaj zauważyć, że wszelkie tego typu stwierdzenia dotyczące języka w komunikacji 

internetowej ze względu na jego odmienność w porównaniu do form stosowanych w interakcjach 

społecznych w życiu codziennym są zawsze konstruowane bardzo ogólnie. Język internetu 

charakteryzuje skrótowość, dynamiczność, która nie sprzyja poprawności – powstaje nowy język, 

nowa gramatyka pełna emotikonów, akronimów, a nawet zmiękczonych, skróconych wulgaryzmów. 

Oznaczać to może, że inaczej oceniana jest poprawność językowa i dbałość o kulturę wypowiedzi  

w rzeczywistości, a inaczej w przestrzeni wirtualnej. Inaczej mówiąc, w sieci na pewne zjawiska 

„przymyka się oko” – niech za przykład posłużą liczne literówki pojawiające się również  

w publikacjach prasowych, a wynikające z pośpiechu lub niskiego poziomu opanowania klawiatury. 

W rozmowach na czacie lub na forum pomija się często takie zasady jak stosowanie wielkich liter, 

interpunkcję, wspominane już znaki diakrytyczne (ze względu na różne kodowanie tego typu znaków 

w różnych krajach). O ile zgodnie z przyjętymi normami można oceniać publikacje prasowe
13

, 

oficjalne pisma i komunikaty, o tyle w analizie wypowiedzi na forach dyskusyjnych należałoby 

najpierw określić, czy mogą być one traktowane jako nowa forma języka, nowa gramatyka internetu – 

swego rodzaju „netogramatyka”.  

W badaniach internetu używa się często terminu virtual speech communities, co wskazuje na 

mowę, choć tekst w sieci pojawia się w formie pisanej, ale przypomina częściej język mówiony, 

kolokwialny i nieformalny
14

. Analiza tego typu wypowiedzi musi być więc prowadzona według 

innych kryteriów, które w badaniach nie są jeszcze do końca sprecyzowane. 

Wróćmy tutaj jeszcze do wspomnianego już problemu agresji w wypowiedziach 

elektronicznych. Oprócz ewidentnych, wielokrotnie już analizowanych przykładów tego typu 

zachowań
15

 skrótowość komunikacji internetowej sprzyja pojawianiu się informacji mogących nosić 

znamiona agresywności. Brak bezpośredniego kontaktu – zwłaszcza wzrokowego, komunikacja  

za pośrednictwem maszyny, częsta anonimowość lub nikła znajomość rozmówców prowadzą  

do tworzenia się specyficznego środowiska, w którym użytkownik nie zdaje sobie sprawy z efektów, 

jakie wywołują jego wypowiedzi, za to niejednokrotnie bardzo osobiście odbiera komunikaty 

kierowane pod jego adresem. Tym samym język komunikacji internetowej niesie ze sobą większą 

odpowiedzialność niż w interakcjach społecznych, w których na bieżąco możemy przeciwdziałać 

                                                      
12

 Ankieta „Język w komunikacji internetowej”, wrzesień 2010 r., opracowanie własne 
13

 Zob. Poprawność językowa polskich mediów..., op.cit. 
14

 Zob. P. Przywara, Wspólnota a język, [w:] Wspólnota i wspólnotowość w filozofii dawnej i współczesnej, red. 

M. Żardecka-Nowak, P. Paczkowski, Wyd. URz, Rzeszów 2010. 
15

 Zob. E. Laskowska, Agresja językowa jako problem moralny, 

http://www.etykaslowa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12:agresja-jzykowa-jako-problem-

moralny&catid=1:eksperci-o-etyce-sowa&Itemid=9; A. Grybosiowa, Liberalizacja społecznej oceny 

wulgaryzmów, [w:] Człowiek – dzieło – sacrum, red. S. Gajda, H.J. Sobeszko, Wyd. UO, Opole 1998, s. 361-

369. 

http://www.etykaslowa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12:agresja-jzykowa-jako-problem-moralny&catid=1:eksperci-o-etyce-sowa&Itemid=9
http://www.etykaslowa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12:agresja-jzykowa-jako-problem-moralny&catid=1:eksperci-o-etyce-sowa&Itemid=9
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ewentualnym nieporozumieniom. Grupy na portalach typu Facebook czy Goldenline to swoiste 

społeczności w „pigułce” budowane i funkcjonujące na podobnych zasadach co w rzeczywistości, ale 

dużo intensywniejsze pod względem emocji. Internet jest „egalitarny, to znaczy – każdy mający 

odpowiedni sprzęt i umiarkowane umiejętności techniczne może być aktywnie obecny  

w cyberprzestrzeni, ogłaszać swoje przesłanie światu i domagać się uwagi. Pozwala jednostkom bawić 

się anonimowością, odgrywać różne role i fantazjować, a także wchodzić we wspólnotę z innymi  

i dzielić się z nimi. Według gustów użytkowników pozwala zarówno na aktywny udział, jak i bierne 

bycie wchłanianym przez «pozbawiony zewnętrznych odniesień świat, poddając się bodźcom o niemal 

narkotycznym oddziaływaniu».
 
Może być wykorzystany dla przełamania izolacji jednostek i grup  

lub do jej pogłębienia”
16

. 

 

Na koniec 
 

W rozmowie z Tomasz Fiałkowskim Stanisław Lem zwracał uwagę, że w internecie można 

być, kim się chce, tworzyć nową osobowość, którą będziemy wpływać na innych, ale poprzez którą 

również inni będę mieli wpływ na nas
17

. W internecie można powiedzieć wszystko, ale też trzeba 

liczyć się z konsekwencjami tych wypowiedzi. O ile w pewnym stopniu zrozumiałe jest 

„poprawianie” swojego wizerunku w sieci poprzez budowanie nowego, lepszego, być może 

wymarzonego obrazu siebie – o tyle trudno zrozumieć schemat, w którym wielu użytkowników 

internetu w sieci sprawia gorsze wrażenie niż w rzeczywistości. Składają się na to zarówno agresja, 

duże nagromadzenie wulgaryzmów, jak i częste wchodzenie w konflikty lub krytykowanie  

„dla zasady”. I znów, o ile można przyjąć, że tego typu anonimowe wypowiedzi internautów mogą 

być metodą na odreagowanie własnych stresów i frustracji – o tyle prowadzenie takich działań 

publicznie pod własnym imieniem i nazwiskiem jest trudne do zrozumienia, zwłaszcza jeśli okazuje 

się, że te same osoby prywatnie, nie tylko w kontaktach w cztery oczy, ale również w relacjach 

towarzyskich są zupełnie inne, a ich zachowanie w niczym nie przypomina „cynicznej buldożerii” 

toczącej pianę z profili w sieci. 

Pomijając anonimową agresywność języka komunikacji internetowej, a koncentrując  

się na aktywności „jawnych”, nazwijmy ich, użytkowników portali społecznościowych, można 

założyć, że tworzony przez nich wizerunek jest często niezamierzenie i nieświadomie przerysowany. 

Przestrzeń wirtualna poprzez specyficzną formę języka intensyfikuje emocje i pomnaża 

nieporozumienia. Spowodowane jest to wymienionymi w artykule czynnikami takimi jak brak 

komunikacji niewerbalnej, ale również asynchronicznością komunikacji i specyfiką poszczególnych 

gatunków wypowiedzi internetowych. Analiza języka internetu otwiera szerokie pole do badań, które 

jednak muszą zostać usystematyzowane, o czym wspomina Jan Grzenia w jednej z najobszerniejszych 

i najbardziej dotychczas uporządkowanych pod względem metodologii publikacji dotyczących 

komunikacji językowej w sieci
18

. Pewne jest to, że nie można analizować języka komunikacji 

elektronicznej, pomijając technologię, za pomocą której jest on tworzony, oraz w oderwaniu  

od rzeczywistości, na którą aktywność w sieci ma niepodważalny wpływ. 
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Abstract 

Forms and Standards – Language of Internet’s Communication. Preliminary Considerations 

 

Two personality or a one schizophrenic – this article is an attempt to answer the question how much real  

and virtual world are interrelated. Both the image and position in the social hierarchy of the network are 

affected by the language employed in electronic communication. Is there a representation of our natural 

behaviors, whether it can be analyzed as well as written or spoken language, or creates a new, hybrid form  

of language full of abbreviations and symbols? This article attempts to systematize the questions about 

communication on the Internet, outlining the broad issues of language analysis in the network depending on the 

purpose for which it is used. 

 

Key words: language, communication, Internet, social, social media 
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SMS JAKO ŚRODEK KOMUNIKOWANIA
1
 

 

Paweł Przywara
2
 

 
 

 

Streszczenie 

 

Niniejszy artykuł nawiązujący głównie do prac brytyjskiego językoznawcy Davida Crystala dotyczy tzw. textingu, 

czyli porozumiewania się za pomocą SMS-ów, ale zarazem wchodzi w obszar lingwistycznych analiz zjawiska 

językowego porozumiewania się osób korzystających z nowych mediów. Zwraca się tu uwagę na dość istotne 

różnice między strukturą języka angielskiego i polskiego zarówno, jeśli chodzi o stosowanie form skróconych, 

jak też o to, że ten pierwszy jest językiem samogłoskowym, ten drugi zaś spółgłoskowym. Podkreśla się, że język 

SMS-ów czy szerzej „Sieciomowa” nie posiada jakiegoś trwałego leksykonu ani określonych reguł 

syntaktycznych, a więc podstawowych warstw charakteryzujących strukturę jakiegoś języka, stanowi więc raczej 

jedynie przykład lingwistycznej improwizacji, nie zaś konstrukcję języka nowego typu. Pojawiające się czasem 

(w omówieniach dotyczących języka nowych mediów) porównania textingu do wysyłania telegramów czy 

telegrafowania wydają się nieuzasadnione, skoro esemesowanie charakteryzuje się generalnie tym, że przesyłane 

są treści nieistotne, a nie komunikaty poważne, tak jak to było w czasach powszechnego używania depesz. 

Textingu nie należy zatem demonizować jako zagrożenia dla współczesnego języka, choć powinniśmy pamiętać, 

że coraz większa dominacja nowoczesnych technologii nad kulturą i edukacją przyczynia się do obniżania 

poziomu także naszej językowej świadomości. 

 

Słowa kluczowe: texting, sms, komunikowanie, Internet 

 

 

Wybitny współczesny językoznawca brytyjski David Crystal specjalizujący się m.in. 

w badaniu języka nowych mediów (i prowadzący bloga pod adresem http://david-

crystal.blogspot.com/) zatytułował swoją książkę dotyczącą SMS-owania (esemesowania?
3
) 

za pomocą samych spółgłosek, po prostu: Txtng. W podtytule zaś wykorzystał jedną 

samogłoskę, ale skonstruował go na podobieństwo rebusu: The Gr8 Db8
4
. Dla osoby 

                                                      
1
 Niniejszy artykuł jest rozwinięciem rozważań Davida Crystala. 

2
 dr Paweł Przywara, pawel_przywara@yahoo.com. 

3
 Wbrew pozorom jest to dość poważny problem lingwistyczny – czy powinniśmy mówić o „przesyłaniu 

krótkich wiadomości tekstowych za pomocą telefonów komórkowych”, czy też tworzyć potworki językowe typu 

„SMS-owanie” lub „esemesowanie”? Gdy przychodzi nam wypełniać formularz podatkowy, to raczej nie 

mówimy „pit-owanie”, prawda? W niniejszym artykule będę używał zamiennie „SMS-owanie” oraz 

„esemesowanie”, choć żadnej z nich nie uważam za zadowalającą. Sporo uwagi ewolucji polszczyzny  

i anglicyzacji/amerykanizacji języka polskiego poświęca Kazimierz Ożóg (por. tegoż Polszczyzna przełomu XX 

 i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Biblioteka Frazy, Rzeszów 2007, s. 228-238). Ten ostatni z wymienionych 

procesów przyjmuje, jak to zwykle w Polsce przy okazji rozmaitych mód, groteskowe postaci, gdy  

w supermarketach i hipermarketach wywieszane są tablice z hasłem „SALE”, na sklepy z używaną odzieżą 

mówi się „sekond hendy” itp. 
4
 D. Crystal, Txtng. The Gr8 Db8, Oxford University Press, New York 2008. O tym, że texting ma cechy 

podobne do rebusów ,pisze zresztą sam Crystal (s. 39 i n.), krytykując przy okazji te koncepcje, które widzą  

http://david-crystal.blogspot.com/
http://david-crystal.blogspot.com/
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nieznającej angielskiego, a szczególnie tej formy wypowiadania się użytkowników nowych 

mediów, jaką jest Netspeak czy textspeak (oba określenia ukuł zresztą sam Crystal
5
 i można 

by je przetłumaczyć odpowiednio jako s i e c i o m o w a
6
 i t e k s t o m o w a ;  ich 

pierwowzorem morfologicznym jest zapewne Orwellowskie określenie newspeak, czyli 

n o w o m o w a )  – ten tytuł mógłby się wydać nie tylko niezrozumiały, lecz i dziwaczny. 

Autor zapewne chciał się posłużyć pewną konwencją rozpowszechnioną zwłaszcza  

w „języku Sieci”
7
, a która przeniosła się także do „języka SMS-ów” i jednocześnie 

przyciągnąć potencjalnego czytelnika graficznym dziwolągiem zupełnie nietypowym, jeśli 

chodzi o tytułowanie książek stricte naukowych. To mu się z pewnością udało – przynajmniej 

w moim przypadku. Gdy tylko zobaczyłem tytuł (i rebus w nim ukryty został przeze mnie 

rozwiązany), to natychmiast zainteresowałem się książką Crystala. Napisana jest ona z lekkim 

przymrużeniem oka (sam podtytuł The great debate jest stanowczo na wyrost – nie ma 

bowiem żadnej „wielkiej debaty” dotyczącej SMS-owania
8
), choć zawiera intrygujące nie 

tylko z lingwistycznego punktu widzenia obserwacje oraz dane. 

Zacznijmy od tych ostatnich. Crystal powołuje się na statystyki dotyczące 

porozumiewania się za pomocą SMS-ów i są to wyliczenia niewymagające naukowego 

komentarza: „pierwsze eksperymentalne wiadomości zostały wysłane w Finlandii w latach 

1992-1993; pięć lub więcej lat minęło, nim liczba użytkowników zaczęła rosnąć. Średnia 

liczba wiadomości na użytkownika sieci GSM w 1995 r. wynosiła 0,4 miesięcznie; przed 

końcem roku 2000 było to raptem jedynie 35. Ten spowolniony start, jak można sądzić, 

spowodowany był tym, że firmy nie do końca wiedziały, w jaki sposób oszacować koszty tej 

nowej usługi. Gdy jednak procedury ustalono, esemesowanie ruszyło z kopyta. W Wielkiej 

Brytanii w 2001 r. zostało wysłanych 12,2 miliarda SMS-ów. Ta liczba została podwojona 

przed rokiem 2004, a na rok 2007 prognozowano, że będzie to 45 miliardów. W samo Boże 

                                                                                                                                                                      
w textingu język piktograficzny. Przyjmując jednak takie rozwiązanie, powinniśmy pamiętać, że z rebusów nie 

da się skonstruować j ę z y k a .  
5
 Por. idem, A Glossary of Netspeak and Textspeak, Edinburgh University Press, Edinburgh 2004. 

6
 Określenie „język Sieci” brzmiałoby zbyt poważnie/uczenie. Trudno zresztą mówić tu faktycznie o j ę z y k u ,  

skoro ten zwykle posiada jakąś leksykę (słownik), składnię oraz gramatykę, Netspeak oraz texting natomiast 

programowo od tych sposobów ustrukturowania i skodyfikowania języka odchodzą, o czym jeszcze będzie 

mowa pod koniec niniejszego artykułu. 
7
 Por. J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007. 

8
 Pomijając prasowe dyskusje, np. (linkowany przez Crystala) napisany przez brytyjskiego literaturoznawcę 

Johna Sutherlanda artykuł, którego tytuł, także jak u Crystala, skonstruowany jest na podobieństwo rebusu lub 

próbki internetowej nowomowy: Cn u txt? (co moglibyśmy po polsku oddać jako: umiesz SMS-ować?) 

http://www.guardian.co.uk/technology/2002/nov/11/mobilephones2 czy głosy bardzo krytyczne pod adresem 

Webspeak jak choćby artykuł amerykańskiego komunikologa, Crispina Thurlowa: From Statistical Panic  

to Moral Panic: The Metadiscursive Construction and Popular Exaggeration of New Media Language in the 

Print Media, http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue3/thurlow.html. Thurlow nie kryje swojej dezaprobaty wobec 

tego typu angielszczyzny, jaka się pojawia w komunikacji elektronicznej, i wobec entuzjastycznego (odnośnie 

do Sieciomowy) podejścia Crystala. Thurlow m.in. przywołuje pojawiające się w anglosaskich mediach opinie 

traktujące texting jako eufemizm, za którym skrywa się zjawisko współczesnego analfabetyzmu, a Sieciomowę 

porównujące do wirusa zarażającego umysły młodzieży. Należy zaznaczyć, iż u podstaw tych krytycznych opinii 

leżą obserwacje dotyczące pojawiania się w szkolnych pracach egzaminacyjnych właśnie textingu czy Netlingu 

w miejsce tradycyjnej angielszczyzny (polegało to na tym, że nie stosowano apostrofu: were zamiast we‟re, 

przekręcano formy poszczególnych wyrażeń: are zamiast our, pisano „U” zamiast you, używano 

„sfonetyzowanych” form wyrażeń, skrótowców itd.). Można jednak postawić w tym miejscu pytanie,  

czy problem polega na tym, że texting aż tak mocno determinuje sposób myślenia i pisemnego wypowiadania się 

anglojęzycznej młodzieży, czy też współczesna szkoła odwołująca się nieustannie do multimediów jako 

podstawowych środków dydaktycznych przyczynia się do kultu „języka nowych mediów”. Neil Postman  

już dawno (tj. w epoce przed-internetowej) przestrzegał przed negatywnymi zjawiskami związanymi z prymatem 

technologii nad kulturą i edukacją. 

W Polsce zjawisko textingu w wypracowaniach uczniów nie przybrało jak na razie aż tak alarmującej jak na 

Wyspach Brytyjskich formy. 

http://www.guardian.co.uk/technology/2002/nov/11/mobilephones2
http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue3/thurlow.html
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Narodzenie w 2006 r. wysłano ponad 205 milionów SMS-ów. Chodzi tu zaledwie o jeden 

kraj. Dane dotyczące świata rozkładały się od 17 miliardów w 2000 r. do 250 miliardów  

w 2001. W 2005 r. przebito liczbę biliona SMS-ów. Gartner, jeden z analityków branży, 

przewiduje liczbę 2,4 biliona do 2010 r.”
9
.  

Przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych jest więc praktyką tak powszechną  

i transkulturową, że pod względem częstotliwości wielokrotnie przewyższającą... (zwykłe) 

telefonowanie
10

. Mówiąc krótko i nieco kolokwialnie: „ludzie” wolą SMS-ować niż ze sobą 

rozmawiać, mimo że ze swymi komórkami się przez 24h nie rozstają (budzą się z nimi, 

pracują, biegają, słuchają radia, chodzą na siłownię, uczą się, zwiedzają różne miejsca, 

chodzą do kina lub na koncerty, zasypiają). Można by się jednak zastanawiać, czy za tym 

(świadomym) wyborem (SMS-ów, a nie rozmów) dokonywanym przez użytkowników 

nowych mediów przemawiają względy czysto finansowe, czy też jakieś inne. SMS-owanie 

nie tylko bowiem jest tańsze od „rozmów”, ale też zapewnia (zarówno nadawcy, jak  

i odbiorcy) intymność oraz komunikacyjny komfort, jakich próżno szukać w innych rodzajach 

interpersonalnej, pośredniej (tj. wykorzystującej jakieś środki techniczne) komunikacji. 

Pomijając sytuację, w której telefon adresata naszych wiadomości trafi w niepowołane 

ręce, lub też taką, w której (w ramach ogólnoświatowej walki z terroryzmem) nasze SMS-y 

perlustrowane są przez służby specjalne czuwające nad „bezpieczeństwem globalnej 

korespondencji” – nasz krótki komunikat dostarczany jest tylko i wyłącznie do wglądu 

konkretnego odbiorcy, zaś odpowiedź tegoż odbiorcy przesyłana jest tylko i wyłącznie do 

naszego wglądu. Nikt inny naszej komunikacji nie obserwuje i w niej nie uczestniczy.  

Ta komunikacja może być synchroniczna (w podobnym sensie jak czatowanie pod 

warunkiem, że interlokutorzy nie odwlekają swoich werbalnych reakcji w trakcie 

elektronicznej konwersacji), lecz równie dobrze może się rozgrywać „poza czasem”, „poza 

bieżącą chwilą” (najczęściej esemesujemy asynchronicznie). Przyjaciel, ukochana osoba, 

                                                      
9
 Por. też wyliczenia podane przez Tomasza Gobana-Klasa dotyczące sytuacji w naszym kraju sprzed kilku lat: 

„Polacy pokochali telefony komórkowe. Korzysta z nich już ponad 22 milionów rodaków (…). Liczba 

aktywnych kart SIM (wskaźnik telefonii komórkowej) wyniosła pod koniec 2005 roku ponad 30 milionów,  

a linii telefonicznych – mniej niż 14 milionów. Obecnie jest zatem dwa razy więcej komórek niż aparatów 

stacjonarnych (…). Ilość wysyłanych i odbieranych esemesów w wielu krajach, m.in. w Polsce, przekracza ilość 

rozmów! W okresie świąt Bożego Narodzenia w 2005 roku Polacy wysłali ponad 388 milionów SMS-ów  

z życzeniami! MMS-ów, czyli wiadomości multimedialnych, wysłaliśmy ponad 2 miliony. To ponad dwukrotnie 

więcej niż w poprzednie święta” (Wstęp do wydania polskiego, [w:] Paul Levinson, Telefon komórkowy. Jak 

zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji, Muza SA, Warszawa 2006, s. 7 i 10). Należy jednak 

mieć na uwadze tu dwie istotne kwestie: 1) nasze realia obciążone są dziedzictwem technologicznej zapaści, jaką 

paru pokoleniom Polaków zafundował komunizm (brak sieci telefonicznych w wielu obszarach kraju, trudności 

z uzyskaniem zezwolenia na telefon, niechęć władz komunistycznych do ułatwiania życia obywatelom – stąd też 

ta nadreprezentacja komórek względem telefonów stacjonarnych; te ostatnie ponadto bywają nierzadko 

instalowane przez użytkowników tylko po to, by do danego gospodarstwa został podłączony internet) oraz 2) 

(sięgając już do współczesnych czasów) sporą część komórek posiadają dzieci już od wczesnych lat szkolnych. 

To zaś, że dzieciom kupowane są komórki, jak i to, iż część klientów ma po kilka telefonów, w sztuczny sposób 

zawyża liczbę użytkowników telefonii (w 2009 r. blisko 45 mln abonentów; por. 

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/liczba-abonentow-telefonii-komorkowej-wzrosla-do-44-96-mln-w-2009-

r). Ponadto, ze względu na istnienie oligopolu na rynku usług telekomunikacyjnych usługi te wciąż są w naszym 

kraju drogie w stosunku do przeciętnych zarobków (a ponadto część obszarów Polski, w których operatorom  

ze względu na niskie zaludnienie „nie opłaca się” instalowanie infrastruktury, jest nadal „poza zasięgiem”,  

np. Bieszczady, pomijając co większe miejscowości). W 2007 r. szacowano, że 72% Polaków korzysta  

z komórek, zaznaczając zarazem, że część naszych rodaków nie chce korzystać z tego rodzaju środka 

komunikacji (http://www.egospodarka.pl/22269,Telefon-stacjonarny-coraz-rzadziej-uzywany,1,39,1.html).  

Por. też dane dotyczące polskiego rynku telefonii komórkowej z 2009 r. 

(http://gsmonline.pl/portal/news/news.jsp?s0n_id=23171). 
10

 Nie trzeba prowadzić jakichś kompleksowych, kosztownych badań, by odkryć tę prawidłowość. Przyznajmy 

się z ręką na sercu, czy częściej do krewnych i znajomych telefonujemy, czy raczej SMS-ujemy :) – zwłaszcza 

na „święta” lub „z okazji imienin/urodzin”. 

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/liczba-abonentow-telefonii-komorkowej-wzrosla-do-44-96-mln-w-2009-r
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/liczba-abonentow-telefonii-komorkowej-wzrosla-do-44-96-mln-w-2009-r
http://www.egospodarka.pl/22269,Telefon-stacjonarny-coraz-rzadziej-uzywany,1,39,1.html
http://gsmonline.pl/portal/news/news.jsp?s0n_id=23171
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znajomy etc. wysyła nam jakiś komunikat, my odczytujemy jego treść o jakiejś porze,  

a odpowiadamy wtedy, kiedy mamy na to ochotę; po czym przychodzi następny SMS,  

a my w wolnej/stosownej chwili wysyłamy następną wiadomość. Dynamika takiej 

komunikacji zależy więc w sporej mierze od woli interlokutorów – jeśli jest potrzeba, to taka 

komunikacja nabiera szybkości; jeśli potrzeby nie ma – komunikacja toczy się leniwie, 

niemalże jak wymienianie dyskretnych liścików za pomocą jakiegoś posłańca. 

Wróćmy do książki Crystala i pewnego założenia, które jej autor czyni, założenia 

mogącego budzić merytoryczne wątpliwości. Crystal zdaje się bowiem przyjmować, iż SMS 

to jest t e k s t .  Owszem, istnieje takie podejście wśród części badaczy, które traktuje każdą 

zdaniową wypowiedź jako właśnie tekst
11

. Nie jest to jednak rozwiązanie w pełni 

uzasadnione. Tekst zwykle jest jakimś zbiorem/zestawieniem powiązanych ze sobą 

komunikatów, natomiast sam komunikat nie ma (i nie może mieć) struktury tekstu. To,  

że komunikat składa się z jakichś jednostek dźwiękowych (głosek) czy 

graficznych/wizualnych (znaków literowych), nie czyni go jeszcze tekstem – idąc wszak  

po takiej linii rozumowania musielibyśmy przyjąć, że poszczególne s ł o w a  to teksty 

(bywają komunikaty jednowyrazowe: „Stój!”)
12

, a tym samym samo pojęcie tekstu uległoby 

rozmyciu i przestało pełnić funkcję eksplanacyjną w analizie jakiegokolwiek dialogu lub 

dyskursu. 

Zamęt semantyczny wprowadza anglojęzyczne określenie texting oznaczające  

(w miejsce niegdysiejszego text-messaging
13

) usługę SMS-owania, w ramach której 

wykorzystuje się maksymalnie 160 znaków ze spacjami włącznie, a istotą takiego przekazu 

jest posługiwanie się skrótami, jak pisze przywoływany już wcześniej Sutherland 

(http://www.guardian.co.uk/technology/2002/nov/11/mobilephones2). Goban-Klas natomiast 

twierdzi wprost „SMS to prywatny telegraf”
14

, dodając, „choć wydawało się, że telegraf to już 

tzw. martwe medium zastąpione przez telefon i e-mail, to dzięki SMS przeżywa drugą 

młodość. Stał się nie tylko elementem łączności dwustronnej, lecz także narzędziem 

przesyłania opinii do mediów (np. do radia), brania udziału w konkursach, programach 

telewizyjnych (przełomem był tu Big Brother)”. 

Do obu tych spostrzeżeń, tak jak i do generalnego przesłania książki Crystala (tudzież 

opisywanej w niej „wielkiej debaty” o SMS-owaniu) można zgłosić parę krytycznych uwag. 

Przede wszystkim skrótowość, skłonność do stosowania akronimów oraz tzw. form 

ściągniętych (I‟m zamiast I am; can‟t zamiast cannot, won‟t zamiast will not etc.) jest  

                                                      
11

 Ku takiej interpretacji, sądzę, skłania się John Lyons, deklarując: „Zgodnie ze zwyczajem upowszechniającym 

się obecnie w językoznawstwie wszelki ciągły zbiór kolejnych zachowań językowych lub ich wytworów 

będziemy nazywać tekstem bez względu na to, czy jest on mówiony, czy pisany, i czy jest rozmową, czy 

monologiem” (Semantyka, t. I, PWN, Warszawa 1984, s. 32). Tadeusz Milewski natomiast nieco inaczej 

rozumie tekst, wyróżnia bowiem cztery „fazy mowy” – podstawową, tj. mówienie, drugą, czyli zrozumienie 

słów nadawcy przez odbiorcę, tekst (tu „wytwór mówienia i zrozumienia”) oraz język „będący społecznym  

i abstrakcyjnym tworem mowy” (por. idem, Językoznawstwo, PWN, Warszawa 1965, s. 7-8). 
12

 Na temat różnicy między wyrazem a tekstem por. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, 

red. R. Grzegorczykowa i in., t. I, PWN, Warszawa 1998, s. 33-41. 
13

 Por. artykuł C. Thurlowa Generation Txt? Sociolinguistics of Young People‟s Text-messaging 

http://extra.shu.ac.uk/daol/articles/v1/n1/a3/thurlow2002003-paper.html. 
14

 Por. Goban-Klas, op.cit., s. 10. Najdalej w porównaniach idzie Levinson: „Za sprawą telefonu komórkowego, 

który w ruchu udostępnia nam internet i wszystkie jego media, a także umożliwia rozmowy telefoniczne, każdy 

z nas staje się przenośnym ogniskiem domowym. Powstaje w ten sposób telepatyczne, wszechkomunikujące się 

społeczeństwo. (…) Zwykły telefon i internet sprawiły, że praca skolonizowała dom. Teraz za sprawą telefonu 

komórkowego biuro zespoliło się z domem” (por. op.cit., s. 14-15). Wydaje się jednak, że wizja „telepatycznego 

społeczeństwa” Levinsona jest utopijna – paradoksalnie bowiem rzecz biorąc, im więcej pojawia się 

technologicznych możliwości błyskawicznego komunikowania się, tym rzadziej z nich korzystają zwykli 

użytkownicy. Nowoczesne media najczęściej traktowane są przez konsumentów jak z a b a w k i ,  nie zaś środki 

komunikowania (por. mój tekst, http://bistro.edu.pl/artykul,O_pojeciu_technicznego_idioty.html). 

http://www.guardian.co.uk/technology/2002/nov/11/mobilephones2
http://extra.shu.ac.uk/daol/articles/v1/n1/a3/thurlow2002003-paper.html
http://bistro.edu.pl/artykul,O_pojeciu_technicznego_idioty.html
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w angielszczyźnie praktyką o wiele starszą niż usługa esemesowania
15

 oraz bardzo 

rozpowszechnioną (trudno sobie właściwie wyobrazić angielszczyznę bez tych „oszczędnych 

form”)
16

. Zupełnie odmiennie natomiast sytuacja wygląda w polszczyźnie (pomijam jej 

urzędową i specjalistyczną formułę), w której tego rodzaju uzus językowy należy  

do rzadkości i mimo przeróżnych, dość karkołomnych praktyk związanych z popkulturą  

i subkulturami (nieudolnie naśladującymi nasyconą skrótowcami angielszczyznę) nie 

przyjmuje się nawet w potocznym wykorzystaniu języka
17

. Texting więc w angielszczyźnie 

ma swój fundament w utrwalonych już od wieków lingwistycznych zwyczajach, które nie 

pojawiły się dopiero w latach 90. XX w., kiedy spopularyzowana została usługa 

esemesowania. 

Jest ponadto jeszcze jedna, o wiele poważniejsza przyczyna odmienności  

– to fonologiczne i morfologiczne ustrukturowanie języka. Polski, po pierwsze, jest językiem 

spółgłoskowym (33 spółgłoski i zaledwie 6 samogłosek
18

), tzn. takim, w którym większość 

wypowiadanych dźwięków to właśnie spółgłoski, co znacznie utrudnia tworzenie form 

ściągniętych
19

, podczas gdy angielski to – tak jak francuski czy niemiecki – język 

samogłoskowy (25 samogłosek i 24 spółgłoski – wliczając dyftongi, oczywiście
20

).  

                                                      
15

 Por. D. Crystal, The Cambridge Encyclopedia of English Language, Cambridge University Press 1995. 
16

 Warto zaznaczyć, że od jakiegoś już czasu słowniki współczesnej angielszczyzny uwzględniają także skróty 

wykorzystywane podczas esemesowania i/lub czatowania. Por. Słownik współczesny – angielsko-polski, polsko-

angielski, Pearson Education Limited, Harlow 2004, s. 1033-1037. Zdaniem Crystala jednak, mimo że takie 

„kompendia skrótów” są publikowane i zawierają one po kilkaset przykładów, to zaledwie 5% tychże 

akronimów jest wykorzystywanych w porozumiewaniu się esemesowym (por. D. Crystal, Txtng..., op.cit., s. 24). 

Por. też tabelę ze skrótami i skrótowcami zamieszczoną tu: 

http://extra.shu.ac.uk/daol/articles/v1/n1/a3/table1.pdf. 
17

 Ożóg zwraca uwagę na to, że takie młodzieżowe „skrótowce” jak s p o k o  już od jakiegoś czasu trafiły nawet 

do słowników współczesnej polszczyzny, co świadczy o tym, że mimo swej kolokwialności zakorzeniły się w 

codziennych interakcjach mownych naszych rodaków i nabrały wielu znaczeń (por. op.cit., s. 102). Podobnie 

„zakorzeniło się” już w potocznej polszczyźnie określenie „nara” jako „skrócona forma” od „na razie”. 

Zauważmy jednak, że mimo dość wyraźnego naśladowania skrótowej angielszczyzny ( s p o k o  to coś jak 

anglosaskie cool, zaś n a r a  to coś prawie jak bye), nie są to zwroty tak „ekonomiczne” jak angielskie, zawierają 

bowiem po dwie sylaby, a nie po jednej (pomijam już to, że cool nie jest w angielszczyźnie takim potworkiem 

językowym jak s p o k o ) .  Gwoli ścisłości można dodać, że w polszczyźnie występują już wyrazy, które 

mogłyby taką „ekonomiczną” funkcję spełniać – to odpowiednio słowa: g i t  oraz p a  – jak jednak wiemy, 

socjolekt młodzieżowy nasycany jest nowymi konstrukcjami leksykalnymi na zasadzie „języka dla 

wtajemniczonych”, czyli programowo „niezrozumiałego” dla „dorosłych” (zgredów) oraz posiadającego własną 

leksykę. Na tym jednak nie koniec, ponieważ mimo wysiłków (anonimowych twórców) zmierzających do 

wytworzenia slangu „a la English” polszczyzna nawet socjolektowa „obrasta” rozmaitymi dodatkami 

okołowyrazowymi zgodnie z typową dla naszego języka tendencją do zdrabniania różnych określeń i ich 

kreatywnego przekształcania. Z czasem więc obok s p o k o  pojawia się s p o x ,  s p o c z k o ,  s p o k o  

l o k o ,  s p o k o  m a j o n e z ,  a oprócz określenia n a r a  funkcjonują n a r k a ,  n a r e c z k a ,  

n a r a z i c h o ,  n a r a ź k a  itp. (tak jak zmianom morfologicznym podlega anglicyzm sorry, np. s o r y ,  

s o r k a ,  s o r k )  – konstrukcje świadczące o (naturalnym dla polszczyzny) odchodzeniu od skrótowości. Do 

wyjątków i właściwie językowych dziwolągów (takich jak konstrukcja o  c o  k a m a n ? )  należy w 

polszczyźnie (pojawiające się w szkolnej gwarze) słówko o k  (mówione [ok], a nie [okej], choć mające tę 

funkcję semantyczną, co anglicyzm OK). Por. też Nowy słownik gwary uczniowskiej, red. H. Zgółkowa, Europa, 

Wrocław 2004 oraz P. Müldner-Nieckowski, Wielki słownik skrótów i skrótowców, Europa, Wrocław 2007. 
18

 Por. Tadeusz Milewski, op.cit. 
19

 W angielskim, jak przekonać może się każdy, kto z tym językiem miał do czynienia (podobnie zresztą we 

francuskim), końcówki istniejące w zapisie wielu wyrazów nie są wymawiane – co więcej, za błąd uważa się 

dokładne artykułowanie tychże końcówek (dla Brytyjczyków jest to wtedy tzw. twarde akcentowanie). 

Tymczasem w polszczyźnie niewymawianie końcówek może prowadzić do nieporozumień językowych. 
20

 Por. J.C. Wells, Pronunciation Dictionary, Longman, Harlow 1990. Crystal w swojej encyklopedii 

angielszczyzny podaje z kolei, że samogłosek jest 20, zaś spółgłosek 24 (por. The Cambridge..., op.cit., 236-

245). Nie są istotne tu dokładne wyliczenia, ponieważ lingwiści od lat się spierają co do przeróżnych detali 

związanych m.in. z fonologiczną warstwą języka (podobnie zresztą w polszczyźnie językoznawcze dane 

dotyczące spółgłosek oscylują od 33 wzwyż), należy – porównując strukturalnie angielszczyznę i polszczyznę – 

http://extra.shu.ac.uk/daol/articles/v1/n1/a3/table1.pdf
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W polskim (w przeciwieństwie do angielszczyzny), po drugie, jest deklinacja, koniugacja  

i niezwykle wyrafinowana ortografia. Po trzecie, nasz język pełen jest wyrazów  

o skomplikowanej budowie
21

 (vs. morfologia angielskiego) – po czwarte zaś, angielski jest 

pozycyjny (posiada dość sztywną składnię), a polski nie, tzn. ten ostatni dopuszcza 

najrozmaitsze kombinacje syntaktyczne
22

, które nie byłyby możliwe w potocznej 

angielszczyźnie. 

Nie znaczy to wszystko, rzecz jasna, że w polskim nie pojawia się fenomen 

skrótowości. Klasycznym przykładem jest stosowanie równoważników zdań zamiast pełnych 

sformułowań (tj. z wykorzystaniem czasowników, zaimków itd.) – związane z szerszym 

zjawiskiem językowej elipsy (opuszczania niektórych słów z uwagi na kontekst): O b i a d !  

(z a m i a s t  P o d a ł a m  o b i a d  n a  s t ó ł ) ,  Z m y w a r k a  (zamiast O p r ó ż n i j c i e  

z m y w a r k ę  z  n a c z y ń ) ,  Wo l n e ?  (zamiast C z y  t o  m i e j s c e  o b o k  p a n i  j e s t  

w o l n e ? ) ,  I l e ?  (zamiast I l e  t o  k o s z t u j e ? / I l e  z a  t o  p ł a c ę ? ) .  Niewykluczone 

też, że tego typu (eliptyczne) zachowania językowo-kulturowe znajdują swoje 

odzwierciedlenie w trakcie esemesowania, lecz tylko pod takim warunkiem, że (analogicznie 

jak w sytuacjach komunikacyjnych, w których stosujemy elipsę) kontekst jest na tyle 

oczywisty, że „dopowiada” za nas to, co zostało w komunikacie pominięte. Jak zresztą sama 

nazwa usługi sugeruje, SMS to short message service, czyli przesyłanie „krótkiej” 

wiadomości. Z czasem wprawdzie przyjęło się także nieco pleonastyczne określenie 

„wiadomość tekstowa” („komunikat tekstowy”), zapewne w celu odróżnienia „zwykłego”, 

„pospolitego” SMS-a od MMS-a (skrót odnoszący się do wiadomości multimedialnej, a więc 

zawierającej oprócz warstwy językowej także plik dźwiękowy, zdjęciowy lub filmowy)  

– nie zmienia to jednak faktu, że SMS ze swej istoty charakteryzuje się właśnie skrótowością, 

czyli p o m i n i ę c i e m  (przez nadawcę komunikatu) jakiejś treści
23

.  

Można powiedzieć nawet więcej: (techniczna) forma SMS-a determinuje skrótowe 

konstruowanie komunikatu
24

 – tak samo jak blankiet telegramu ograniczał nas (w czasach 

wysyłania depesz), jeśli chodziło o treść (wiadomości) oraz liczbę znaków do jej przekazania 

użytych. Wbrew jednak temu, co twierdzi Goban-Klas, podobieństwo esemesowania  

do telegrafowania jest pozorne i nie chodzi tu wcale o nieporównywalne koszty (telegramy 

zwykle były o wiele droższe od listów, a ich nadawanie wiązało się ze specjalną procedurą 

wypełnienia blankietu w urzędzie pocztowym i oddania go telegrafistce do wysłania)
25

. Jeśli 

bowiem korzystaliśmy kiedyś z usługi telegrafowania, to zwykle po to, by przesłać do innego 

miasta lub kraju jakąś pilną, niecierpiącą zwłoki wiadomość. Czasami w ten sposób słało się 

                                                                                                                                                                      
mieć na uwadze dysproporcje między szacunkową liczbą samogłosek (w przypadku angielskiego ta liczba 

kilkakrotnie przewyższa liczbę samogłosek w polskim). Naturalnie, nie należy mylić głosek ze znakami 

literowymi, których w każdym alfabecie fonetycznym jest m n i e j  niż głosek. 
21

 Na temat słowotwórstwa w polszczyźnie por. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia,  

red. R. Grzegorczykowa, t. II, PWN, Warszawa 1998. 
22

 Por. Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, PWN, Warszawa 1998. 
23

 Jeśli zaś nadawca już w punkcie wyjścia konstruuje komunikat z pominięciem jakichś treści, to nastawienie 

tego nadawcy do przekazu jest metajęzykowe i metakomunikacyjne – na zasadzie: jak w tych stu 

kilkudziesięciu znakach zmieścić taką a taką treść. Mimo że istnieje w telefonii komórkowej taka techniczna 

możliwość, by tworzyć „łączone SMS-y”, czyli wysyłać od razu cały „ciąg komunikatów”, to zwykle 

komunikujący się esemesowo nie korzystają z niej, „kondensując” wypowiedź do jednego SMS-a inicjującego 

ewentualną wymianę komunikatów. 
24

 To, że dany środek przekazu ma wpływ na formę i treść przekazu, zostało dostrzeżone dosyć szybko wraz  

z rozwojem mediów wizualnych, zwłaszcza filmu. Tak jak zdjęcie nie jest w stanie przekazać treści 

dźwiękowych, tak film niemy stanowił „prehistorię” w stosunku do obrazów udźwiękowionych (zrazu ze 

ścieżką audio w wersji mono, po kilkudziesięciu latach w wersji stereo). Karteczka „memo”, na której 

zostawiamy komuś przyklejoną do lodówki „listę zakupów”, nie pozwala na napisanie tekstu opowiadania. 
25

 Nawet jeśliby Gobanowi-Klasowi chodziło o telegrafowanie na potrzeby wojskowo-frontowe czy prasowe 

(przekazywanie depeszy agencyjnej), to tym bardziej to obrazowe porównanie nie pasuje do esemesowania. 
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życzenia imieninowe lub urodzinowe (tudzież wyznania miłosne), ale najczęściej telegram 

zawierał komunikat zawiadamiający o jakimś doniosłym wydarzeniu (urodziny dziecka, czyjś 

pogrzeb, nagły wypadek itp.) i – co chyba najważniejsze – nie wiązał się z „telegramem 

zwrotnym” (nadawca wcale nie oczekiwał, że odbiorca odpowie telegramem na telegram)
26

. 

SMS-y natomiast to komunikacja beztroska, lekka, rozrywkowa, „nieoficjalna”, 

„nieformalna”, częstokroć pół żartem, pół serio itd. i przede wszystkim i n t e r a k t y w n a ,  

dwukierunkowa. Wprawdzie bywa ona na ogół a s y n c h r o n i c z n a  (pojawiają się odstępy 

czasowe między poszczególnymi komunikatami), lecz niemal zawsze wysyłając SMS-a 

oczekujemy na feedback ze strony odbiorcy. Jeśli ktoś, do kogo esemesujemy,  

nie odpowiada (w jakimś umownym przedziale czasu), to wnioskujemy, że albo  

ma wyłączony telefon, albo nie może się z nami komunikować z racji wykonywanych zajęć, 

albo też np. jest obrażony na nas i dlatego nie reaguje. Innymi słowy, brak odzewu traktujemy 

jako sytuację komunikacyjnie nienaturalną, a więc tak, jakby „rozmowa” się urwała przed 

przewidzianym na jakąś chwilę końcem.  

Z reguły oczywiście sekwencja komunikatów zamyka się w jakiejś skończonej 

liczbie (kilku, kilkunastu, rzadziej kilkudziesięciu
27

) SMS-ów, czyli jeden z interlokutorów 

wysyła wiadomość „kończącą” (np. za pomocą pozdrowień, emotikonu „:)” lub informacji: 

„muszę kończyć”) wymianę komunikatów i wtedy kolejny SMS mógłby być potraktowany 

jako natręctwo ze strony nadawcy. W tym zatem względzie esemesowanie przypominać może 

strukturalnie jakąś szczątkową formę rozmowy telefonicznej
28

, która o ile nie przebiega  

w nadzwyczajnych lub ekstremalnych okolicznościach (kiedy odchodzi się od rutyny 

konwersowania, bo np. trzeba kogoś o czymś błyskawicznie powiadomić), również ma swój 

rutynowy porządek: początek (powitanie, zagajenie), środek (ustalanie jakiejś kwestii; 

dzielenie się jakimiś wieściami), koniec (pożegnanie)
29

. 

 

Esemesowanie z jednej strony jest, jak wiemy, niezwykle rozpowszechnione i służy 

pewnym uniwersalnym, transkulturowym celom związanym z naszą codziennością  

i koniecznością pozostawania w kontakcie z osobami, z którymi lubimy/chcemy/musimy się 

w ciągu dnia porozumiewać – z drugiej jednak, jego stricte tekstowa formuła (konstrukcja 

poszczególnych wiadomości) wcale tak uniwersalna nie jest. Na przeszkodzie stoi  

tu bowiem ustrukturowanie danego języka. O ile w angielszczyźnie samogłoski z racji swej 

nadreprezentacji, czyli wysokiej częstotliwości występowania w wyrazach, mogą czasami 

zostać „wyeliminowane” jako „oczywiste” lub „redundantne”
30

 (zaś spółgłoski bywają 
                                                      
26

 Listonosz najwyżej prosił o potwierdzenie/pokwitowanie otrzymania depeszy przez odbiorcę. Jako 

ciekawostkę można dodać, że w latach 80. w Peerelu stosowano (w dobie ogólnokrajowego kryzysu) „usługę 

mieszaną” – telegramy bywały odczytywane odbiorcom przez pracownicę poczty przez telefon (dzwoniono  

do adresata i informowano go, że „otrzymał” depeszę, a następnie podawano jej treść). Było to w czasach, kiedy 

rozmowy „międzymiastowe” (nie mówiąc o „zagranicznych”) się „zamawiało”, tzn. abonent najpierw dzwonił 

do centrali telefonicznej i prosił o połączenie z określonym numerem odbiorcy, potem zaś (czas oczekiwania 

bywał od kilkunastu minut do paru godzin) pracownica poczty oddzwaniała do abonenta, informując o tym,  

że uzyskano połączenie i może on mówić lub też o tym, że nie można się połączyć z odbiorcą, bo „nie 

odpowiada”. 
27

 Takie „tasiemcowe” wymiany SMS-ów to, jak można przypuszczać, specjalność zakochanych: Nadawca:  

„KC :*”, Odbiorca: „ja ciebie tez”, N: „Ja bardziej :)”, O: „Nie to ja b-j :D”, N: „:*”, O: „:*, :*, :*, :*” i tak 

całymi godzinami :) 
28

 Por. C. Thurlow, Generation Txt..., op.cit. 
29

 Abstrahuję od sytuacji plotkowania przez telefon, które rządzi się własnymi prawami i spełnia zwykle funkcję 

fatyczną (kontaktowanie się interlokutorów za pomocą języka). 
30

 Redundancja, jeśli chodzi o treść komunikatu, polega na tym, że przekazujemy odbiorcy (podczas 

rozmawiania, pisania itd.) więcej treści niż to jest konieczne (np. zdanie W a c e k  u r z ą d z a  w  s o b o t ę  

s w o j e  i m i e n i n y  o  s z ó s t e j  p o  p o ł u d n i u  mówi „za dużo”, czyli jest redundantne w stosunku  

do komunikatu I m p r a  u  W a c k a ,  s o b .  1 8 . 0 0 ) .  Sporo naszych codziennych wypowiedzi jest właśnie 

redundantnych – ma to jednak ten pozytywny efekt, że z „nadmiaru treści” łatwiej nam wyłowić to, co jest 
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niewymawiane, a texting tak jak i Netspeak/Webspeak naśladuje mowę, nie zaś pismo
31

),  

o tyle w polszczyźnie taki zabieg nie jest łatwy do wykonania z racji nadreprezentacji 

spółgłosek i potrzeby zachowania zrozumiałości komunikatu (arbitralne „wycięcie” przez 

nadawcę jakiejś części wyrazu może nie być właściwie zdekodowane przez odbiorcę).  

Ponadto, jak już sygnalizowałem, morfologia angielskiego a morfologia polskiego 

to „dwa różne światy”. Słownictwo w angielszczyźnie zawiera mnóstwo wyrazów krótkich, 

często jednosylabowych i niepodlegających zbyt wielu zmianom morfologicznym
32

, podczas 

gdy leksyka polszczyzny obfituje w wyrazy dwu- i więcej-sylabowe, w których końcówki 

zmieniają się zwykle w zależności od tego, do jakiej osoby (liczby pojedynczej/mnogiej)  

się odnoszą, w jakich związkach syntaktycznych występują. Co więcej, sporo angielskich 

słów i/lub ich części mimo różnic morfologicznych i ortograficznych brzmi podobnie (great, 

wait, eight, weight, fate, late, Kate itp.), co umożliwia ich „akronimizację” w sfonetyzowanej  

(gr8, w8 itd.) angielszczyźnie SMS-ów lub Sieciomowy. W polszczyźnie zaś nawet jeśli 

jakieś brzmieniowe podobieństwa (homofonia) się pojawiają, to i tak są tak rzadkie, iż nie 

wykształciły się formy ich „skracania”. Można sobie konstruować fonetyczne skrótowce typu 

„3maj sie”
33

, lecz stanowić będą one wyłącznie rebusy, ewentualnie typograficzne zagadki 

(których zdekodowanie wymaga chwilowego namysłu), nie zaś nowe formy popularnego  

i efektywnego komunikowania się.  

Przy tej okazji warto nadmienić, iż czym innym jest pojawianie się „wyspowe” jakichś 

konstrukcji językowych (na zasadzie pewnych zabaw słownych), a czym innym ich 

„osadzenie się” w praktykach komunikacyjnych danej wspólnoty (speech community). Jest  

to rzecz jasna zagadnienie na osobny artykuł, ale pamiętać powinniśmy o tym, co już  

od dziesięcioleci głoszą językoznawcy, tj. że nie każdy neologizm/eufemizm/idiom itd. się 

„przyjmuje”, że bywają wyrażenia (także skrótowce), które ulegają „odrzuceniu” (nie 

wchodzą do komunikacyjnego obiegu) – słowem: nie wszystkie językowe zjawiska, nawet 

jeśli są dość wyraziste, pozostają trwałe. Siła mediów, w których te zjawiska napotykamy, 

nie ma tu większego znaczenia, ponieważ może być iluzoryczna. Zjawiska, które jednego 

                                                                                                                                                                      
faktycznie przekazywane w trakcie komunikowania, a więc nasza uwaga nie musi śledzić drobiazgowo 

wszystkiego, co jest przekazywane. Formy skrócone, ściągnięte, eliptyczne lub anaforyczne możemy  

zaś traktować jako próby „pozbywania się” treściowej redundancji. Gdy jednak pojawi się sytuacja, w której 

nasz przekaz jest „zbyt oszczędny” lub jego treść nie jest do końca jednoznaczna, to możemy świadomie sięgnąć  

do komunikatów redundantnych po to, by ułatwić odbiorcy dekodowanie naszego przekazu. Tak bywa, gdy  

np. literujemy odbiorcy jakiś wyraz („A jak Adam”, „L jak las” itp.). Pierwszym uczonym, który wykrył 

zjawisko lingwistycznej redundancji, był C. Shannon. 
31

 Por. J. Grzenia, op.cit., s. 119-128. 
32

 Podręcznikowym przykładem jest zastosowanie czasowników w Present Simple, kiedy to (pomijając kilka 

wyjątków takich jak np. can, have, should, be, ought to, must) dla wszystkich osób poza trzecią liczby 

pojedynczej (tu występuje końcówka -s lub -es) czasowniki mają dokładnie tę samą formę. W polszczyźnie takie 

sytuacje nie występują. 
33

 Nawiasem mówiąc „3maj” można potraktować jako „skrót” od daty 3 maja – w potocznej polszczyźnie 

pojawia się czasem niepoprawny zwrot „trzeci maj”.Na wtórną fonetyzację języka pisanego (w textingu 

 i Netspeaku) polegającą na zapisywaniu słów z pogwałceniem reguł ortografii teoretycy patrzą dwojako. Jedni 

(jak np. Crystal) uważają, że jest to wyraz kreatywności interlokutorów, czyli twórczego, pomysłowego 

podejścia do języka i pewnej zabawy możliwościami jego graficznego przekształcania – inni natomiast (jak  

np. Thurlow) widzą w tej (fonetyzacyjnej) formule wyraz lingwistycznej indolencji, jeśli nie analfabetyzmu 

komunikujących się w ten sposób ludzi. Zdaniem krytyków procesu wtórnej fonetyzacji (pamiętajmy, że alfabet 

fonetyczny już jest jakimś „odwzorowaniem” dźwięków mowy) interlokutorzy nie tyle korzystają z językowej 

wyobraźni, co wykazują jej brak – innymi słowy texters (a więc ci, co stosują texting) nie tyle chcą pisać w ten 

właśnie dziwaczny sposób, co w inny nie potrafią. Gdyby zatem kazać „teksterom” napisać coś poprawną, 

słownikową angielszczyzną, nie umieliby temu zadaniu sprostać. 

Na ile jest to ocena podbudowana kompleksowymi empirycznymi obserwacjami, to osobna sprawa, nie da się 

jednak ukryć, że „problemy z ortografią” są obecnie zjawiskiem tak powszechnym wśród młodzieży (oraz 

dorosłych), co mogą potwierdzić nauczyciele i akademicy mający styczność z pracami pisanymi ręcznie przez 

licealistów i studentów, że umiejętność bezbłędnego pisania należy do rzadkości. 



Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 2 
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl 

 

37 
 

dnia „władają wyobraźnią milionów”, następnego dnia są już „zamierzchłą przeszłością”
34

. 

Powyższa uwaga odnosi się także do jednej z tez przywoływanych w książce Crystala 

(to a propos „wielkiej debaty” o textingu), jakoby esemesowanie (czy szerzej: Sieciomowa) 

stanowiło „język współczesności i przyszłości”, a więc jakąś prymitywną i zdegenerowaną 

formę interpersonalnego komunikowania się w y p i e r a j ą c ą  „język literacki” i zarazem 

niszczącą dotychczasowy językowy system
35

. Sam Crystal nie podziela tego 

„lingwistycznego sceptycyzmu”, wskazując zresztą na tych użytkowników nowych mediów, 

którzy posługując się textingiem, mają świadomość, że jest to „forma języka” (lepiej byłoby 

tu mówić o k o d z i e
36

)  zarezerwowana wyłącznie do specyficznego technologicznego 

środowiska, nie zaś środek nadający się do wykorzystania podczas konstruowania 

szkolnych wypracowań czy prac akademickich (nie mówiąc o nowelistyce czy 

powieściopisarstwie). Błędem jednak byłoby bagatelizowanie wpływu „języka nowych 

mediów” na syntaktykę, semantykę, morfologię i uzus języka, skoro, jak wspominałem, 

niezwykle powszechne (także na polskim gruncie) są problemy z ortografią, interpunkcją,  

a nawet prawidłową pisownią poszczególnych znaków literowych
37

 – jest to zarazem zadanie 

bardziej dla szkolnictwa przedakademickiego niż wyższego.  

Na koniec zajmijmy się problemem komunikatywności oraz (komunikacyjnej) 

efektywności esemesowania. Zgodnie z dość rozpowszechnionym przekonaniem,  

iż „miliony nie mogą się mylić”, należałoby przyjąć, że skoro tak wielu ludzi korzysta z tej 

formy porozumiewania się, to znaczy, że musi ona być skutecznym sposobem komunikacji. 

W dobie szumu medialnego i zacierania się granic między prywatnością a sferą publiczną 

słanie SMS-ów może się okazać ostatnią „enklawą”, do której nie ma dostępu wszędobylska 

kamera lub reporterski dyktafon. Podejrzewam, że to właśnie (ta namiastka intymności) 

stanowi o atrakcyjności tej nieco ułomnej formuły korespondowania. Rozmowa telefoniczna 

może być słyszana przez innych, konwersacja elektroniczna na czacie (o ile nie jest to tzw. 

priv) toczy się na oczach innych – wygląda więc na to, że jedynie texting zapewnia jako taką 

                                                      
34

 Klasycznym przykładem może być czeski teledysk „Jožin z Bažin”, który kiedyś zrobił furorę w polskiej 

Sieci, bijąc rekordy oglądalności (linkowały się z nim nawet portale informacyjne), a dziś chyba mało kto go 

jeszcze pamięta. Media szybkiego kroku mają bowiem silne oddziaływanie, lecz krótkotrwałe. Wprawdzie 

media te, chcąc podtrzymać wysokie napięcie i permanentnie przyciągać uwagę widza, „ratują się” poprzez 

iterację (tych samych treściowo) komunikatów, czyli powtarzanie najbardziej atrakcyjnych migawek, z czasem 

jednak prowadzi to do odwrażliwienia (desensytyzacji) odbiorców, czyli ich zobojętnienia na przekazywane 

treści. W rezultacie nie tylko to, co bawi, ale także to, co wstrząsa (np. migawki z atakami na WTC) z czasem 

przestaje poruszać odbiorców. 
35

 Por. cytowany już tekst Thurlowa (http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue3/thurlow.html) przywołujący opinie 

różnych krytyków „kodu” wykorzystywanego w elektronicznej komunikacji, których zdaniem texting to coś w 

rodzaju pisma ikonicznego, gdyż składa się z niewielu hieroglifów i znaków odnoszących się do wyrazów 

twarzy (face symbols) – jest to więc niezwykle uproszczony kod komunikacyjny, za pomocą którego niemożliwe 

jest oddanie bogactwa naszego doświadczenia świata. Por. tegoż Internet and Language 

(http://faculty.washington.edu/thurlow/papers/Thurlow%282001%29-EofSLX.pdf). 
36

 Z takiego choćby powodu, że w trakcie esemesowania miesza się znaki literowe z oznaczeniami liczb oraz 

innymi znakami (np. przestankowymi). 
37

 Niezaznaczanie znaków diakrytycznych (np. ogonka w słowie s i ę ,  czyli pisanie s i e )  należy do „kanonu” 

graficznego wielu współczesnych młodych Polaków. Pytanie tylko, czy jest to rezultat obcowania z textingiem, 

czy skutek coraz słabszej edukacji na poziomie szkolnym i gimnazjalnym. Słabość ta wyraża się nie tylko  

w lekceważącym podejściu nauczycieli do kształtowania świadomości językowej uczniów, ale też zadawania 

tym ostatnim prac domowych do napisania na komputerze, a nie ręcznie. Nie muszę dodawać, że korzystający  

z „podpowiedzi” edytora tekstu uczniowie (pomijając już „pomoc” rodziców piszących prace „za dzieci”) nie 

nabywają w ten sposób żadnych istotnych umiejętności lingwistycznych, a zwłaszcza ortograficznych. 

Możliwe, że oba czynniki („język nowych mediów” oraz fatalna edukacja) się tu kumulują, ale co gorsza, tego 

typu błędna pisownia coraz częściej pojawia się na łamach prasy i na stronach portali informacyjnych, gdzie 

pośpiech przy edycji tekstu łączy się z niedbalstwem adiustatorów (o ile jeszcze takowi w mediach pracują) 

 – utrwalając złe wzorce w świadomości odbiorców. Błędów widzimy wokół siebie tak wiele, że zaczynamy  

się do nich przyzwyczajać, a nawet przestajemy odróżniać językowe formy nieprawidłowe od prawidłowych. 

http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue3/thurlow.html
http://faculty.washington.edu/thurlow/papers/Thurlow%282001%29-EofSLX.pdf
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„izolację” od gwarnego, hałaśliwego i wścibskiego świata. Pod tym zaś względem 

esemesowanie przypomina nieco... więzienne grypsowanie, tajemny sposób porozumiewania 

się, do którego niepowołani nie mają mieć dostępu, ale też (jako wyjątkowo „prywatny”, 

„ekskluzywny” kanał komunikowania) nie poddaje się ani naukowej obserwacji, ani tym 

bardziej archiwizacji
38

.  

Crystal stwierdza, że właściwie nie istnieje jakaś ustalona („kanoniczna”) forma 

textingu, tzn. bywa tak, iż jedno słowo jest skracane/przekształcane na różne sposoby: „słowo 

takie jak maybe może być [w angielszczyźnie – przyp. PP] zapisywane na różne sposoby – 

widziałem: mayb, mybe, myb, mab, mAB, mabe i mAbe”
39

. Co więcej: „różne funkcje 

esemesowania (w przesyłaniu życzeń, kontaktowaniu się, grze słownej, ostrzeganiu itd.) 

wpływają na wykorzystanie różnych rodzajów języka. Niektórzy stosują skrótowce, niektórzy 

nie. Niektórzy używają pełnych zdań, niektórzy nie. Niektórzy angażują się w zabawę 

językiem, niektórzy nie” (D. Crystal, Txtng..., op.cit., s. 32). Możliwe więc, że przedwcześnie 

uznano tę formę porozumiewania się za coś na tyle zakorzenionego, iż można mówić o jakiejś 

o d m i a n i e  j ę z y k a .  Skoro bowiem nie ma tu ustalonego leksykonu ani jakichś (zgodnie 

podzielanych i wykorzystywanych przez użytkowników) reguł posługiwania się danymi 

wyrażeniami, to i texting i Netspeak stanowią zaledwie efemerydy, czyli coś tymczasowego  

i przemijającego – a zarazem coś, czemu zbyt dużą rangę nadaje się, mówiąc o nowym 

j ę z y k u  właśnie. 

 

Pytania można mnożyć. Czy przesyłanie SMS-ów to faktycznie s k r ó t o w e  

przekazywanie jakichś treści? Czy nie dałoby się pewnych komunikatów sformułować  

w formie bardziej lakonicznej i zarazem przyswajalnej dla odbiorcy? Czy Netspeak  

to rzeczywiście najbardziej o s z c z ę d n a  z dotychczasowych formuła komunikowania się? 

Jak sygnalizuje przecież wyżej Crystal, kod używany przez „teksterów” posiada różne 

warianty, ale nawet pobieżny ich przegląd może dowieść, iż te akronimy i skrótowce nie 

powstają wedle jakichś ustalonych reguł i nie do końca są realizowane jako wyjątkowo 

ekonomiczna forma komunikatów. Wiele wskazuje na to, iż komunikaty „teksterów”  

są rezultatem lingwistycznej (i to dość amatorskiej) improwizacji, nie zaś jakiejś pogłębionej 

refleksji nad strukturą języka i czymś, co wynika z chęci wypracowania „prostszego kodu” 

(od „mowy zgredów”). Gdyby bowiem idea stojąca za „kodem teksterów” była taka, iż dąży 

się do możliwie n a j p r o s t s z y c h  form komunikowania, to przekształcano by wyrażenia 

do momentu, gdy staną się takimi elementarnymi quasi-językowymi jednostkami i będą 

mogły wejść w skład nowego leksykonu – tymczasem tylko drobna część klasycznego 

słownika podlega jakimś przekształceniom (text = txt, message = msg, weekend = wknd, 

please = pls, excellent = xlnt, week = wk, wicked = wckd)
40

, innych wyrazów używa się  

„w całości”, nie usuwa się przedimków
41

, pozostaje się w obrębie tradycyjnej (pozycyjnej) 

                                                      
38

 Pomijam gromadzenie naszych SMS-ów przez specsłużby, te bowiem analizą socjolingwistyczną  

lub pragmatyczno-językową na ogół się nie zajmują. 
39

 W innym miejscu swojej książki Crystal dodaje: „Widziałem tonight zapisywane jako tnight, tonyt, tonite, 

tonit, 2nt, 2night, 2nyt i 2nite, a zapewne jest wiele więcej możliwych wariantów zapisu” (D. Crystal, Txtng..., 

op.cit., s. 46). 
40

 Taka jednak praktyka nie odbiega od tych stosowanych w słownikach angielskiego, w których od wielu  

lat stosuje się np. skrót sth od słowa something czy sb od somebody. W tym więc względzie „teksterzy” 

wyważają otwarte drzwi. Por. D. Crystal, Txtng..., op.cit., s. 47. Przypomina on też, że niektóre „sfonetyzowane” 

formy angielskich wyrażeń (pojawiające się w textingu) były w zapisach oksfordzkiego słownika już przed 

dziesiątkami lat (cos – jako skrótowiec fonetyczny od because (w 1828 r.), wot od what (1829), luv od love 

(1898), thanx od thanks (1936), ya od you (1941) itd.; ibidem, s. 49). Crystal ponadto zaznacza, że wiele 

neologizmów i/lub nietypowych form graficznego przedstawiania wyrażeń wprowadził „język reklamy” 
(ibidem, s. 50) łamiący pewne językowe konwencje i lansujący formy zniekształcone po to, by przyciągnąć 

uwagę widza/słuchacza/czytelnika – słowem: potencjalnego konsumenta. 
41

 Tak jak to choćby bywało w praktykach konstruowania telegramów czy tytułów prasowych. 
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syntaksy
42

 itd. Nic dziwnego zatem, że przy takiej dozie improwizacji i dowolności texting 

czy Netspeak to bardziej kody o cechach quasi-socjolektu (wymagającego „wtajemniczenia”) 

niż uniwersalna i dająca się łatwo spopularyzować (tak jak kiedyś przed wiekami alfabet 

fonetyczny
43

) forma porozumiewania się w wirtualnej przestrzeni nowych mediów.  

W pradawnych czasach, kiedy ludzie wysyłali telegramy, komunikaty w nich zawarte 

były nie tylko lakoniczne (ograniczone do tego, co niezbędne, by daną informację przekazać), 

ale i ważne (à la P o g r z e b  d z i a d k a  c z w a r t e k  d w u n a s t a ) .  Innymi słowy, istotny 

był nie tyle k s z t a ł t  komunikatu (z obiektywnych, technicznych względów nieco 

chropawego gramatycznie), lecz jego t r e ś ć .  W przypadku SMS-owania (oraz Netspeaku) 

mamy najczęściej do czynienia z sytuacją dokładnie odwrotną – ważny jest właśnie sam 

k s z t a ł t  komunikatu, nie zaś treść. Może więc problem z textingiem leży dużo głębiej – nie 

tyle w obszarze świadomości językowej teksterów, lecz w tym, że nie mają oni sobie nic 

ważnego do przekazania (tak jak na czatach ludzie godzinami konwersują „o niczym”)? 

Crystal powiada, że wszelkie powszechne sądy o esemesowaniu są błędne  

lub kwestionowalne. Ten rodzaj komunikowania, twierdzi, nie jest przypisany wyłącznie 

młodemu pokoleniu, graficzna forma esemesowania to nie jest zupełnie nowe zjawisko, 

ponadto nie ma tu zagrożenia analfabetyzmem, zaś anomalie ortograficzne to zaledwie jakaś 

drobna cząstka językowych aktywności ludzi. Bilion wysyłanych komunikatów (w jakimś 

okresie czasu) to może się wydawać mnóstwo, jeżeli jednak liczbę tę zestawimy z trylionami 

zastosowań standardowej ortografii w naszym codziennym życiu, to znów możemy odkryć, 

że zjawisko „epidemii textingu” jest wyolbrzymione na tle „morza języka”. Niewykluczone, 

że esemesowanie wprowadza jakiś dodatkowy wymiar w naszej lingwistycznej komunikacji, 

jednak długoterminowy wpływ tego rodzaju porozumiewania się (na tle przeróżnych odmian 

języka) wydaje się być bez większego znaczenia
44

. Jego zdaniem zatem robi się burzę  

w szklance wody, przypisując esemesowaniu (czy szerzej „językowi Sieci”) przeróżne 

„grzechy mediów tego świata” z szerzeniem wtórnego analfabetyzmu włącznie. 

Komunikowanie za pomocą SMS-ów jest po prostu marginalną czynnością na tle wielu 

innych, dużo poważniejszych praktyk językowych (codzienne rozmowy, lektura książek  

i prasy, słuchanie audycji radiowych itd.). Być może więc nie ma powodu do mówienia  

o jakiejś „lingwistycznej rewolucji”.  

Wydaje się jednak, że problem nie sprowadza się wyłącznie do („kontrowersyjnej” dla 

tradycjonalistycznych lingwistów) f o r m y  tego sposobu komunikowania się, lecz  

do t r e ś c i .  Jak już bowiem sygnalizowałem
45

, użytkownicy nowych mediów mimo 

niespotykanych wcześniej możliwości niemal permanentnego kontaktowania  

i komunikowania się (bez względu na to, czy pracują, odpoczywają, czy akurat czuwają  

w nocy) – nie mają sobie zbyt wiele do powiedzenia/przekazania. Za najnowocześniejszą 

technologią telekomunikacyjną, za uproszczoną formułą komunikatu, za „nowym kodem”,  

                                                      
42

 Być może to właśnie nienaruszanie reguł składni pozwala teksterom na zachowanie zrozumiałości 

komunikatów. Jeśli bowiem ktoś formułuje pytanie zaczynające się od Cn U..., to z samego szyku „wyrażeń” 

można się domyślić, iż w przypadku Cn chodzi o Can w sensie „umieć, potrafić, móc”, nie zaś w znaczeniach 

„puszka” czy „puszkować”. Podobnie w przypadku innego pytania szczegółowego (D. Crystal, Txtng..., op.cit., 

s. 19): what R U sayin? – nie tylko składnia jest tu „podręcznikowa”, ale i słówko what zapisane jest w całości,  

a nie jako np. wht. 
43

 Prostota i zarazem doskonałość semiotyczna oraz komunikacyjna alfabetu fonetycznego polega na tym, że do 

konstruowania zarówno prostych komunikatów, jak i skomplikowanych tekstów (naukowych, poetyckich, 

powieściowych itd.) wykorzystywanych jest (z grubsza rzecz biorąc) dwadzieścia kilka znaków graficznych. 

Patrząc zresztą z tego punktu widzenia, to alfabet fonetyczny jest o wiele oszczędniejszym „kodem” niż 

podstawowe znaki używane w textingu lub Sieciomowie. 
44

 Por. D. Crystal, Txtng..., op.cit., s. 9-10. 
45

 Por. mój artykuł McLuhanowska retrybalizacja na przykładzie Internetu, [w:] Nie tylko Internet. Nowe media, 

przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, red. J. Mucha, Nomos, Kraków 2010, s. 47-64. 
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za błyskawicznością przekazu i za pomysłowością
46

 w konstruowaniu „tekstowej 

wiadomości” (podobnie jak podczas czatowania) nie stoi jakaś głębsza treść. Esemesowanie 

sprowadza się najczęściej do wymiany banalnych komunikatów – w najlepszym wypadku do 

chwilowej gry językowej; spełnia więc (tak jak czat) funkcję bardziej f a t y c z n ą  

(kontaktową) niż poznawczą, symboliczną, ekspresyjną itp.  

Patrząc jednak z innej strony, to czy zwykłe esemesowanie musi od razu służyć  

np. filozoficznym, wielopiętrowym dysputom? Nie dajmy się zwariować :), wystarczy 

przecież w SMS-ach pisać wiersze tak jak cytowana przez Crystala
47

 i nagrodzona  

za językową innowacyjność Julia Bird (po lewej oryginał, po prawej „translacja” Crystala): 

 

14: a txt msg pom.                                                            14: a text message poem. 

his is r bunsn brnr bl%,                                                    his eyes are bunsen burner blue, 

his hair lyk fe filings                                                         his hair like iron filings 

W/ac/dc going thru.                                                          with ac/dc going through. 

I sit by him in kemistry,                                                    I sit by him in chemistry, 

it splits my @oms                                                             it splits my atoms 

wen he :-)s @ me.                                                            when he smiles at me. 

 

– choć wydaje się, że dadaiści byli bardziej pomysłowi. OMG! 
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 Ta pomysłowość wcale nie jest taka oczywista i rozpowszechniona – wprost przeciwnie, można odnieść 

wrażenie, iż konstrukcje „tekstingowe” są dość nieudolne, część „skrótowych” komunikatów przekazu 
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47

 D. Crystal, Txtng..., op.cit., s. 15-16. 
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Abstract 

SMS as a Means of Communication 

 

This paper, connected with the works of the British linguist David Crystal, deals with „texting‟, namely 

exchanging short text messages between senders, but it also enters into the sphere of analyses of the linguistic 

communication of humans using new media. It concerns some essential differences between the structures of 

English and Polish languages, either if the subject matter is the use of shorten forms or acronyms, or if it is the 

number of vowels and consonants (the first language is vocalic, while the second one is consonantal). In the 

paper it is emphasised also that 'textspeak' or „Netspeak‟ does not consist of a lexicon and special syntactic rules 

which usually are the main  layers of any language, so „textese‟ etc. or „Webspeak‟ should be rather seen as 

examples of linguistic improvisation not as constructions of a new type of language. Some media theorists 

compare texting to sending a telegram, but it is not well-founded opinion, since contents of messages sent by 

texters almost always are unimportant (contrary to contents of telegrams). Texting should not be demonized as a 

threat to our contemporary language, however we ought to remember that growing dominance of new 

technology over culture and education causes a decrease in our literacy. 

 

Keywords: texting, sms, communication, Internet 
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MEDIA POLSKOJĘZYCZNE W WIELKIEJ 

BRYTANII. ZARYS PROBLEMATYKI 
 

Iwona Leonowicz-Bukała
1
 

 

 

Streszczenie 

 

Jednym z głównych źródeł informacji na temat migracji do Wielkiej Brytanii, problemów Polaków w nowym 

miejscu osiedlenia, warunków życia w Wielkiej Brytanii i wielu innych tematów ważnych z punktu widzenia 

migranta są media. Wielu migrujących przynajmniej początkowo nie zna języka kraju, w którym się osiedla  

– bądź zna go zbyt słabo, by korzystać z mediów głównego nurtu – niekoniecznie też znalazłby w nich 

poszukiwane przez siebie informacje. Dlatego ważną rolę w systemie instytucjonalno-organizacyjnym 

społeczności migrantów, a także – jak się wydaje – w życiu osobistym migrujących pełnią media w języku 

ojczystym dostępne w nowym miejscu osiedlenia. Artykuł przedstawia zarys problematyki związanej z mediami 

polskojęzycznymi w Wielkiej Brytanii tworzonymi dla emigrantów przez emigrantów. 

 

Słowa kluczowe: media etniczne, media polskojęzyczne, media emigracyjne, współczesna emigracja, Polacy, 

Wielka Brytania, kompletność instytucjonalna, przemysł migracyjny 

 

 

Wprowadzenie do problematyki mediów kierowanych do migrantów 
 

Temat migracji Polaków zyskał nowy wymiar, od kiedy – w związku z wejściem 

Polski w struktury UE – otwierają się dla nich kolejne europejskie rynki pracy. Zjawisko 

bardzo licznych migracji zarobkowych stało się wątkiem często podnoszonym przez wiele 

mediów w kraju, a także przez media krajów docelowych migracji Polaków
2
. Problematyka  

ta jest przedmiotem badań naukowych wielu ośrodków w Polsce
3
, a w kontekście wyjazdów  

na do Wielkiej Brytanii podejmowana jest także przez badaczy brytyjskich
4
. 

                                                      
1
 mgr Iwona Leonowicz-Bukała, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła Informatyki 

i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, ileonowicz@wsiz.rzeszow.pl. 
2
 Źródeł prasowych, do których można w tym miejscu odnieść Czytelnika, jest tak wiele, że nie sposób ich  

tu wymieniać. Na temat obrazu polskich migracji w mediach powstały odrębne opracowania naukowe.  

Zob. A. Łada, M. Fałkowska-Warska, Obraz polskiej migracji zarobkowej do Niemiec w prasie polskiej 

 i niemieckiej rok po całkowitym otwarciu rynku pracy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, 

http://www.isp.org.pl; O. Richter, Medialny obraz migracji Polaków do krajów Unii Europejskiej po 1 maja 

2004 roku na podstawie analizy treści tygodników opinii, CMR Working Papers 53/111, Ośrodek Badań nad 

Migracjami, Warszawa 2012, www.migracje.uw.edu.pl. 
3
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University, Leicester), dr Michał Garapic (University of Roehampton, London), prof. John Eade (University  

of Roehampton, London), dr Stephen Drinkwater (University of Roehampton, London), dr Paulina Trevena 

(University of Southhampton) i wielu innych. 

http://www.migracje.uw.edu.pl/
http://www.migracje.uw.edu.pl/
http://www.iaisp.uj.edu.pl/
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Jednym z ważnych kontekstów badawczych w tradycji badań migracyjnych jest 

funkcjonowanie mediów, czyli badania nad tzw. ethnic press – prasą mniejszości etnicznych. 

Niniejszy artykuł niech będzie jednym z przyczynków do podjęcia tej problematyki 

badawczej nie tylko z punktu widzenia historyczno-wspomnieniowego, jaki dominuje  

w badaniach mediów tworzonych dla Polaków na obczyźnie, ale również badacza 

współczesnych zjawisk społecznych i kulturowych zachodzących w skupiskach Polaków  

na emigracji. 

 

Ustalenia definicyjne. Ethnic press, emigré press czy Polish-language press?  
 

Najbardziej powszechnie używane w literaturze pojęcie odnoszące się do szeroko 

rozumianych mediów sprofilowanych etnicznie to prasa etniczna (ethnic press). Leara  

D. Rhodes, opierając się na kontekście amerykańskim, proponuje definicję prasy etnicznej 

jako ogółu periodyków kierowanych do odbiorców, których łączy przynależność etniczna, 

religia oraz wspólnota języka
5
. Pojęcie prasy etnicznej obejmuje zarówno prasę w językach 

grup etnicznych/narodowych (wtedy nazywa się foreign-language press) oraz media 

tworzone w języku kraju osiedlenia. 

Jeśli chodzi o media polskojęzyczne, w polskim dyskursie naukowym i potocznym 

najczęściej nazywa się je mianem mediów
6
 emigracyjnych – jak się wydaje nie do końca 

precyzyjnie. Według Miriam Gilson oraz Jerzego Zubrzyckiego, którzy w 1967 r. oparli się  

o casus australijski, o prasie emigracyjnej (emigré press) można mówić jedynie w przypadku 

społeczności emigrantów przymusowych
7
, natomiast społeczności emigrantów dobrowolnych 

tworzą prasę etniczną
8
. W oparciu o to rozróżnienie można przyjąć, iż tworzone dziś dla 

migrujących Polaków media to w większości media nie emigracyjne, a etniczne
9
, zaś prasa 

emigracyjna tworzona była raczej w przeszłości – z myślą o polskich emigrantach okresu 

wojny oraz powojennych
10

. 

Ze względu na te różnice w faktycznym znaczeniu pojęć oraz ich użyciu w języku 

polskim i angielskim oraz aby podkreślić fakt, iż w niniejszym artykule analizie poddane 

zostają media tworzone przez i dla polskich emigrantów w ich ojczystym języku niezależnie 

od tego, czy zostaną zakwalifikowane do mediów etnicznych czy też emigracyjnych, a także 

że media te powstają w Wielkiej Brytanii, zdecydowano o posługiwaniu się terminem 

polskojęzyczne media w Wielkiej Brytanii. Należy zdecydowanie odróżnić  

go od sformułowania „polskie media w Wielkiej Brytanii”, przez które należy rozumieć 

media tworzone i wydawane w Polsce, ale trafiające do dystrybucji także w Wielkiej Brytanii. 

 

                                                      
5
 L.D. Rhodes, The Ethnic Press. Shaping The American Dream, Book News, Inc., Portland 2010, s. 3. 

6
 Często mówi się też o p r a s i e  etnicznej lub emigracyjnej z uwagi na fakt, iż większość polskojęzycznych 

mediów za granicą miała w przeszłości postać drukowaną, podczas gdy media elektroniczne należały  

do rzadkości. 
7
 Por. M. Gilson, J. Zubrzycki, The Foreign-language Press In Australia 1848-1964, Australian National 

University Press, Canberra 1967, s. VII. 
8
 Podobnie zresztą wypowiada się w tej kwestii L.D. Rhodes, która podkreśla, że prasa etniczna to ta, która służy 

imigrantom z własnej woli przybyłym do Stanów Zjednoczonych. Tym samym autorka ta wyklucza z zakresu 

tego pojęcia np. prasę rdzennych mieszkańców USA oraz Afroamerykanów. Por. L.D. Rhodes, op.cit., s. 3. 
9
 Abstrahując od wątpliwości związanych z tym, czy współcześnie dominujące migracje zarobkowe  

to faktycznie migracje dobrowolne. Por. A. Walaszek, Migracje w historii Europy – kilka uwag niekoniecznie 

nowych, „Przegląd Polonijny” 2003, nr 3, s. 33.  
10

 Inaczej sytuacja przedstawia się po stronie użytkowników języka angielskiego, np. naukowcy i dziennikarze 

brytyjscy czy amerykańscy raczej mówią i piszą o Polish ethnic press czy ethnic media oraz Polish-language 

press, co łatwo zaobserwować, choćby przeglądając anglojęzyczne pozycje bibliografii czy przeszukując 

internet. 
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Ramy funkcjonowania polskojęzycznych mediów w Wielkiej Brytanii. Kompletność 

instytucjonalna a przemysł migracyjny 
 

Jednym z zasadniczych skutków migracji międzynarodowych jest powstawanie  

w ramach społeczeństw przyjmujących
11

 mniejszości etnicznych (ethnic minorities), co niesie 

za sobą – jak piszą S. Castels i M.J. Miller – „daleko idące konsekwencje dla relacji 

społecznych, polityki państw, tożsamości narodowej oraz stosunków międzynarodowych”
12

. 

Nie ma wątpliwości, iż osadnictwo migrantów w kraju przyjmującym w dłuższym okresie  

i w sprzyjających warunkach (zachęcająca do migracji polityka państwa przyjmującego, 

wysoki standard życia, zapotrzebowanie rynku pracy) może przerodzić się w wytworzenie 

zorganizowanej społeczności etnicznej, której obecność będzie widoczna i istotna z punktu 

widzenia społeczeństwa przyjmującego. 

W przypadku grup stosunkowo licznych oraz długo obecnych na emigracji, takich jak 

Polonia brytyjska, amerykańska czy niemiecka, można mówić o tzw. stanie kompletności 

instytucjonalnej
13

. Zjawisko to opisane przez Raymonda Bretona polega na wytworzeniu  

w miejscu osiedlenia przez grupę napływową sieci podmiotów (organizacji, instytucji, firm) 

umożliwiającej zaspokojenie wszystkich potrzeb emigrantów w ramach własnej grupy 

etnicznej. Jako grupa z długą tradycją osiedleńczą w Londynie polska grupa etniczna 

wypracowała stan kompletności instytucjonalnej
14

, w ramach którego funkcjonują media  

w języku ojczystym tworzone w Wielkiej Brytanii
15

. 

W nieco szerszym kontekście niż Breton umiejscawiają media dla emigrantów Michał 

Garapich i Dorota Osipovič, kwalifikując je jako element tzw. przemysłu migracyjnego 

(migration industry). Według tych autorów przemysł migracyjny jest to specyficzny segment 

rynku obsługujący „pod względem finansowym, doradczym, informacyjnym populację polską 

zamieszkałą na wyspach”
16

. Powstał w wyniku dużej liczby polskich emigrantów kierujących 

się do Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdyż podmioty przemysłu migracyjnego „czerpią korzyści 

                                                      
11

 W nauce o migracjach przez społeczeństwo przyjmujące rozumie się społeczeństwo kraju docelowego 

migracji, innymi słowy kraju, do którego zmierza i w którym osiedla się migrant. Z kolei kraj opuszczany przez 

migranta nazywany jest krajem wysyłającym. W przypadku Polaków osiadłych w Wielkiej Brytanii  

w niniejszym tekście mowa będzie o polskich migrantach lub emigrantach – ze względu na fakt, iż jest  

on przeznaczony głównie dla odbiorcy w Polsce. Uwaga ta jest istotna, gdyż źródła brytyjskie mówią często  

o polskich imigrantach, pisane są bowiem z punktu widzenia kraju przyjmującego.  
12

 S. Castles, M.J. Miller, The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World, 

Palgrave Macmillan, New York 2003, s. 21. 
13

 Koncepcję instytucjonalnej kompletności sformułował i przedstawił Raymond Breton. Por. R. Breton, 

Institutional Completeness of Ethnic Communities and Personal Relations of Immigrants. „The American 

Journal of Sociology” 1964, vol. 70, no. 2, s. 193-205. 
14

 O kompletności instytucjonalnej Polaków w Londynie można było mówić już w okresie powojennym.  

Por. J. Zubrzycki, Polish Immigrant in Britain. A Study of Adjustment, Oxford University Press 1956. 
15

 W rejonach, gdzie polska społeczność jest młodsza – jak w Irlandii – kompletność instytucjonalna zdaje się 

dopiero tworzyć. Por. A. Bobek, J. Salamońska, „Wykształciuchy” i „Mariany”. Polscy migranci w Irlandii ze 

szczególnym uwzględnieniem Dublina, [w:] II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie.  

4-7 września 2008 r., Polska Akademia Umiejętności i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Kraków 2010,  

s. 100. 
16

 M. Garapich, D. Osipovič, Raport MIGPOL. Badanie sondażowe wśród obywateli polskich zamieszkałych  

w Wielkiej Brytanii i Irlandii, wrzesień 2007, www.polishpsychologistsclub.org/system/files/Raport_migpol.pdf, 

s. 16. Garapich używa tu sformułowania „wyspy”, pisanego dodatkowo z małej litery, gdyż tak przyjęło  

się mówić o Wielkiej Brytanii wśród Polaków zamieszkujących w tym kraju, szczególnie w ostatnich latach. 

Warto zaznaczyć jednak, iż termin Wyspy Brytyjskie (The British Isles) odnosi się do obszaru geograficznego, 

nie zaś politycznego – jak się powszechnie sądzi. Obejmuje on dwie duże wyspy – Wielką Brytanię i Irlandię  

– oraz Hebrydy, Szetlandy, Orkady, Wyspę Man, a także tzw. Channel Islands, czyli wysepki położone  

w kanałach oddzielających Wielką Brytanie i Irlandię oraz Wielką Brytanie i Francję. Zob. hasło The British 

Isles na stronie www.britannica.com. 

http://www.polishpsychologistsclub.org/system/files/Raport_migpol.pdf
http://www.britannica.com/
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ze zjawiska mobilności przestrzennej jednostek oraz biorą udział w ich efektywnej adaptacji 

w nowym środowisku”
17

. 

Koncepcje kompletności instytucjonalnej oraz przemysłu migracyjnego do pewnego 

stopnia definiują oczekiwania, jakie względem mediów emigracyjnych mogą mieć ich 

potencjalni odbiorcy. Zaliczyć do nich należy informowanie oraz pomoc i doradztwo służące 

adaptacji w nowym miejscu osiedlenia, a przede wszystkim (jeśli chodzi o kompletność 

instytucjonalną) podtrzymywanie spójności grupy i nienarażanie jej członków na 

niesatysfakcjonujące kontakty ze społeczeństwem przyjmującym poprzez umożliwienie 

realizacji wszystkich potrzeb życiowych w obrębie własnej społeczności etnicznej
18

. 

Zagadnienie roli mediów etnicznych wykracza jednak poza nakreślone powyżej problemy 

związane z funkcjonowaniem poza granicami ojczystego kraju. 
 

Funkcje mediów etnicznych w modelu pluralizmu kulturowego  

 

Problematyka funkcji mediów etnicznych rozumianych jako „zadania, jakie mają 

wykonywać; cel, jaki winny osiągnąć, lub skutek ich działań”
19

, zajmuje wielu badaczy  

i można znaleźć w literaturze przedmiotu liczne opisy tychże funkcji.  

W przeszłości – niezależnie od miejsca – media w języku ojczystym były niezbędnym 

elementem przystosowania się grup imigrantów do warunków panujących w kraju 

przyjmującym. Ze względu na specyficzne cechy sytuacji emigracyjnej media te spełniały 

specyficzne zadania. W okolicznościach nieznajomości języka i kultury kraju przyjmującego 

pełniły rolę przewodnika po „nowym świecie”
20

. 

Dziś właściwy z punktu widzenia dominujących trendów w studiach nad mediami 

etnicznymi oraz realiów wielokulturowego społeczeństwa brytyjskiego
21

 – w odniesieniu  

do funkcji mediów etnicznych zarówno wobec społeczeństwa przyjmującego, jak i grup 

mniejszościowych – wydaje się model funkcji mediów etnicznych zorientowany na idee 

pluralizmu kulturowego
22

. 

W ramach tego modelu Viswanath i Arora wyróżnili następujące zadania mediów 

etnicznych
23

: 

                                                      
17

 M. Garapich, The Migration Industry and Civil Society: Polish Immigrants in The United Kingdom Before and 

After the EU Enlargement, „Journal of Ethnic and Migration Studies” 2008, vol. 34, no. 5, s. 736. 
18

 W opracowaniu są wyniki badań dotyczących roli i funkcji mediów polskojęzycznych w Wielkiej Brytanii 

przeprowadzonych przez autorkę niniejszego tekstu wśród Polaków mieszkających w Londynie w czerwcu 2011 

r. Badania te 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

 R. Bartoszcze, Funkcje komunikowania masowego, funkcje mediów, [w:] Słownik terminologii medialnej, red. 

W. Pisarek, Universitas, Kraków 2006. 
20

 Por. J. Hatcher, Assimilation or Identification? Exploring the Role of the Ethnic Press, International 

Communication Association, May 2005, New York City, Conference Papers,  www.allacademic.com. 
21

 Z jednej strony polityka tzw. race relations, a z drugiej krytyka polityki multikulturalizmu i zasada 

wymagania przestrzegania zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. Na ten temat zob. A. Favell, 

Philosophies of Integration: Immigration and the Idea of Citizenship in France and Britain, Palgrave 1998;  

W. Kymlicka, Multicultural Odysseys. Navigating the New International Politics of Diversity, Oxford University 

Press, New York 2009; J. Balicki, P. Stalker, Polityka imigracyjna i azylowa, Wyd. UKSW, Warszawa 2006,  

s. 290. 
22

 Por. S.H. Riggins, Ethnic Minority Media – An International Perspective, Sage, London 1992; K. Viswanath, 

P. Arora, Ethnic Media in the United States: An Essay on Their Role in Integration, Assimilation, and Social 

Control, „Mass Communication and Society” 2000, vol. 3, issue: no. 1, s. 39-56; T. Brislin, Weep into 

Silence/Cries of Rage: Bitter Divisions in Hawaii‟s Japanese Press, „Journalism and Mass Communication 

Monographs” 1995, issue 154. 
23

 K. Viswanath, P. Arora, op.cit. 



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

 

46 
 

 zachowanie i przekazywanie kultury i tożsamości narodowej poprzez podtrzymywanie 

żywotności języka i pobudzanie dumy narodowej/etnicznej, 

 ustalanie hierarchii w społeczności mniejszościowej, 

 promowanie imprez kierowanych do danej społeczności etnicznej, 

 dokumentacja życia społecznego mniejszości (w tym promocja działalności biznesowej 

członków społeczności), 

 reprezentacja i wyrażanie politycznych i społecznych interesów grupy, 

 pobudzanie aktywności politycznej i społecznej członków grupy, 

 wyrażanie dezaprobaty dla niesprawiedliwości wobec grupy lub jej członków, 

 ochrona członków grupy przed negatywnym postrzeganiem i prezentowaniem jej  

w mediach głównego nurtu. 

 

Pytanie o to, czy polskojęzyczne media w Wielkiej Brytanii realizują rzeczywiście te 

zadania czy też nie pozostaje otwarte. Być może realizują część z nich bądź realizują inne 

zadania, nie uwzględnione przez Viswanatha i Arorę, np. wynikające ze specyficznych 

potrzeb polskiej społeczności, lokalnych uwarunkowań funkcjonowania mediów w metropolii 

londyńskiej czy wreszcie interesów wydawców i właścicieli tych mediów.
24

  
 

Polska emigracja do Wielkiej Brytanii  

 
Charakterystyka grup docelowych polskojęzycznych mediów w Wielkiej Brytanii 

obejmuje kilka fal polskiej emigracji
25

. W przypadku Wielkiej Brytanii najistotniejsze są dwie 

duże fale.  

Pierwsza z nich miała miejsce tuż po II wojnie światowej. Do roku 1951 w Wielkiej 

Brytanii osiedliło się ponad 160 tys. polskich uchodźców – głównie byłych żołnierzy 

walczących w czasie wojny w brytyjskich siłach zbrojnych oraz tzw. dipisów, czyli osób 

pozbawionych obywatelstwa. Druga fala obejmuje okres od początku XXI w. i w głównej 

mierze dotyczy migrantów zarobkowych, którzy wyjechali w związku z transformacją 

polskiego ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego oraz częściowym otwarciem 

brytyjskiego rynku pracy
26

.  

Do tych dwóch fal należy dodać migracje poakcesyjne, choć traktowane są one przez 

specjalistów jako kontynuacja ekonomicznych migracji zapoczątkowanych w 1990 r.  

Od wczesnych lat 90. między Polską a Wielką Brytanią obowiązywał ruch bezwizowy,  

a Polacy podejmowali w Wielkiej Brytanii legalną pracę w ograniczonym zakresie. W latach 

90. Polacy byli jedną z najliczniej reprezentowanych grup imigrantów, jeśli chodzi  

o nieewidencjonowane zatrudnienie. Według Michała Garapicha cezura 1 maja 2004 r. jako 

początku licznej migracji Polaków na wyspy stała się nią głównie dla mediów: „nagle stało 

się modne mówić o polskiej imigracji” – pisze uczony
27

. 

                                                      
24

 Kwestię tą autorka niniejszego tekstu poddała badaniom w ramach wspomnianego już projektu badawczego 

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. 
25

 Witold Rybczyński wylicza łącznie siedem fal emigracji Polaków na Zachód, począwszy od tych, które 

uwzględniają także emigrację Polaków na oba kontynenty amerykańskie jeszcze w XIX w. Por. W. Rybczyński, 

Przedmowa, [w:] Polonia i Polacy w krajach Unii Europejskiej, red. M. Nadolski, W. Rybczyński, Akademia 

Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2006, s. 8-9. 
26

 D. Owen, A. Fihel, A. Green, Najnowsza migracja z Polski do Wielkiej Brytanii, „Biuletyn Migracyjny” 2007, 

nr 12, www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl, s. 2. 
27

 M. Garapich, Odyssean Refugees, Migrants and Power – Construction of „Other‟ within the Polish 

„Community‟ in the UK, www.surrey.ac.uk/Arts/CRONEM. 

http://www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/
http://www.surrey.ac.uk/Arts/CRONEM
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Kathy Burrell wyróżnia dodatkowo migracje Polaków do Wielkiej Brytanii w okresie 

zimnej wojny, zaznaczając inne przyczyny migracji niż te, które miały miejsce w przypadku 

tzw. emigracji „andersowskiej”, czyli wojennej i powojennej. Badaczka ocenia skalę tej 

emigracji na co najmniej kilka tysięcy
28

, Owen, Fihel i Green oceniają ją na kilkanaście 

tysięcy osób, które migrowały z powodów osobistych, edukacyjnych, a także politycznych
29

. 

W ramach migracji zimnowojennych z pewnością wyróżnić można także specyficznie 

polityczny charakter migracji związanych z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. 

25 kwietnia 2006 r., blisko dwa lata po wejściu Polski do UE, dziennik „The Daily 

Mail” donosił o danych Office for National Statistics mówiących o tym, iż od 1 maja 2004 r. 

na terytorium Wielkiej Brytanii wjechało 2 mln Polaków, czyli więcej niż wynosi liczba 

mieszkańców polskiej stolicy. Autor artykułu podkreślał, że chodzi o obywateli polskich, 

którzy przekroczyli granicę, ale niekoniecznie pozostali na terytorium Wielkiej Brytanii
30

  

– należy sądzić, iż statystyka objęła także turystów, podróżujących w interesach, 

odwiedzających swoje rodziny i przyjaciół, a także osoby, które przyjechały w celach 

zarobkowych, jednak w wyniku niepowodzenia opuściły największą z Wysp Brytyjskich.  

Najnowsze dane z roku 2011 mówią o około półmilionowej rzeszy Polaków 

zamieszkujących obecnie Wielką Brytanię
31

. To oni wraz z żyjącymi jeszcze członkami tzw. 

starej emigracji i ich potomkami stanowią dziś grupę docelową wszystkich polskojęzycznych 

mediów tworzonych na emigracji. Nie jest to oczywiście grupa homogeniczna  

– o jej różnorodności niech świadczy różnorodność dostępnych mediów w języku polskim. 
 

Źródła informacji o mediach polskojęzycznych w Wielkiej Brytanii 
 

Rozpoczynając kwerendę dotyczącą mediów w języku polskim wydawanych  

w Wielkiej Brytanii, warto sięgnąć do wszelkiego rodzaju katalogów i baz, zarówno 

drukowanych, jak i wirtualnych. Przykładowo, anglojęzyczny przewodnik po brytyjskim 

rynku mediów pt. Media Directory 2007. The Essential Handbook
32

 wymienia kilkadziesiąt 

tytułów oraz rozgłośni i kanałów telewizyjnych określonych jako cultural and ethnic minority 

press and stations (czyli prasa i stacje mniejszości kulturowych i etnicznych)
33

. Niestety,  

ze względu na fakt, iż rynek mediów jest bardzo dynamiczny, dane z 2007 r. bardzo dużo 

straciły na aktualności – część tytułów i stacji od dawna nie funkcjonuje, powstało wiele 

nowych – jak w przypadku mediów polskojęzycznych. Wspomniany przewodnik informuje 

jedynie o najstarszym polskim tytule na Wyspach Brytyjskich – „Dzienniku Polskim” 

                                                      
28

 K. Burrell, War, Cold War, and New World Order: Political Boundaries and Polish Migration to Britain, 

www.history.ac.uk/ihr/Focus/Migration/articles. 
29

 D. Owen, A. Fihel, A. Green, op.cit., s. 2. O tzw. drenażu mózgów w dekadzie lat 80. pisze Renata Nowak-

Lewandowska. W latach 1980-1987 wyemigrowało z kraju około 70 tys. wykwalifikowanych specjalistów, 

jednak większość z nich – do Niemiec, w drugiej kolejności – do USA. Por. R. Nowak-Lewandowska, Migracje 

Polaków w dobie rozszerzenia Unii Europejskiej, [w:] Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, red.  

D. Kopycińska, KMUS, Szczecin 2005, s. 42. 
30

 S. Doughty, UK Lets More Poles than there are in Warsaw, „Mail Online” z 25 kwietnia 2006 r., 

www.dailymail.co.uk. 
31

 Komunikat z badań Office of National Statistics, Polish People in the UK. Half a Million Polish Residents 

Part of Migration Statistics Quarterly Report, 25 August 2011, 

http://www.ons.gov.uk/ons/rel/migration1/migration-statistics-quarterly-report/august-2011/polish-people-in-

the-uk.html. 
32

 Wydanie tej publikacji z 2007 r. jest ostatnim, jakie ukazało się na rynku. Por. J. Gibson, Media Directory 

2007. The Essential Handbook, Guardian News and Media 2007, s. 116-118, 164, 220.  
33

 Szerzej na temat mediów mniejszości etnicznych w Wielkiej Brytanii czytaj w: I. Leonowicz-Bukała, Media 

mniejszości etnicznych w Wielkiej Brytanii, „Global Media Journal – Wydanie Polskie” 2010, wiosna/jesień, nr 

1(6), www.globalmediajournal.collegium.edu.pl/wiosna2010.htm, s. 88-112. 

http://www.dailymail.co.uk/
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/migration1/migration-statistics-quarterly-report/august-2011/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/migration1/migration-statistics-quarterly-report/august-2011/polish-people-in-the-uk.html
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/migration1/migration-statistics-quarterly-report/august-2011/polish-people-in-the-uk.html
http://www.globalmediajournal.collegium.edu.pl/wiosna2010.htm
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 – całkowicie pomijając inne – funkcjonujące w roku wydania publikacji co najmniej  

od kilkunastu miesięcy
34

. 

Wydaje się, iż odpowiedniejszą formą katalogowania mediów o dość niestabilnej 

sytuacji, jaką często mają media etniczne, jest publikacja internetowa, która na bieżąco może 

być aktualizowana. Przykładem takiego internetowego katalogu jest serwis 

www.mediauk.com, który 19 czerwca 2012 r. zawierał informacje o 816 stacjach radiowych, 

513 kanałach telewizyjnych, 1588 gazetach oraz 1973 magazynach pochodzących łącznie  

od 286 wydawców w Wielkiej Brytanii
35

. Niestety, także i ta baza nie jest kompletna – i choć 

informuje o co najmniej kilku nowszych mediach polskojęzycznych, brakuje w niej 

informacji o istotnych i znanych tytułach oraz o… „Dzienniku Polskim” (który ukazuje się  

w Wielkiej Brytanii od ponad 60 lat!).  

Także lista mediów polskojęzycznych w angielskiej Wikipedii nie jest kompletna  

i zawiera jedynie 5 tytułów polskojęzycznych wśród 6 gazet nieanglojęzycznych
36

, w tym 

dwa dodane przez autorkę tego artykułu. 

Znacznie więcej informacji na temat mediów polskojęzycznych dostępnych  

w Wielkiej Brytanii dostarczają źródła w języku polskim – głównie serwisy internetowe 

poświęcone Polakom na emigracji, np. Gazeta.pl – Londyn
37

, NaszLondyn.co.uk
38

 czy też 

strona Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie
39

. Niektóre portale 

internetowe, jak np. SuperPolonia.info
40

 czy Polonia.net
41

, zamieszczają  dość długie listy 

mediów polonijnych z całego świata.
 
 

Niemniej jednak żadna ze stron, które udało się autorce niniejszego tekstu odnaleźć, 

nie zawiera wyczerpującej listy polskojęzycznych mediów w Wielkiej Brytanii. Stąd też 

wydawało się potrzebne, aby taką listę utworzyć – w oparciu głównie o wszechstronną 

kwerendę internetową – i udostępnić
42

. 

 

Polskojęzyczne media w Wielkiej Brytanii. Rys historyczny 
 

Początki polskojęzycznych mediów w Wielkiej Brytanii datują się na okres wojenny. 

Z pewnością można zaliczyć go do tych, w których prasa polskojęzyczna na emigracji 

osiągała najwyższą liczebność. Jak stwierdza Jan E. Zamojski, w okresie wojny Polacy stali 

się specjalistami w wydawaniu prasy zarówno legalnej i nielegalnej
43

. W latach 1939-1945  

w kraju i na emigracji ukazywało się blisko 2,5 tys. różnych polskich tytułów, przy czym 

badacze wciąż natrafiają na nowe. Tylko poza Polską wychodziło w tym czasie około 800 

tytułów, z czego ponad połowa (434) – w krajach europejskich. I tak, we Francji było to 

                                                      
34

 Co może być oznaką nikłej świadomości twórców co do funkcjonowania takich mediów na rynku brytyjskim 

oraz świadczyć o niewielkim lub żadnym znaczeniu tych mediów dla brytyjskiej branży medialnej. 
35

 Por. www.mediauk.com. 
36

 Por. www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_newspapers_in_the_United_Kingdom. 
37

 Por. www.londyn.gazeta.pl/londyn/1,86654,4961905.html. 
38

 Por. www.naszlondyn.co.uk/polska-prasa-i-media,lp,952.html. 
39

 Por. www.posk.org/index.php/pl/linki. 
40

 www.superpolonia.info/newsy,2,Media_polonijne.html. 
41

 www.polonia.net/polonia-swiata/wielka-brytania. 
42

 Oprócz źródeł online autorka wykorzystała efekty trzech pobytów badawczych w Londynie, dzięki którym 

możliwe było zgromadzenie egzemplarzy prasy drukowanej do celów analizy. Katalog polskojęzycznych  

i polskich mediów na świecie w trakcie opracowania znajduje się na blogu pt. Media na emigracji prowadzonym 

przez autorkę w związku ze wspomnianym projektem promotorskim pt. Współczesne media polskojęzyczne  

w Wielkiej Brytanii. Rola, funkcje i znaczenie w oparciu o badania odbiorców.  

Zob. www.medianaemigracji.wordpress.com. 
43

 J.E. Zamojski, The Social History of Polish Exile (1939-1945). The Exile State and the Clandestine State: 

Society, Problems and Reflections, [w:] Europe in Exile: European Exile Communities in Britain, 1940-1945, 

red. M. Conway, J. Gotovich, Berghahn Books, New York – Oxford 2001, s. 195. 

http://www.mediauk.com/
http://www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_newspapers_in_the_United_Kingdom
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około 50 tytułów, głównie podziemnych; na Węgrzech – również około 50; w Rumunii – 

około 30
44

. W samej Wielkiej Brytanii w języku polskim wychodziło w czasie wojny 270 

tytułów prasowych
45

. Ponadto, od 7 września 1939 r. program nadawała Sekcja Polska BBC, 

która funkcjonowała na antenie aż do 23 grudnia 2005 r.
46

 – najdłużej spośród rozgłośni 

nadających dla Polaków z zagranicy
47

. 

Pierwszym tytułem polskojęzycznym w Wielkiej Brytanii w czasie wojny była 

wydawana przez związek marynarzy gazeta „Praca na morzu”. Prasa polskich emigrantów 

skupiona była w Londynie, gdzie wychodziło około 40% tytułów, ale silne pod tym 

względem były także szkockie ośrodki jak Edynburg, Perth czy Glasgow. Prasa 

polskojęzyczna otrzymywała dotacje brytyjskiego rządu, zdarzało się jednak, iż tytuły 

opozycyjne, krytycznie nastawione do jego działań musiały radzić sobie z naciskami oraz 

wpływami brytyjskiej cenzury. Spotykały się m.in. z odmową dostarczenia papieru
48

. 

Głównym tematem tytułów prasowych, zarówno rządowego „Dziennika Polskiego”, 

jak i organów partyjnych były stosunki polsko-radzieckie. Temat ten traktowany był 

bezkompromisowo. Inne problemy, jak choćby wizja Polski powojennej, zdaniem Jana  

E. Zamojskiego miały dla ówczesnych tytułów znaczenie drugorzędne, choć były 

przedmiotem dyskusji wewnątrzrządowych. Ponadto, gazety o często dość wysokim 

standardzie dziennikarskim i literackim poświęcały swe łamy takim zagadnieniom jak godne 

życie na emigracji oraz ewentualny powrót do kraju
49

. 

Co istotne, na emigracji – głównie w Londynie, który zaczął być nazywany „Polskim 

Londynem” – wydawanie prasy opozycyjnej było możliwe przez cały okres PRL, choć – jak 

pisze A. Siomkajło – były pewne ograniczenia o charakterze cenzury
50

. 

Jak podaje Jan E. Zamojski oraz inni autorzy, w okresie demobilizacji (1945-1950) na 

Wyspach Brytyjskich ukazywało się łącznie 270 tytułów prasowych, zaś w latach 1951-1993 

– w sumie 350 tytułów
51

. Rafał Habielski upatruje przyczyn tak licznych inicjatyw 

wydawniczych w dążności do „kontynuowania tradycji wychodźców XIX w., które ze słowa 

drukowanego uczyniły znak swojej tożsamości, a także narzędzie walki politycznej”
52

. 

Jako ciekawostkę można dodać, iż wśród tych 350 tytułów w języku polskim swoje 

druki mieli np. polscy Tatarzy – jak podaje za S. Chazbijewiczem Jacek Sobczak. 

Przykładowo, od 1948 r. w Londynie wydawano „Komunikat” (7 numerów, w większości 

sześciostronicowych formatu A4 w nakładzie nieprzekraczającym 500 egzemplarzy). Jak 

przypuszcza Sobczak, pisma polskich Tatarów w Londynie „nie odegrały (…) większej roli  

w życiu islamskiej społeczności tatarskiej w kraju. Nie wiadomo o sile ich oddziaływania  

w środowiskach emigracyjnych”
53

. 
 

 

                                                      
44

 Ibidem, s. 195-196. 
45

 Ibidem, s. 195. 
46

 BBC po polsku, www.bbc.co.uk/polish/aboutus/story/2005/12/051206_polish_history_end.shtml. 
47

 K. Pszenicki, Tu mówi Londyn. Historia Sekcji Polskiej BBC, Rosner i Wspólnicy, Warszawa 2009, s. 299. 
48

 J.E. Zamojski, op.cit., s. 195. 
49

 Zob. Ibidem, s. 195; R.Habielski, Druga wielka emigracja 1945-1990, t. III: Życie społeczne i kulturalne 

emigracji, Biblioteka Więzi, Warszawa 1999, s. 147; M.B. Topolska, Prasa emigracyjna i ośrodki wydawnicze 

w Wielkiej Brytanii na tle światowym, [w:] Mobilizacja uchodźctwa do walki politycznej 1945-1990,  

red. L. Kliszewicz, London 1995, s. 323. 
50

 Por. A. Siomkajło, Dyskretny urok cenzury emigracyjnej, [w:] II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na 

Obczyźnie. 4-7 września 2008 r., Polska Akademia Umiejętności i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Kraków 

2010, s. 143-176. 
51

 J.E. Zamojski, op.cit., s. 195. 
52

 R. Habielski, op.cit., s. 154. 
53

 J. Sobczak, Prasa polskich wyznawców islamu, [w:] Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004,  

red. E. Kossewski, J. Adamowski, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2004, s. 114. 
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Współczesne media polskojęzyczne w Wielkiej Brytanii 
 

Polskojęzyczne media w Wielkiej Brytanii funkcjonują dziś zupełnie inaczej, niż 

miało to miejsce w przeszłości. Rozpowszechnienie internetu, lepsza znajomość języka 

angielskiego wśród dzisiejszych imigrantów z Polski, a także połączony z tym stosunkowo 

wysoki poziom ich wykształcenia
54

 pozwala przypuszczać, że – podobnie jak w przypadku 

dzisiejszych mediów polonijnych
55

 choćby w Nowym Jorku – konkurencją dla 

polskojęzycznej prasy drukowanej czy rozgłośni internetowych mogą być media z Polski oraz 

anglojęzyczne media głównego nurtu
56

. Niemniej jednak oferta mediów powstających  

w Wielkiej Brytanii jest dzisiaj stosunkowo szeroka i zróżnicowana. 

Jeśli chodzi o liczbę gazet i czasopism, wydaje się, że jest ich stosunkowo niewiele  

w porównaniu z latami przed 1990 r. To jednak tylko pozory – pism drukowanych faktycznie 

nie jest wiele, każdy z nich posiada jednak swoją wersję internetową, w pewnej mierze 

różniącą się treściami – co już podwaja liczbę tytułów. Dodatkowo, istnieje niepoliczalna 

liczba mediów obecnych tylko w internecie, a adresowanych do emigrantów polskich  

w Wielkiej Brytanii. Dzięki sieci internetowej działają także co najmniej trzy rozgłośnie 

radiowe, podejmowano także próby uruchomienia polskojęzycznej telewizji na żądanie. 
 

Prasa drukowana 

 

Jak wspomniano, drukowana prasa polskojęzyczna w Wielkiej Brytanii nie jest dziś 

tak dużym rynkiem jak w czasie największej aktywności polskiej emigracji w okresie schyłku 

wojny i tuż po wojnie. Obejmuje najwyżej kilkanaście tytułów, w tym tylko jeden dziennik
57

. 

Zdecydowana większość wydawana jest w Londynie
58

, a co za tym – idzie skupia się na 

wydarzeniach i tematach londyńskich. Periodyki o stosunkowo dużym nakładzie wychodzą 

także w Szkocji, we Wschodniej i Północnej Anglii oraz Walii (Peterborough, Bedford, 

Cambridge, Huntingdon, Northampton, Corby, Wisbech, Soham, St. Ives, Wellingborough, 

Kettering, Ely, Bourne, Liverpool, Manchester, Chester, ST. Helen, Runcon, Bolton, 

                                                      
54

 Wynika to częściowo z faktu, iż emigracja poakcesyjna jest statystycznie dużo młodsza od emigracji 

przedakcesyjnej, migranci to osoby z reguły między 16. a 39. rokiem życia. Por. A. Fihel, E. Piętka, 

Funkcjonowanie polskich migrantów na brytyjskim rynku pracy, „CMR Working Papers” 2007, no. 23/81, 

http://www.migracje.uw.edu.pl/publikacja/rodzaj/CMR/, s. 14. Należy wziąć także pod uwagę duży wzrost 

współczynnika skolaryzacji w Polsce w ostatnich latach. W okresie 1990-2005 według danych GUS 

„współczynniki skolaryzacji w szkolnictwie wyższym wzrosły blisko czterokrotnie”. Szkoły wyższe i ich finanse 

2005, GUS, za: J. Nowakowska, A. Ordon, A. Rozmus, Wizerunek uczelni niepaństwowych wśród maturzystów 

w Polsce. Raport z badań, Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym WSIiZ, Rzeszów 2007, 

www.wsiz.rzeszow.pl. Istotna jest także znakomita poprawa poziomu znajomości języków obcych. 

Przykładowo, w sondażu przeprowadzonym przez CBOS w listopadzie 2006 r. aż 89% osób badanych uczniów  

i studentów deklarowała umiejętność porozumienia się w języku obcym. Raport z sondażu wskazuje także na 

systematyczny wzrost znajomości języka angielskiego – od 1997 r. do 2006 r. odsetek osób posługujących się 

angielskim wzrósł z 9 do 20% ogółu badanych. Por: Znajomość języków obcych i wyjazdy zagraniczne. 

Komunikat z badań, BS/177/2006,  www.cbos.pl. 
55

 Kategoria mediów polonijnych jest kolejną, jaka pojawia się w odniesieniu do mediów polskojęzycznych poza 

Polską, ponieważ jednak zdaniem autorki nie odnosi się raczej do większości mediów w Wielkiej Brytanii, nie 

poświęcono jej osobnego akapitu. 
56

 W. Piątkowska-Stepaniak, B. Curyło, Polonijny Nowy Jork – Polonijny Sztokholm, [w:] Polonia i Polacy  

w krajach Unii Europejskiej, op.cit., s. 84. 
57

 W 1996 r. Keith Sword pisał, iż „Dziennik Polski” jest jedynym polskojęzycznym dziennikiem w Europie 

Zachodniej. Zob. K. Sword, Identity in Flux: The Polish Community in Britain, School of Slavonic and East 

European Studies, University of London 1996, s. 121. 
58

 Podobnie jak w okresie powojennym Londyn pozostaje najpoważniejszym i centralnym ośrodkiem 

powstawania polskojęzycznych mediów w całej Wielkiej Brytanii. Por. R. Habielski, op.cit., s. 147. 
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Bradford, Stockport, Rochdale, Warrington,New Brighton, Birkenhead, Wigan, Ashton under 

Line, Chester, Wrexam).  

Jeśli chodzi o Londyn, prasa polskojęzyczna jest w znacznej mierze darmowa, 

utrzymująca się ze sprzedaży powierzchni reklamowych, ewentualnie wpłat fundatorów  

i sponsorów. Poza Londynem funkcjonują zarówno tytuły bezpłatne, jak i płatne – cena tych, 

do których autorce udało się dotrzeć ich nie przekracza jednak 1 GBP. Także niektóre tytuły, 

które w Londynie kolportowane są za darmo, poza stolicą są płatne. Wiele jest małych 

lokalnych druków, wydawanych za prywatne pieniądze ich właścicieli, będących 

jednocześnie redaktorami naczelnymi. Istnienie tych właśnie pism jest najbardziej niepewne  

i niestabilne – mają one w zamyśle utrzymywać się z ogłoszeń i reklam, zaś na małych, 

lokalnych rynkach, gdzie odbiorcy polscy nie są tak liczni, jak w większych miastach, często 

okazuje się to nierealne. 

Lista tytułów zaprezentowanych w tab. 1 prawdopodobnie nie jest kompletna, gdyż do 

niektórych pism bardzo trudno dotrzeć, szczególnie, gdy nie ukazują się w Londynie.  

Zawiera 17 periodyków, z których część prawdopodobnie na stałe zniknie z rynku – nie 

ukazują się bowiem od kwietnia 2012 r. Zostały jednakże zamieszczone, aby dopełnić obrazu 

mediów polskojęzycznych przykładami tych tytułów, które nie mają dużych nakładów  

i zasięgu – jak media londyńskie czy duże regionalne pisma – i które siłą rzeczy łatwo znaleźć 

podczas standardowej kwerendy. Przykładem takiego tytułu jest choćby lokalny Wizjer, 

bezpłatny tygodnik, który ukazywał się w Luton. Do wiosny 2012 r. wydano 106 numerów. 

 

 

Tabela 1: Drukowana prasa polskojęzyczna w Wielkiej Brytanii  - wybrane tytuły (lista 

alfabetyczna). M – miesięcznik, DT – dwutygodnik, T- tygodnik, D – dziennik. 
* Tytuły oznaczone gwiazdką w momencie oddawania artykułu do publikacji miały swe ostatnie wydania  

w kwietniu 2012 r. 

 

Tytuł (miejsce wydawania) Wydawca 
Ostatni red. 

naczelny 
Typ 

Data 

powstania
59

 

 

2B North East. Magazyn 

Polonii 

Północno-wschodnia Anglia 

 

Nepco CIC
60

 D. Kudłacik M 11.2006 

 

Bristol.pl* 

Bristol 

 

Artur Rynkiewicz A. Rynkiewicz M 01.2008 

 

Cooltura  

Londyn 

 

4YOUK D. Zeller T 03.2004 

Dziennik Polski i Dziennik 

Żołnierza 

Londyn 

The Polish 

Cultural 

Foundation 

J. Koźmiński D 07.1940
61

 

                                                      
59

 Z powodu problemów z dotarciem do źródeł niektórych informacji, w przypadku części tytułów podano tylko 

rok.  
60

 Community Interest Company – przedsiębiorstwo działające dla zysku społecznego. 
61

 Początkowo „Dziennik Polski” oraz „Dziennik Żołnierza” były odrębnymi tytułami. Po ich zamknięciu od  

1 stycznia 1944 r. ukazują się jako „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”. Por. S. Lewandowska, Prasa 

polskiej emigracji wojennej 1939-1945, Instytut Historii PAN, Warszawa 1993, s. 49, 55. 

http://www.2b.nepco.org.uk/
http://www.2b.nepco.org.uk/
http://www.bristolpl.com/
elondyn.co.uk/cooltura
http://www.dziennikpolski.co.uk/
http://www.dziennikpolski.co.uk/
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East Midlands Po Polsku 

Nottingham 

 

The Signpost to 

Polish Success 
B. Polanowska M 03.2007 

 

Emigrant 

Glasgow 

 

Pro Press (UK)Ltd E. Sochacka M 02.2009 

 

Gazeta Polonijna 

6 wydań regionalnych 

North, East, West & Wales, 

London, South, Scotland 

 

BBM Media Rafał 

Sawicki 
A. Werczyńska M 07.2011 

 

Głos Polonii.com. Lokalny 

magazyn informacyjno-

reklamowy 

Southhampton 

 

Grzegorz Lasota G. Lasota DT bd 

 

Goniec Polski 

Londyn 

 

IMM Media Ltd A. Skorupiński T 07.2002 

 

Kurier* 

Northampton 

 

Saddex Ltd. M. Langiewicz M 02.2010 

 

Link Polska Express
62

 

Irlandia Północna 

 

Link Polska Media 

Group 
Sz. Kiżuk M 2005 

 

Nasze Strony 

Wschodnia Anglia 

 

Newsbridge, 

Advertising & 

Publishing Agency 

A. Andrzejko DT 07.2012 

 

Nasz Express 

Belfast, Irlandia Północna 

 

PSS
63

 w Belfaście 

im. M. Curie-

Sklodowskiej 

A. Dymus M 11.2011 

Nowy Czas 

Londyn 

 

Czas Publishers 

Ltd. 
G. Małkiewicz DT 2006 

 

Panorama Magazine 

Londyn 

 

Fortis Media Ltd. I. Zimmer T 08.2007 

                                                      
62

 Znany wcześniej jako Głosik a potem jako Link Polska. 
63

 Polska Szkoła Sobotnia. 

http://www.empp.co.uk/
http://www.magazynemigrant.pl/
http://www.gazetapolonijna.co.uk/
glospolonii.com
glospolonii.com
glospolonii.com
http://www.goniec.com/
kurier.org.uk
http://linkpolska.com/
naszestrony.co.uk
http://issuu.com/pssbelfast/docs/naszexpress10
http://www.nowyczas.co.uk/
http://www.panorama.polacy.co.uk/
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Polish Express 

Londyn 

Fortis Media Ltd. I. Korzeniowska T 10.2003 

 

Polskie Echo 

Północna Anglia i Walia 

Cobico Ltd. 

A. Mielecki  

(menedżer 

projektu) 

DT 03.2007 

 

The Polish Observer 

Londyn 

 

Stranieri in Italia J. Młynarski T 02.2010
64

 

 

Tygodnik Polski – Mleczko 

Londyn 

 

Baltic Enterprises 

UK Ltd 
brak

65
 T 05.2008 

 

Wizjer* 

Luton 

 

 

CIC nr: 07308111 
A. Libera-

Talaga 
T 12.2009 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej i desk researchu. 

 

W tabeli nie uwzględniono wydawnictw, które trudno zaliczyć do mediów  

w tradycyjnym rozumieniu tego terminu. Niektóre druki, choć ich tytuły sugerują,  

że są to gazety lub czasopisma, składają się niemal z samych ogłoszeń i reklam, np. 

comiesięczny „Kurier Polski, advertiser” wydawany w Birmingham przez Kurier Polski 

Ltd.
66

, bezpłatny tygodniowy informator pt. Informacje Londyn, który wydawany był przez 

agencję reklamową „L.M. Company” czy bezpłatny tygodnik Polski Kurier, którego 

wydawcą oraz redaktorem naczelnym jest A. Marciszek
67

. Zjednoczenie Polskie w Wielkiej 

Brytanii publikuje ponadto blisko dwustustronicowy, bezpłatny Informator Polski, w którym 

znaleźć można informacje na temat wszystkich typów instytucji i organizacji, przydatnych 

emigrantom, a także informacje na temat Polaków w Wielkiej Brytanii. Jest to najstarsza tego 

typu publikacja w Wielkiej Brytanii, wychodzi od roku 1989, obecnie w nakładzie 20 tys. 

egz. Ostatnie wydanie nr 12 przygotowano na lata 2011/2012 r.
68

 Pod koniec 2012 r. 

planowane jest wydanie 13. 

W tabeli nie uwzględniono także licznych gazetek szkolnych i parafialnych, jak 

choćby Nasz Głos
69

 – gazetka parafialna kościoła p.w. Św.Grzegorza w Stratford upon Avon 

w hrabstwie Warwickshire. Na rynku prasy skierowanej do Polaków w Wielkiej Brytanii 

spotkać się można także z przykładami prasy charakterystycznej dla instytucji publicznych, 

np. Biuletyn Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie informujący  

o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych. Od marca 2004 r. ukazuje się także 

                                                      
64

 Od 2007 r. ukazywał się jako dodatek do wychodzącego w Rzymie dwutygodnika „Nasz Świat”, który 

publikowany jest do dziś. 
65

 Funkcję dyrektora zarządzającego pełni Władysław Mleczko. 
66

 Zob. www.kurierpolski.co.uk. 
67

 Zob. polskikurier.blogspot.com. 
68

 Zob. zpwb.org.uk/upload/Informator_Polski/Informator_2011-2012_profit.pdf. 
69

 Zob. naszglos.co.uk. 

http://www.polishexpress.polacy.co.uk/
http://www.polskie-echo.com/
http://www.thepolishobserver.co.uk/
tygodnikpolski.co.uk
wizjer.co.uk
http://www.kurierpolski.co.uk/
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cotygodniowy bezpłatny przewodnik telewizyjny pt. Halo TV Magazine
70

, w którym 

publikowany jest program 38 polskich i brytyjskich stacji telewizyjnych.  

Prasa internetowa 

 

Lista tytułów online jest znacznie bogatsza niż tytułów drukowanych, choć wiele 

serwisów jest bardzo niskiej jakości, podobnych do siebie nawzajem, publikujących jedynie 

przedruki z innych źródeł w sieci przy braku jakichkolwiek materiałów własnych. Często są 

to portale bardzo wszechstronne, wielofunkcyjne, ale bywają też skoncentrowane na 

konkretnym profilu działalności. Niektóre są kierowane do bardzo szerokiej grupy docelowej 

(wystarczy być „Polakiem w UK”), inne do stosunkowo wąskiego kręgu odbiorców, zwykle 

skupionego lokalnie w określonej miejscowości.  

Ponieważ serwisów internetowych przeznaczonych dla Polaków w Wielkiej Brytanii 

jest wiele i wydaje się niemożliwe opisanie wszystkich, wymienione zostały poniżej tylko 

przykładowe.  

 

Wśród portali internetowych dla Polaków mieszkających stale lub tymczasowo  

w Wielkiej Brytanii można wyróżnić: 

 

 portale internetowe związane z tytułami drukowanymi, np. Naszestrony.co.uk, 

Elondyn.co.uk/cooltura, Polishexpress.polacy.co.uk, 

 elektroniczne wydania prasy drukowanej (w postaci PDF lub dostępne na 

platformie umożliwiającej przeglądanie czasopism online; są one zwykle dostępne  

w którejś z form na portalach związanych z tą prasą. E-wydanie posiadają prawie 

wszystkie wymienione wcześniej tytuły drukowane, oprócz Dziennika Polskiego), 

 portale niezwiązane z prasą drukowaną. 

 

Ponadto ze względu na ich charakter można podzielić te media na: 

 

 ogólnoinformacyjne skierowane do Polaków w całej Wielkiej Brytanii,  

np. Londynek.net, Mojawyspa.co.uk, Apsik.co.uk, Londyn.webd.pl, Emito.net, 

Polemi.co.uk, Laif.co.uk, GBritain.net, England.pl, KobietaNaWyspach.co.uk, 

Kobietawuk.info, Londyn24.co.uk, 

 ogólnoinformacyjne lokalne i regionalne skierowane do Polaków mieszkających  

w określonym miejscu w Wielkiej Brytanii (mieście, hrabstwie, regionie),  

np.: E-londyn.co.uk (Londyn), York.net.pl (hrabstwo Yorkshire), Polnews.co.uk 

(Newcastle), Sotland.pl (Southhampton), POLScott24.com (Szkocja i Anglia), 

Edinburgh.com.pl (Szkocja), Szkocja24.pl (Szkocja), Polnews.co.uk (Północno-

Wschodnia Anglia), Glasgow24.pl (Szkocja), Walia.bornex.net (Walia), Leeds-

Manchester.pl (Północna Anglia), Bristol.infolinia.org (Bristol), Blackpool24.com 

(Blackpool), Bham.pl (Birmigham), Polishassociation.org (Irlandia Północna), Hull.pl 

(Hull), Opinia.co.uk (Polish Cultural Magazine, Leicester), Ukokey.com (Liverpool, 

Manchester), Bradford24.pl (Zachodnie Yorkshire), York.net.pl (York), 

Redditch.com.pl (Redditch), Polishplymouth.co.uk (hrabstwo Devon i Kornwalia), 

Luton.com.pl, Edinburgh.com.pl, Peterboro.pl i Peterboroughpl.com (Peterborough)  

i inne, 

 ogłoszeniowe (również target ogólnokrajowy lub lokalny) – umożliwiające 

poszukiwanie mieszkania, pracy, polskich usług (także zdrowotnych), polskich 

produktów, zawierające również ogłoszenia matrymonialne, np. Wielkabrytania.org, 

                                                      
70

 Zob. www.halotv.co.uk. 

http://www.halotv.co.uk/
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Uk.net.pl, Angolia.co.uk, Polskie-anonse.co.uk, E-gratka.net, Polskieokienko.co.uk  

i inne, 

 portale społecznościowe, np. Polacy.co.uk, MojaBrytania.pl, Stachoo.pl, 

Dzieciak.co.uk (dla rodziców) i inne, 

 oferujące wszystkie lub większość możliwych funkcjonalności – od założenia 

profilu, dołączania do grup poprzez informacje lokalne, pogodę, informacje 

kulturalne, do ogłoszeń każdej treści, np. Nadajemy.ie, Gazeta.ie i inne, 

 serwisy matrymonialne/towarzyskie/randkowe – Polishdating.ie, Two4date.co.uk, 

2hearts.pl, Polishhearts.co.uk. 

 

Jednocześnie warto zauważyć, że każdy z portali może jednocześnie należeć do kilku 

grup – jak np. Naszestrony.co.uk – portal związany jest z gazetą Nasze Strony, zwiera  

e-wydanie, jednocześnie ma charakter regionalny. 

O tym, jak ważną rolę pełni internet w przeobrażeniach rynku mediów 

polskojęzycznych, świadczy fakt, iż w Londynie wszystkie tytuły prasowe mają swoje 

wydania elektroniczne. W zamyśle redakcji przedstawiciele nowej emigracji powinni  

w związku z tym chętniej korzystać z ich oferty. Według badania PBI, ABC Rynek i Opinia 

oraz Domu mediowego Starcom Polacy na emigracji dużo chętniej korzystają jednak  

z polskich stron internetowych, a nie tworzonych lokalnie stron polskojęzycznych – w tym 

elektronicznych wydań prasy
71

. Stąd 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.
 72

 

 

Radio 

  

Jeśli chodzi o rozgłośnie radiowe, w Londynie swoje siedziby mają trzy stacje 

radiowe. Wszystkie powstały po roku 2000, jednak trudno powiedzieć, iż od momentu 

powstania funkcjonowały bez przeszkód. Zawieszały swoją działalność, zmieniały profil, 

poszukiwały stabilnych partnerów. Wydaje się, iż dopiero teraz można mówić o pewnej ich 

stabilizacji, z którą wiąże się szansa na rozwój i skuteczne prace nad doskonaleniem oferty 

programowej. 

 

                                                      
71

 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 r., www.pbi.org. 
72

 O tygodnikach w wersji elektronicznej oraz portalach internetowych dla emigracji w Wielkiej Brytanii  

i Irlandii pisze m.in. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, przy czym niektóre informacje dotyczące funkcjonujących 

tam mediów nie zostały przez autorkę zaktualizowane. Nie ukazuje się już m.in. tygodnik „Nasza Anglia”,  

o którym Chwastyk-Kowalczyk pisze w tekstach z 2011 r. To pokazuje, jak trudna jest praca badawcza 

dotycząca bardzo dynamicznego rynku mediów tworzonych przez i dla środowisk emigracyjnych,  

a w szczególności mediów internetowych. Zob. J. Chwastyk-Kowalczyk, Polskie portale internetowe oraz 

tygodniki w wersji elektronicznej na Wyspach Brytyjskich, „Media i Społeczeństwo. Społeczne i semiologiczne 

aspekty komunikacji medialnej”, Nr 1/2011, ss. 56 – 65 (dostęp online: 

http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl z 8.08.2012) ; J. Chwastyk-Kowalczyk, Sposoby  

e-komunikowania społeczności polskiej na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii, „Respectus Philologicus”, 2011  

Nr. 19 (24), ss. 111 – 122 (dostęp online: 

http://filologija.vukhf.lt/images/Respectus_2011_Nr19%2824%29/111-121.pdf z 8.08.2012); J. Chwastyk-

Kowalczyk, Polskie tygodniki wydawane w wersji elektronicznej w Wielkiej Brytanii oraz w Irlandii, „Przegląd 

Polsko-Polonijny”, Nr 2/2011ss. 137 – 149 (dostęp online: 

http://przegladpolskopolonijny.files.wordpress.com/2012/02/przeglad-polsko-polonijny-nr-2.pdf  

z dn. 8.08.2012). 

http://www.pbi.org/
http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/
http://filologija.vukhf.lt/images/Respectus_2011_Nr19%2824%29/111-121.pdf
http://przegladpolskopolonijny.files.wordpress.com/2012/02/przeglad-polsko-polonijny-nr-2.pdf
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Tabela 2: Polskojęzyczne rozgłośnie radiowe w Wielkiej Brytanii. 
 

Nazwa  
siedziba redakcji 

Nadawca 

Red. naczelny 

/dyrektor 

programowy 

Sposób 

odbioru 

Data 

powstania 

 

Polskie Radio Londyn  

Londyn, Hammersmith 

 

 

4YOUK A. Kieruzal 
DAB 

/internet 
12.2006 

 

Radio Orła  

Londyn, Ealing 

 

Radio ORLA 

Ltd 

G. Matlock/ 

A. Skupieński 
internet 05.2006 

 

Radio HeyNow 

Londyn, Ealing 

 

Radio 

HeyNow Ltd 

T. Noskiewicz/ 

M. Malach 
internet 12.2003 

 

Radio BanitaMaxx.pl 

Watford 

 

Radio 

społeczno-

ściowe
73

 

M. Dankiewicz internet 2010 

 

Radio-south. Polskie Radio 

Southampton 

Southampton 

 

bd M. Żelichowski internet 05.2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej. 

 

 

Wydaje się, że przyszłością radia dla emigracji jest sieć internetowa, choć trudno 

stwierdzić jednoznacznie. Jak wynika z przytoczonego już Raportu PBI, aż 77% 

przebadanych emigrantów z 15 europejskich krajów słucha polskiego lub polskojęzycznego 

radia właśnie przez internet
74

. Opierając się o te dane, można pokusić się o stwierdzenie, że 

działalność na falach FM
75

 lub w nowoczesnym systemie DAB
76

 (w którym nadaje Polskie 

Radio Londyn) wydaje się mniej korzystna z marketingowego punktu widzenia, choć 

oczywiście może mieć znaczenie dla sympatyków tradycyjnego radia. 

Z drugiej strony należy zważyć, iż wspomniane badanie przeprowadzono drogą 

internetową, z założenia wykluczono więc z próby badawczej osoby, które nie korzystają  

z Internetu – a zarazem nie słuchają internetowego radia. Ponadto wyniki pochodzą z roku 

2007. Badanie przeprowadzone przez autorkę tego tekstu na próbie 556 Polaków 

mieszkających w Londynie lub jednej z jego dzielnic administracyjnych w czerwcu 2011 r. 

wykazało natomiast, że blisko 12% badanych polskich emigrantów w stolicy Wielkiej 

                                                      
73

 Tzw. Nonprofit Community Radio Station. 
74

 Raport Polscy emigranci…, op. cit. 
75

 Przez jakiś czas w eterze nadawało Radio-Orła. Planowane w 2010 r. ponowne rozpoczęcie nadawania na 

falach FM do dziś nie doszło do skutku. Źródło: rozmowa z dyrektorem programowym Radia Orła – Arturem 

Skupieńskim – przeprowadzona 4 marca 2010 r. w Londynie, nagranie w archiwum autorki. 
76

 Cyfrowy system nadawania sygnału radiowego konkurencyjny dla nadawania analogowego – FM lub AM. 

http://www.prl24.net/
http://www.orla.fm/
http://www.radioheynow.com/
http://radio.banitamaxx.pl/
http://www.radio-south.com/
http://www.radio-south.com/
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Brytanii nie korzysta z Internetu.
77

 Ponadto znamienne jest, iż stacje internetowe, jak  

np. Radio Banita Maxx czy Radio HeyNow starają się jednak o zgodę Ofcomu na nadawanie 

na falach FM.  

 

Telewizja 

 

Pejzaż mediów polskojęzycznych w Wielkiej Brytanii uzupełnia telewizja 

internetowa, choć tu oferta jest bardzo uboga.   

W kwietniu 2010 r.
78

 powstała Telewizja Polska Londyn, a właściwie telewizyjny 

portal informacyjno-rozrywkowy – Tvpl.tv. Portal oprócz serwisu newsów umożliwia 

oglądanie telewizyjnych materiałów reportażowych – przygotowanych przez dziennikarzy 

portalu – oraz materiałów nadesłanych przez użytkowników. Obecnie dostępne na witrynie 

ostatnie materiały video oraz newsy pochodzą jednak z lipca 2011 r., co może oznaczać, iż 

twórcy zaniechali działalności – choć dopóki strona działa, o niczym nie można przesądzić.
79

  

Serwisy informacyjne przygotowuje dla użytkowników portalu POLScott24.com także 

red. A. Szumiło, dostępne są one na pod nazwą POLSCOTT TV NEWS. 

Nie zakończyła się sukcesem telewizyjna inicjatywa Fortis Media Ltd., wydawcy 

Polish Express i Panorma Magazine, podjęta w 2007 r.  Adres internetowy, pod jakim miała 

być dostępna, to Tvpl24.com (dziś już niedziałająca). Jej ślady odnaleźć można na blogu 

dotyczącym mediów UK: PL. Autor opisuje stronę jako „połączenie internetowej telewizji, 

portalu i serwisu społecznościowego”
80

, niestety nie kryje też zawodu: „Niewiele można tam 

[…] na razie obejrzeć – poza relacją z Wigilii Polskiego Biznesu w POSK-u, rozmową  

z Renatą Przemyk i Władysławem Bartoszewskim, a także ‘surowym’ i zupełnie bezcelowym 

materiałem ‘Choinka na Trafalgar Square’. […] ogłoszenia o polskim dentyście i ‘śmieszne’ 

zdjęcia to za mało. Jakość pilotażowych materiałów mało zadowalająca, choć to dopiero 

początek i pewnie z ocenami trzeba będzie jeszcze poczekać.”
81

 Jak pokazał czas, inicjatywa 

nie przetrwała, dziś trudno odnaleźć na jej temat jakiekolwiek informacje, choć można 

założyć, że strona funkcjonowała jakiś czas – ostatni materiał filmowy użytkownika 

TVPL24.COM na kanale serwisu YouTube pochodzi z 8.07.2008.
82

 

 

Konkluzje 
 

Polskojęzyczne media istniały w Europie od dawna w związku z długą tradycją 

polskich migracji, gwarantując mieszkającym za granicą Polakom dostęp do informacji  

w zrozumiałym dla nich języku oraz zaspokajając ich potrzeby „kontaktu z polskością”. 

                                                      
77

 Badanie przeprowadzono techniką sondażu z wykorzystaniem narzędzia kwestionariusza ankiety wypełnianej 

przez przeszkolonego ankietera w czerwcu 2011 r. w Londynie, w ramach projektu 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. 
78 

Datę rozpoczęcia działalności autorka ustaliła na podstawie pierwszego materiału filmowego zamieszczonego 

portalu 21 kwietnia 2010 r. Także strona internetowa w obecnym kształcie została utworzona w 2010 r. 
79 

Zdarzały się przypadki medialnych inicjatyw dla emigrantów, które po okresach zawieszenia, wracały  

w nowej formule, jak np. wspomniane internetowe Radio Banita Maxx, którego poprzednikiem było Radio 

Banita, rozpoczynające od pirackiej działalności na falach FM.  
80 

www.dzierza.co.uk/index.php/2007/12/internetowa-telewizja-dla-polakow-w-uk, wpis z 22.12.2007 r. [dostęp 

online 1.07.2012]. 
81

 Ibidem. 
82

http://www.youtube.com/watch?v=xhSlUcQOsHo&list=UUAQy-QMds81rRRZgpRdGNgQ&index=1& 

feature=plcp 

http://www.dzierza.co.uk/index.php/2007/12/internetowa-telewizja-dla-polakow-w-uk
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Ostatnie lata oprócz tego, iż przyczyniły się do ożywienia na rynku dostępnych tytułów
83

 

wpłynęły znacząco na zasady ich funkcjonowania.  

Po pierwsze, dostarczanie informacji w języku polskim – jedno z głównych zadań 

mediów etnicznych – nie jest już tak potrzebne wielu emigrującym Polakom, którzy coraz 

lepiej znają język angielski. Po drugie, trendy, które na skutek upowszechnienia internetu 

mogą być obserwowane w tradycyjnych mediach polskich (m.in. spadek czytelnictwa prasy 

zarówno codziennej, jak i periodycznej na rzecz korzystania z mediów internetowych), 

uwidoczniły się także w mediach tworzonych na emigracji w Wielkiej Brytanii. Istnienie  

w sieci stało się niezbędnym elementem funkcjonowania każdego tytułu prasowego na 

emigracji. Dzięki internetowi pojawiły się nowe możliwości docierania z ofertą medialną do 

społeczności emigranckich, które oprócz prasy drukowanej mogą dziś np. słuchać radia  

w języku polskim tworzonego przez emigrantów w miejscu ich zamieszkania. Sieć 

internetowa otworzyła też szerokie możliwości dla funkcjonowania innych mediów, np. 

polskojęzycznej telewizji „na żądanie”. Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia, 

popularność tego typu inicjatyw jest jednak niska, o czym świadczy zawieszenie prac na 

portalu Tvpl.tv czy nieudana próba stworzenia portalu telewizyjnego podjęta przez Fortis 

Media Ltd, która jest przecież wydawcą znanych i popularnych pism – Polish Expres  

i Panorama Magazine. Paradoksalnie bowiem to, co umożliwiło zaistnienie telewizji, radia 

czy niezliczonej liczby tytułów prasowych dla emigrantów w postaci elektronicznej – czyli 

internet – daje odbiorcom możliwość łatwego, szybkiego i taniego dostępu do oferty 

medialnej z kraju. Może to w przyszłości doprowadzić do upadku mediów tworzonych za 

granicą, które niejednokrotnie borykają się z problemami finansowymi, lokalowymi, słabym 

zapleczem dziennikarskim i wieloma innymi.  

Najbliższe lata pokażą, czy media polskojęzyczne w Wielkiej Brytanii przegrają 

konkurencję z mediami z Polski z jednej strony i z mediami brytyjskimi – coraz łatwiej 

dostępnymi dla znających język angielski wyjeżdżających Polaków – z drugiej. 
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Abstract 

 

Contemporary Polish-Language Media in Great Britain. Main Issues 

 

One of the main sources of information on migration to the UK, the problems of Poles settling in a new country, 

living conditions in the UK and many other topics of importance to the migrant, is the media. Many migrants, at 

least initially, do not speak the language of the country where they settle or do not know it well enough to fully 

understand what is being communicated in the media. In addition to this, many Poles face difficulties finding the 

information they are looking for. 

Therefore, media that is freely available and easily accessible in Polish plays an important role, both, in the 

institutional and organizational system of migrant communities and in the personal lives of migrants in the UK. 

The article presents an outline of the issues related to the Polish-language media in the UK, created by 

immigrants for immigrants. 

 

Key words: ethnic media, Polish-language media, emigré media, contemporary migration, Poles, Great Britain, 

institutional completeness, migration industry 
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ROLA KOMUNIKACJI W POSZUKIWANIU 

PRACY – NA PRZYKŁADZIE PRZEMYSKIEGO 

RYNKU PRACY
1
 

 

Tomasz Droń
2
 

 

 

Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola komunikacji 

w poszukiwaniu pracy. W części teoretycznej podjęto problematykę poszukiwania pracy, 

uwzględniono metody poszukiwania zatrudnienia, bariery wewnętrzne i zewnętrzne oraz 

wpływ przeszłości na postawy osób bezrobotnych. Natomiast zaprezentowane wyniki badania 

dotyczą opinii osób poszukujących pracy i pracodawców na wybrane kwestie dotyczące roli 

komunikacji w poszukiwaniu pracy. Przeprowadzone badania wykazały rozbieżności między 

grupą pracodawców i osób bezrobotnych w ocenie wpływu komunikacji na poszukiwanie 

zatrudnienia. 

 

Słowa kluczowe: komunikacja, poszukiwanie pracy 

 

 

Wprowadzenie 
 

Motywem do podjęcia rozważań będących tematem niniejszego artykułu było 

znaczenie, jakie odgrywa w ludzkim życiu praca i komunikacja. Praca pozwala zaspokoić 

podstawowe potrzeby fizjologiczne (takie jak głód czy pragnienie), do pewnego stopnia 

zabezpiecza byt człowieka, umożliwia kontakt społeczny (jej długotrwały brak niesie ryzyko 

wykluczenia społecznego) oraz niejednokrotnie daje poczucie uznania i umożliwia 

samorealizację. Korzyści wynikające z pracy są powszechnie znane i rozumiane. Dlatego  

w celu uchwycenia sedna problemu, jakim jest brak pracy, uwaga skoncentrowana zostanie na 

problematyce jej poszukiwania. Komunikacja przesądza o wielu zdarzeniach w życiu 

poszczególnych jednostek, jak i całych grup, społeczeństw czy narodów. Wiele konfliktów 

jest wynikiem niezrozumienia, czyli błędnej komunikacji. Badania potwierdzają znaczenie 

umiejętności komunikacyjnych w procesie poszukiwania pracy
3
, ale często bywają one 

                                                      
1
 Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej o tym samym tytule obronionej na Wydziale Administracji  

i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w 2010 r. 
2
 Magister Dziennikarstwa i komunikacji społecznej o specjalności: reklama i public relations, Powiatowy Urząd 

Pracy w Przemyślu, ul. Katedralna 5, 37-700 Przemyśl, e-mail: tdron@pup.przemysl.pl. 
3
 Por. B. Przywara, Preferencje pracodawców i osób poszukujących pracy, [w:] Rynek pracy w Polsce i innych 

krajach Unii Europejskiej, red. T. Pomianek, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2010, s. 78. 
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niedoceniane przez osoby poszukujące zatrudnienia – bo przegrywają ze stereotypowym 

wyobrażeniem na temat tego, co decyduje o sukcesie na rynku pracy. Celem tego artykułu jest 

znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, jaka jest rola komunikacji w poszukiwaniu pracy.  

 

Problematyka poszukiwania pracy 
 

Metody poszukiwania pracy 

 

W literaturze przedmiotu pojawiają się rozbieżności w wyliczaniu i opisywaniu metod 

poszukiwania pracy. Przykładowo, urzędy pracy i agencje zatrudnienia zestawiane są razem 

lub osobno. Zdaniem autora tego artykułu przez wzgląd na regulacje prawne dające tym 

dwóm instytucjom w znacznej części różne kompetencje właściwsze jest ich rozdzielanie. 

Inna nieścisłość pojawia się w bezpośrednim kontakcie z pracodawcą; jedni go nie 

uszczegóławiają, inni wyliczają fizyczny kontakt osobisty i rozmowę telefoniczną. Nie jest 

celem niniejszego artykułu rozwodzenie się nad teoretycznymi zawiłościami  

w interpretowaniu metod poszukiwania pracy. Faktem jednak jest, że absolwent 

nieposiadający doświadczenia w poszukiwaniu pracy, czerpiący wiedzę z trzech różnych 

poradników może mieć problem z określeniem, jak szuka zatrudnienia: aktywnie czy 

pasywnie? Jeśli ktoś dzwoni do pracodawcy w odpowiedzi na ogłoszenie prasowe, 

wykorzystuje pasywną metodę poszukiwania pracy, ponieważ korzysta z oferty, która 

pojawiła się na jawnym rynku pracy. Gdy dana firma nie ogłosiła w danym okresie,  

że poszukuje pracownika, a ktoś zadzwoni i pyta, czy są może wolne etaty, to szuka pracy 

aktywnie, ponieważ sam próbuje wynaleźć sobie miejsce pracy na ukrytym rynku pracy. 

Jednak gdy ktoś zadzwoni z własnej inicjatywy do danej firmy, by spytać, czy w najbliższym 

czasie będą poszukiwani pracownicy, i nie wie, że ta firma dwie godziny temu umieściła  

w internecie ogłoszenie o naborze nowych pracowników, mamy do czynienia z dylematem. 

Osoba bezrobotna uzna, że szuka pracy aktywnie, pracownik firmy stwierdzi, że pasywnie,  

a prawda znajdzie się tam, gdzie bywa najczęściej, czyli pośrodku.  

W szukaniu pracy jak we wszystkim najlepiej wykorzystać regułę „złotego środka”. Już 

w starożytności zrozumiano, że życie to sztuka balansu pomiędzy różnymi jego przejawami. 

Przykładowo, ktoś może być bardzo kreatywny, ambitny i pracowity – dlatego będzie szukać 

pracy tylko aktywnymi metodami, odwiedzając osobiście wybrane firmy i starając się  

o dokonanie autoprezentacji przed potencjalnym pracodawcą, ale zrezygnuje z przeglądania 

ofert pracy w prasie i przeoczy ogłoszenia najbardziej renomowanej firmy z danej branży 

informującej, że otwiera swoje biuro w miejscowości naszego żądnego sukcesu kandydata. 

Dlatego warto być otwartym na wszystkie możliwości, choć należy wiedzieć i pamiętać,  

w jaki sposób pracownika szuka pracodawca oraz że jest to rozbieżne z tym, jak statystyczny 

poszukujący pracy szuka zatrudnienia. Paradoks tej sytuacji polega na tym, że pracodawcy, 

szukając pracownika, najczęściej korzystają z kontaktów osobistych, następnie  

z pośrednictwa, a w ostateczności wykorzystują prasę. Odwrotnie postępują osoby 

poszukujące pracy
4
. 

Naturalnie, nie można wskazać jednoznacznie, które metody poszukiwania pracy  

są najlepsze, a które należą do najmniej efektywnych. Ich skuteczność jest zależna  

od predyspozycji danego kandydata oraz stanowiska, o jakie się ubiega. Należy podkreślić, że 

te metody nierzadko się uzupełniają. Część pracodawców preferuje internet, inni rekrutują 

pracowników wyłącznie na podstawie dokumentów aplikacyjnych, które osoby 

zainteresowane pracą w danej firmie wysyłają z własnej inicjatywy. Dzisiejszy rynek pracy 

                                                      
4
 Klub Pracy. Program szkolenia, red. E. Liwosz, K. Pankiewicz, A. Staroń, A. Kostecka, MGPiPS, Warszawa 

2004, s. 33. 
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stawia osobom poszukującym zatrudnienia wysokie wymagania. Należy być elastycznym  

i kreatywnym. Przykładowo, osoba szukająca pracy głównie w oparciu o znajomych oraz 

bezpośrednie kontakty z pracodawcami z pewnością nie straci, jeśli zapozna się  

z oferowanymi przez urząd pracy formami pomocy pracodawcom w tworzeniu nowych 

miejsc pracy, takimi jak prace interwencyjne czy doposażenie stanowiska pracy. Gdy 

kandydat zadzwoni do firmy z zapytaniem o wolny etat i usłyszy, że chętnie by go przyjęli, 

ale finanse na to nie pozwalają, może zaproponować skorzystanie z tych form  

i niewykluczone, iż operatywność aplikanta zostanie doceniona, w rezultacie doprowadzając 

do angażu.  

 

Bariery wewnętrzne i zewnętrzne  

 

Bariery, które napotykają osoby szukające pracy, można podzielić na zewnętrzne  

i wewnętrzne. Przykładem bariery zewnętrznej o międzynarodowym zasięgu jest kryzys 

gospodarczy, który spowodował zwolnienia w wielu firmach. Barierą lokalną odczuwalną 

przez mieszkańców powiatów przygranicznych Podkarpacia jest zmniejszenie wymiany 

handlowej z Ukrainą. Oba czynniki wpłynęły na zmniejszenie liczby wolnych stanowisk,  

a mały wybór wśród ofert pracy to także przeszkoda w jej poszukiwaniu. Barierą może być 

również duża konkurencja pomiędzy osobami szukającymi pracy. W poszukiwaniu pracy 

szczególną rolę odgrywa drugi typ barier, z istnienia którego osoby szukające pracy często nie 

zdają sobie sprawy lub bagatelizują jego znaczenie – to bariery wewnętrzne. Są one zależne 

od danej jednostki, ponieważ wynikają z jej wnętrza. Sukces w poszukiwaniu pracy zależny 

jest nie tylko od ogólnej sytuacji na rynku pracy, ale także od osobowości osoby starającej się 

o pracę. Z relacji osób szukających pracy wynika, że często widząc na witrynie ogłoszenie 

„Przyjmę do pracy”, chciały wejść do środka, by spytać o szczegóły, ale w ostatniej chwili 

paraliżował je strach i rezygnowały. Wiele osób nie aplikuje nawet na „wymarzone” oferty 

pracy, ponieważ sądzi, że „na pewno znajdzie się ktoś lepszy”5. Obawa przed rozmową  

z pracodawcą i niskie poczucie własnej wartości to bardzo częste przykłady barier 

wewnętrznych.  

Opisując bariery wewnętrzne i zewnętrzne związane z problematyką poszukiwania 

pracy, należy – jak się wydaje – uwzględniać pojęcia takie jak stres, konformizm, stereotyp  

i motywacja. Termin „motywacja” oznacza całość przyczyn uruchamiających procesy 

zachowań co najmniej jednej osoby. Słowo „motywacja” wywodzi się od łacińskiego movere, 

co oznacza „ruszać z miejsca”. Różnie tłumaczone są powody jej powstania. Stosunkowo 

dużą akceptacją cieszy się humanistyczna teoria motywacji wzrostu autorstwa Abrahama 

Maslowa. Jego zdaniem wszelkie ludzkie działania są reakcją na posiadane potrzeby. Do 

intrapersonalnych czynników motywujących osoby bezrobotne rozpoczynające karierę 

zawodową do pracy należą m.in. chęć uporządkowania własnego życia oraz wynagrodzenie
6
. 

Poczucie uporządkowania własnego życia może dać komfort psychiczny, czyli wpłynąć na 

zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, a pieniądze pośrednio mogą wpłynąć na zaspokojenie 

każdej z potrzeb.  

Jak podają autorzy książki Psychologia społeczna. Serce i umysł, konformizm jest to zmiana 

w zachowaniu dokonana pod wpływem prawdziwego lub wyimaginowanego wpływu innych 

osób
7
. Może wpływać na komunikacyjne postawy zarówno pracodawców, jak i osób 

                                                      
5
 Por. T. Droń, Pracowity jak mrówka, „Szukam Pracy. Biuletyn Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu” 

2009, nr 2(2), s. 8. 
6
 Por. M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios, E. Sarzyńska, Motywacja do pracy osób rozpoczynających karierę 

zawodową, „Polityka Społeczna” 2008, nr 10, s. 11.  
7
 Por. E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Warszawa 2008, 

s. 265. 
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poszukujących pracy. Jedna z uczestniczek zajęć w Klubie Pracy opowiedziała o swojej 

nieudanej rozmowie kwalifikacyjnej, której niepowodzenie zostało spowodowane 

konformizmem. Pracodawca umieścił w prasie ogłoszenie o naborze pracowników oraz 

podał, że będzie to praca zajmująca około 4 dni w tygodni i dająca zarobki w granicy 1500-

2000 zł netto. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej okazało się, że będzie to praca 6 dni  

w tygodni i za najniższe wynagrodzenie. Kandydatka została o tym poinformowana, po czym 

w toku rozmowy pracodawca trzy razy spytał, czy takie warunki jej odpowiadają. Za każdym 

razem odpowiedziała twierdząco, bo doszedł w niej do głosu konformizm. Była 

zbulwersowana, że co innego podano w ogłoszeniu prasowym, a co innego okazało się 

rzeczywistością, ale konformistycznie przystała na takie warunki. Był to przykład 

konformizmu podyktowanego wyimaginowanym wpływem innych osób. Poszukująca pracy 

osoba sądziła, że pracodawca oczekuje uległości i przystania na skromne warunki finansowe, 

a jak się okazało, w ten sposób chciano sprawdzić jej asertywność, umiejętność negocjowania 

i poczucie własnej wartości.  

Z powyższym zagadnieniem wiąże się pojęcie stereotypu. W trudnej kwestii 

zdefiniowania stereotypu powszechnym uznaniem cieszy się terminologiczna propozycja 

amerykańskiego uczonego Waltera Lipmana. W 1922 r. sformułował on definicję – jak 

przypomina Wojciech Pelczar – nadal aktualną. „W jej świetle stereotyp to utrwalone  

w świadomości społecznej wyobrażenia (symboliczne reprezentacje) o rzeczywistości, 

gorące, emocjonalne, skrótowe przedstawienia prawdziwej złożoności świata. Są one odporne 

na zmiany, z opóźnieniem lub w ogóle reagujące na nowe doświadczenia i przekazywane 

głównie za pomocą języka. Stanowią składniki emocjonalne i poznawcze ludzkich postaw, 

wpływają na zachowania społeczne”
8
. Stereotypy dotyczące rynku pracy kształtują 

komunikacyjne postawy jego głównych uczestników, czyli pracodawców i pracobiorców. 

Bezrobotny, który stereotypowo postrzega swoje szanse na znalezienie pracy, nie będzie 

przykładał większej wagi do tego, jak komunikuje się z ewentualnym pracodawcą, ponieważ 

wierzy, że o tym, kto dostanie pracę, i tak decyduje nepotyzm. Wiąże się to  

z doświadczeniami historycznymi. Szerzej ten temat zostanie podjęty w kolejnej części 

artykułu. Niejednokrotnie polski bezrobotny ulega stereotypom, ponieważ nie jest nauczony 

samodzielnego myślenia. Obecnie każdy pogląd może być w mediach prezentowany, każda 

wypowiedź, abstrahując od tego, czy mądra i prawdziwa, ma swoją wartość rynkową tym 

większą, im bardziej jest sensacyjna. 

Ważnym zagadnieniem w kontekście barier w poszukiwaniu pracy jest stres. Pojęcie 

to pojawiło się po raz pierwszy w literaturze psychologicznej niespełna 60 lat temu. Stres nie 

jest lokalizowany ani w jednostce, ani w otoczeniu, ale interpretuje się go jako swoistą relację 

pomiędzy nimi. W definiowaniu stresu przez różnych autorów pojawiają się niewielkie 

różnice, nie mniej jednak wspólne jest dla nich „traktowanie relacji stresowej jako zakłócenia 

lub zapowiedzi zakłócenia równowagi pomiędzy zasobami czy możliwościami jednostki  

z jednej strony, a wymaganiami otoczenia z drugiej”
9
. Należy pamiętać, że wszystkie bariery, 

zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, stają się barierami osoby poszukującej pracy i mogą 

negatywnie wpływać na procesy komunikacyjne. 

 

Przeszłość a postawy bezrobotnych 

 

Komunikacja w poszukiwaniu pracy odgrywa określoną rolę. Stanowi to wyzwanie 

dla osoby poszukującej pracy. Powinna ona dowiedzieć się, jaka jest to rola, i nabyć 

                                                      
8
 Cyt. za: W. Pelczar, Polska tradycja w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego,  

Wyd. URz, Rzeszów 2002, s. 322.  
9
 Cyt. za: I. Heszen-Niejodek, Stres i radzenie sobie – główne kontrowersje, [w:] Człowiek w sytuacji stresu. 

Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak, Wyd. UŚ, Katowice 2000, s. 13.  
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umiejętność komunikowania się z pracodawcą w sposób skuteczny na rynku pracy. Jednak 

niekiedy podstawowym problemem okazuje się niemożność zrozumienia, że ma się wpływ na 

swoją sytuację zawodową. W przypadku Polski w dużej mierze problem ten wiąże się  

ze zmianą ustroju politycznego po 1989 r. Wcześniej w Polsce podobnie zresztą jak  

we wszystkich krajach socjalistycznych panowała zasada pełnego zatrudnienia polegająca na 

konstytucyjnej i prawnej gwarancji pracy dla każdego. Bezrobocie zostało sztucznie 

zlikwidowane po II wojnie światowej, lecz problem ten pojawił się na nowo we 

wspomnianym roku 1989 pod wpływem zmian politycznych i gospodarczych
10

. I choć od 

zmiany ustroju minęło przeszło 20 lat, mentalne pozostałości w psychice osób bezrobotnych 

są nadal zauważalne.  

Poszukiwanie zatrudnienia w PRL-u stanowiło namiastkę tego, czym rzeczywiście jest 

ubieganie się o pracę. Okazało się, że łatwiej zmienić w państwie komunistycznym ustrój 

polityczny na demokrację, niż w człowieku zsowietyzowanym dokonać zmiany sposobu jego 

myślenia, a dokładnie tego, jak postrzega i interpretuje wartości takie jak sprawiedliwość, 

uczciwość i odpowiedzialność. Społeczeństwu komunistycznemu wpajano, że praca należy 

się każdemu człowiekowi niezależnie od tego, jakie ma kwalifikacje, ile umie i co wie. Co 

więcej, tak dziś akcentowany rozwój osobisty i zdobywanie wykształcenia przez całe życie 

nie były mile widziane. Dobrze, że obywatel zdobył zawód i pracował, bo praca była wysoko 

ceniona. Jednak ten, kto chciał zbyt dużo wiedzieć, czytać i zadawał pytania, automatycznie 

stawał się wrogiem systemu.  

Wyczekiwanie na zaspokojenie potrzeb stanowi kwintesencję problemu  

w poszukiwaniu pracy. Od upadku komunizmu minęło ponad 20 lat. Postawa typowa dla 

homo sovieticus wciąż jest obecna na rynku pracy, także wśród osób, które pierwsze 

doświadczenia zawodowe zdobywały już w III Rzeczpospolitej. Wiąże się to ze zjawiskiem 

bezrobocia dziedzicznego, które z kolei jest ściśle powiązane z socjalizacją. Poprzez 

stopniowe nabywanie takich, a nie innych norm społecznych co roku na rynek pracy wchodzą 

jego uczestnicy wprawdzie urodzeni w wolnej Polsce, ale nierzadko pełni negatywnych, 

uwarunkowanych historycznie nawyków myślowych. 

Niewątpliwie doświadczenia XX w. wpływają na to, jaką rolę nadaje się obecnie 

komunikacji w poszukiwaniu pracy. Zdaniem Jerzego Giedroycia społeczeństwo polskie  

„po przejściach wojennych i latach komunizmu jest w dużym stopniu zdziczałe”
11

. Naród 

przesiąknął duchem homo sovieticus tak bardzo, że zwłaszcza w początkowych latach nie 

radził sobie z odzyskaną wolnością. Jan Nowak-Jeziorański zwraca uwagę, że „wolność musi 

być ograniczona prawami i dobrem innych”
12

 – na obronę człowieka sowieckiego trzeba 

przypomnieć, że wolność, którą przyszło mu się cieszyć w pierwszych latach  

III Rzeczpospolitej, nie była wzorcowo tymi prawami ograniczana, co szczególnie dobitnie 

odbiło się na rynku pracy. Obecnie prawo również działa w obronie innych w sposób daleki 

od ideału, czego jednym z wielu przykładem jest wysoki koszt tworzenia miejsca pracy  

i powszechne zatrudnianie pracowników w ramach innych prac zarobkowych. 

 

 

 

 

 

                                                      
10

 Por. A. Bańka, Tło historyczne problemu bezrobocia w Polsce, [w:] Bezrobocie. Podręcznik pomocy 

psychologicznej, red. A. Bańka, WUP Poznań, Poznań 1992, s. 33. 
11

 Cyt. za: J. Giedroyć, Zrozumieć interes publiczny, [w:] Media w Polsce w XX wieku. Prasa, radio, telewizja, 

reklama, public relations, badania rynku, red. R. Gluza, Press, Poznań 1999, s. 7. 
12

 Cyt. za: J. Nowak-Jeziorański, Misja wolności, [w:] Media w Polsce w XX wieku…, op.cit., s. 112. 
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Badania 
Metodyka badań, przedstawienie celu ankiety 

 

Głównym celem pracy, na podstawie której stworzono niniejszy artykuł, było co warto 

przypomnieć, znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola komunikacji w poszukiwaniu 

pracy. By go rozwiązać, przygotowano i przeprowadzono badania ankietowe o charakterze 

ilościowym. Przeprowadzono je na dwóch grupach: osobach bezrobotnych, czyli 

poszukujących pracy, i pracodawcach, których można określić poszukującymi pracowników. 

Narzędziem badawczym uczyniono ankietę, której celem było określenie, jak jest oceniana 

rola komunikacji i jej poszczególnych elementów na tle innych czynników istotnych  

w procesie poszukiwania pracy/pracowników.  

Na pytania zawarte w ankiecie respondenci odpowiadali w trybie anonimowym. 

Ankietę dla osób poszukujących zatrudnienia przeprowadzono w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Przemyślu wśród jego klientów. O wypełnienie ankiet poproszono uczestników 

prowadzonych w Klubie Pracy szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania 

pracy i zajęć aktywizacyjnych, część ankiet rozdano uczestnikom prowadzonej przez 

doradców zawodowych grupowej informacji zawodowej i przypadkowym klientom 

spotkanym na korytarzu urzędu. Przyjęto, że badania zostaną wykonane na 1% badanej 

populacji. Według stanu na 31 grudnia 2009 r. liczba zarejestrowanych jako bezrobotni 

wynosiła 10 961 osób
13

, zatem o wypełnienie ankiet poproszono 110 osób. Ankiety 

przeprowadzano od stycznia do kwietnia 2010 r.  

Przyjęto, że ankietę dla pracodawców wypełni 30 osób. Ankietyzację mniejszej liczby 

pracodawców uznano za wystarczającą z kilku powodów. Po pierwsze, na przemyskim rynku 

pracy jest mniej podmiotów niż bezrobotnych. Po wtóre, tylko 5,6% wszystkich podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych w powiecie przemyskim w roku 2009 zatrudniało powyżej  

9 osób. Po trzecie, osoba odpowiedzialna za zatrudnianie nowych pracowników w firmie ma 

nieustanny kontakt z osobami poszukującymi pracy i można domniemywać, że statystyczny 

pracodawca ma większe doświadczenie z komunikacją w poszukiwaniu pracowników niż 

poszukujący pracy w wymianie komunikatów związanej z chęcią pozyskania zatrudnienia. 

Ankietę wypełniali pracodawcy z firm o kapitale lokalnym, krajowym i międzynarodowym,  

z małych firm rodzinnych, dużych przedsiębiorstw oraz spółek zatrudniających pracowników 

na całym świecie.  

 

Charakterystyka społeczno-demograficzna 

 

W próbie badawczej przeważają respondenci płci żeńskiej – 80 kobiet i 60 mężczyzn. 

Wśród osób bezrobotnych kobiety stanowią niemal 2/3 (70 osób) ankietowanych, natomiast 

mężczyźni ponad – 1/3 (40 osób). Odwrotnie sytuacja przedstawia się wśród pracodawców: 

mężczyźni stanowią 2/3 (66,6%) badanych, a kobiety równo 1/3 (33,3%). Szczegółowe dane 

dotyczące płci uczestników badania prezentuje tab. 1. 

Tabela 1. Płeć uczestników badania 

Płeć Osoby bezrobotne Pracodawcy 

Liczebność % Liczebność % 

Kobieta 70 63,6 10 33,3 

Mężczyzna 40 36,4 20 66,7 

Ogółem 110 100 30 100 

Źródło: Opracowanie własne. 

                                                      
13

 K. Gaweł, Przemyski rynek pracy w 2009 roku, „Szukam pracy. Biuletyn Powiatowego Urzędu Pracy  

w Przemyślu” 2010, nr 1(3), s. 4. 
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Ponad 2/3 bezrobotnych respondentów stanowiły osoby zamieszkałe na terenie 

powiatu grodzkiego, który jest zamieszkiwany przez 3/5 badanych pracodawców. 

Szczegółowe dane dotyczące miejsca zamieszkania respondentów prezentuje tab. 2. 

 

 

 

 

 

 

Poziom wykształcenia zarejestrowanych osób rozkłada się stosunkowo równomiernie 

na poszczególne stopnie, co odzwierciedla także poziom wykształcenia ankietowanych 

bezrobotnych. Dwie na trzy odpowiedzialne za rekrutację osoby posiadają wykształcenie 

wyższe. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadają jedynie właściciele firm. 

Szczegółowe dane dotyczące wykształcenia respondentów prezentuje tab. 3. 

 

Tabela 3. Wykształcenie ankietowanych 

Poziom wykształcenia Osoby bezrobotne Pracodawcy 

Liczebność % Liczebność % 

podstawowe 9 8,2 0 0,0 

zasadnicze zawodowe 25 22,7 2 6,7 

liceum ogólnokształcące 25 22,7 6 20,0 

policealne i średnie 

zawodowe 

27 24,5 2 6,7 

gimnazjalne 8 7,4 0 0,00 

wyższe 16 14,5 20 66,6 

Ogółem 110 100 30 100 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Wśród badanych bezrobotnych największą grupę stanowiły osoby do 24. roku życia. 

Zastanawiający jest fakt, że wśród 30 osób odpowiedzialnych za selekcję i rekrutację 

pracowników nie znalazł się nikt powyżej 55. roku życia. Niewykluczone, że przyczyna 

takiego stanu rzeczy wynika z faktu, iż – na tle państw UE – w Polsce jest niski wskaźnik 

zatrudniania osób powyżej 50. roku życia. Szczegółowe dane dotyczące wieku respondentów 

prezentuje tab. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Miejsce zamieszkania respondentów 

Powiat Osoby bezrobotne Pracodawcy 

Liczebność % Liczebność % 

ziemski 32 29,1 12 40 

grodzki 78 70,9 18 60 

Ogółem 110 100 30 100 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 4. Wiek respondentów 

Liczba lat Osoby bezrobotne Pracodawcy 

Liczebność % Liczebność % 

18-24 43 39 1 3,4 

25-34 32 29 10 33,3 

35-44 21 19 10 33,3 

45-54 13 12 9 30 

55 i powyżej 1 1 0 0 

Ogółem 110 100 30 100 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wyniki badań 

 

 Respondentów zapytano o to, w jakim stopniu – ich zdaniem – poszczególne elementy 

komunikacji interpersonalnej wpływają na ocenę kandydata do pracy. 

 

Tabela 5. Procentowe określenie, w jakim stopniu poszczególne elementy 

komunikacji interpersonalnej wpływają na ocenę kandydata do pracy przez 

pracodawcę 

 Opinie osób bezrobotnych Opinie pracodawców 

Liczebność % Liczebność % 

słowa 47 42 14 46 

głos 26 24 6 21 

mowa ciała 37 34 10 33 

Ogółem 110 100 30 100 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Z powszechnie znanych badań dotyczących tego, jak poszczególne elementy 

komunikacji interpersonalnej wpływają na ocenę prawdziwości komunikatu, wynika,  

że średnio słowom przysługuje 7%, parajęzykowi – 38%, a mowie ciała – 55%. Wprawdzie 

ten procentowy podział oddziaływania poszczególnych kanałów na odbiór informacji nie jest 

bezdyskusyjny
14

, ale porównując go z opiniami obu badanych grup, istotna wydaje się 

stosunkowo duża zgodność w ocenie znaczenia słów, głosu i mowy ciała – maksymalna 

różnica to zaledwie 4 p.p. Ciekawi to, że obie badane grupy zgodnie za najważniejsze uznały 

wypowiadane słowa. Jest to rezultat dość zaskakujący wobec 7%, jakie przypisano 

komunikacji werbalnej we wspomnianym badaniu. Być może dość powszechne akcentowanie 

znaczenia mowy ciała jest przesadne. Zachodzi także prawdopodobieństwo, że respondenci 

zwyczajnie nie są świadomi tego, iż w słyszane słowa wierzą lub nie w ścisłym połączeniu  

z parajęzykiem i mową ciała.  

Kolejne pytanie dotyczyło opinii respondentów na temat tego, czy wykształcenie 

kandydatów do pracy jest dla pracodawców ważne. Szczegółowe odpowiedzi uczestników 

badania prezentuje tab. 6.  

 

 

                                                      
14

 Cyt. za: B. Janda-Dębek, Komunikacja niewerbalna i jej funkcje, [w:] Psychologiczne konteksty komunikacji, 

red. J. Klebaniuk, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2005, s. 18. 

Tabela 6: Opinie respondentów na temat tego, 

czy wykształcenie kandydatów do pracy jest dla pracodawców ważne 

 Opinie osób bezrobotnych Opinie pracodawców 

Liczebność % Liczebność % 

zdecydowanie tak 42 47,3 8 38,6 

raczej tak 52 38,2 16 47,4 

trudno powiedzieć 11 10 2 9,6 

raczej nie 3 2,7 4 2,6 

zdecydowanie nie 2 1,8 0 1,8 

Ogółem 110 100 30 100 

Źródło: Opracowanie własne. 
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 Blisko połowa badanych bezrobotnych uznała, że ich wykształcenie jest dla 

pracodawców raczej ważne, a 14% nie ma zdania lub jest raczej/zdecydowanie przekonane, 

że zasób zdobytej wiedzy w poszukiwaniu pracy nie ma dla potencjalnych pracodawców 

znaczenia. Niewiele ponad połowa badanych pracodawców stwierdziła, że wykształcenie 

osób poszukujących pracy jest raczej ważne, a 20% nie miało sprecyzowanego zdania lub 

uznało wyniesione ze szkoły informacje i umiejętności za raczej nieważne.  

  Następne pytanie dotyczyło tego, jak respondenci oceniają kwestię wyglądu 

fizycznego. Szczegółowe dane dotyczące opinii respondentów na temat tego, czy wygląd 

fizyczny kandydatów do pracy jest dla pracodawców ważny, prezentuje tab. 7. 

 

 

 

Zdaniem 84,5% ankietowanych bezrobotnych wygląd dla pracodawców jest raczej lub 

zdecydowanie ważny – dla porównania w takim zestawieniu wykształcenie otrzymało 85,5%. 

Osoby poszukujące pracy oraz odpowiedzialne za rekrutację spytano również o to, jak 

oceniają znaczenie doświadczenia zawodowego. Szczegółowe odpowiedzi prezentuje tab. 8. 

 

 

Ponad połowa badanych bezrobotnych uznała doświadczenie za zdecydowanie ważne 

dla pracodawców (53,6%). Pracodawcy podobnie jak osoby poszukujące pracy 

doświadczenie zawodowe kandydatów do pracy uznali za ważniejsze od wykształcenia  

i wyglądu fizycznego. Następnie ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem 

komunikatywność kandydatów do pracy jest dla pracodawców ważna. Szczegółowe 

odpowiedzi prezentuje tabela 9. 

 

Tabela 7: Opinie respondentów na temat tego, 

czy wygląd fizyczny kandydatów do pracy jest dla pracodawców ważny 

 Opinie osób bezrobotnych Opinie pracodawców 

Liczebność % Liczebność % 

zdecydowanie tak 44 40,0 8 26,6 

raczej tak 49 44,6 14 46,7 

trudno powiedzieć 12 10,9 6 20,0 

raczej nie 4 3,6 2 6,7 

zdecydowanie nie 1 0,9 0 0,0 

Ogółem 110 100 30 100 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 8: Opinie respondentów na temat tego, czy doświadczenie zawodowe 

kandydatów do pracy jest dla pracodawców ważne 

 Opinie osób bezrobotnych Opinie pracodawców 

Liczebność % Liczebność % 

zdecydowanie tak 59 53,7 14 46,6 

raczej tak 46 41,8 12 40,0 

trudno powiedzieć 4 3,6 2 6,7 

raczej nie 1 0,9 2 6,7 

zdecydowanie nie 0 0,0 0 0,0 

Ogółem 110 100 30 100 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Poszukujący pracy z czterech wartości analizowanych pod kątem ich ważności 

dla pracodawców najwyżej ocenili komunikatywność. Ich zdaniem jest ona ważniejsza niż 

posiadane wykształcenie, wygląd fizyczny czy doświadczenie zawodowe. W odniesieniu do 

trzech badanych wcześniej czynników ważne jest to, że jedynie w przypadku 

komunikatywności nie padła żadna odpowiedź wskazująca na to, że zdaniem ankietowanych 

zdolność docierania do odbiorcy w procesie komunikacji nie jest raczej lub zdecydowanie 

ważna w ocenie kandydata do pracy. Jedynie 2,7% bezrobotnych respondentów uznało, że 

trudno im to ocenić.  

 Bezrobotnych respondentów zapytano o powody, dla których ich zdaniem 

komunikatywność kandydatów do pracy jest dla pracodawców ważna. Szczegółowe 

odpowiedzi prezentuje wykres 1.  

 

Wykres 1: Powody, dla których zdaniem osób bezrobotnych komunikatywność 

kandydatów do pracy jest ważna dla pracodawców 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Na wykresie 1 uwzględniono odpowiedzi, które osiągnęły co najmniej 5 p.p. Tego 

progu nie przekroczyły następujące wypowiedzi: „komunikatywność pozwala osiągnąć 

sukces”, „pracodawca lepiej może poznać kandydata komunikatywnego”, „nie można być 

niekomunikatywnym” oraz „kandydat komunikatywny wie, czego chce”. Wymienione 

odpowiedzi uzyskały po 2 p.p. 

Tabela 9: Opinie respondentów na temat tego, czy komunikatywność kandydatów do 

pracy jest dla pracodawców ważna 

 Opinie osób bezrobotnych Opinie pracodawców 

Liczebność % Liczebność % 

zdecydowanie tak 62 56,4 16 53,3 

raczej tak 45 40,9 14 46,7 

trudno powiedzieć 3 2,7 0 0 

raczej nie 0 0 0 0 

zdecydowanie nie 0 0 0 0 

Ogółem 110 100 30 100 

Źródło: Opracowanie własne. 
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 Natomiast pracodawcom postawiono pytanie, dlaczego komunikatywność kandydatów 

do pracy jest dla Pana/i ważna. Z przeanalizowanych odpowiedzi wyłoniły się cztery grupy 

powodów, które prezentuje wykres 2. 

Wykres 2: Powody, dla których komunikatywność kandydatów do pracy 

jest ważna dla pracodawców 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Po 7 p.p. wśród pracodawców uzyskały: elastyczność rozumiana jako umiejętność 

odnalezienia się w każdej sytuacji dzięki komunikatywności oraz wiarygodność. Zdaniem 

ankietowanych osoba komunikatywna dużo o sobie mówi, jasno precyzuje oczekiwania  

i wymagania, przez co jawi się jako kandydat wiarygodny. Także 7% respondentów nie 

udzieliło żadnej odpowiedzi. Bardzo interesujące wydaje się to, że głównym argumentem 

pracodawców tłumaczącym wagę, jaką przykładają do komunikatywności kandydatów do 

pracy, jest ich ewentualny dobry kontakt z klientami firmy, podczas gdy na ten typ 

komunikacji wskazało o 55% mniej bezrobotnych. Z kolei co piąty bezrobotny uważa, że 

komunikatywność kandydatów do pracy jest ważna dla pracodawców po to, by im się dobrze 

ze sobą komunikowało. Natomiast pracodawcy w odpowiedziach nie uwzględnili siebie 

samych.  

Ustalono, co pomaga w podjęciu pracy, bo jest dla pracodawców ważne. Postanowiono 

także spytać o czynniki utrudniające zdobycie zatrudnienia. Ankietowanych bezrobotnych 

zapytano o to, co stanowi dla nich problem w poszukiwaniu pracy, oraz skonfrontowano ich 

deklaracje z opiniami pracodawców. Tabela 10 prezentuje szczegółowe dane dotyczące małej 

liczby ofert pracy. 

Tabela 10. Odpowiedzi respondentów na temat tego, czy mała liczba ofert pracy jest 

problemem dla osób jej poszukujących 

 

 

Opinie osób bezrobotnych Opinie pracodawców 

Liczebność % Liczebność % 

zdecydowanie tak 47 42,7 14 46,7 

raczej tak 28 25,5 8 26,7 

trudno powiedzieć 24 21,8 2 6,6 

raczej nie 9 8,2 6 20,0 

zdecydowanie nie 2 1,8 0 0,0 

Ogółem 110 100 30 100 

Źródło: opracowanie własne. 
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Respondentów zapytano również, czy ich zdaniem stres jest problemem osób 

poszukujących pracy. Szczegółowe odpowiedzi obu badanych grup prezentuje tab. 11. 

 

 Zarówno osoby bezrobotne, jak i pracodawcy uznali, że problemem osób ubiegających 

się o zatrudnienie jest stres. Możliwe, że rolą komunikacji w poszukiwaniu pracy m.in. 

jest przekonanie pracodawcy, iż kandydat pomimo dostrzegalnych objawów stresu 

poradzi sobie z emocjami w pracy i będzie należycie wykonywał powierzone mu 

obowiązki. 

 Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy zbyt wysokie wymagania pracodawców  

są problemem dla osób poszukujących pracy. Szczegółowe odpowiedzi obu badanych grup 

prezentuje tab. 12. 

 

 

 Niewiele ponad połowa ankietowanych uznała, że zbyt wysokie wymagania 

pracodawców są zdecydowanie lub raczej ich problemem w poszukiwaniu pracy. Niemal  

1/3 respondentów miała trudność z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie. Kolejny raz, 

analizując opinie pracodawców i bezrobotnych, ich spojrzenie na daną kwestię okazuje się do 

siebie odwrotnie proporcjonalne. Wprawdzie żaden pracodawca na omawiane pytanie nie 

odpowiedział „zdecydowanie nie”, ale 53,3% badanych uważa swoje wymagania za raczej 

niezbyt wysokie.  

 Uczestników badania zapytano również o to, czy brak umiejętności sporządzania 

dokumentów aplikacyjnych jest problemem osób poszukujących pracy. Szczegółowe 

odpowiedzi prezentuje tab. 13. 

 

Tabela 11. Odpowiedzi respondentów na temat tego, czy stres jest problemem dla osób 

poszukujących pracy 

 Opinie osób bezrobotnych Opinie pracodawców 

Liczebność % Liczebność % 

zdecydowanie tak 23 20,9 2 6,7 

raczej tak 35 31,8 15 50 

trudno powiedzieć 16 14,5 4 13,3 

raczej nie 29 26,4 9 30 

zdecydowanie nie 7 6,4 0 0 

Ogółem 110 100% 30 100% 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 12. Opinie respondentów na temat tego, czy zbyt wysokie wymagania 

pracodawców są problemem dla osób poszukujących pracy 

 Opinie osób bezrobotnych Opinie pracodawców 

Liczebność % Liczebność % 

zdecydowanie tak 23 20,9 2 6,7 

raczej tak 33 30 4 13,3 

trudno powiedzieć 34 30,9 8 26,7 

raczej nie 18 16,4 16 53,3 

zdecydowanie nie 2 1,8 0 0,0 

Ogółem 110 100 30 100% 

Źródło: Opracowanie własne. 
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 Należy podkreślić, że w poszukiwaniu pracy, jak wynika z przeprowadzonych 

badań, ważną dla pracodawców i niedocenianą przez osoby bezrobotne formą 

porozumiewania się jest komunikacja pisemna. Trzy piąte badanych pracodawców 

zapytanych o to, czy brak umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych jest 

problemem osób poszukujących pracy ,uznało, że tak, 13,3% respondentów odpowiedziało 

zdecydowanie tak, a 46,7% ankietowanych pracodawców wskazało odpowiedź „raczej tak”.  

Z kolei 53 osoby bezrobotne uznały, że sporządzenie aplikacji raczej nie jest dla nich 

problemem, a 13, iż zdecydowanie nie jest.  

 

Konkluzje 
 

 Dyskusja nad sensem i jakością szkolnictwa wyższego w Polsce pokazuje spadek 

wartości czynników, wydawałoby się, pewnych na rynku pracy. Dyplom ukończenia szkoły 

czy określone doświadczenie zawodowe w trudnej, zmieniającej się rzeczywistości nie są dla 

pracodawców gwarantem tego, że dany kandydat spełni pokładane w nim oczekiwania. 

Sytuacja ta stwarza analizowanej w niniejszym artykule komunikacji warunki do pełnienia  

w procesie poszukiwania pracy roli ważnej, a nierzadko kluczowej.  

 Powszechnie uważa się, że najcenniejszym kapitałem każdej firmy jest kapitał ludzki. 

Znaczenie kapitału ludzkiego w sprawnym funkcjonowaniu każdej organizacji wydaje się 

znaczącym powodem tego, że komunikacja odgrywa ważną rolę w procesie poszukiwania 

pracy. Pracodawcy, oceniając komunikatywność kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, 

jednocześnie mają możliwość analizowania tego, jakimi będą pracownikami. Osoba 

skuteczna w poszukiwaniu dla siebie zatrudnienia daje potencjalnemu pracodawcy 

świadectwo tego, że będzie efektywna w pracy, przykładowo pozyskując klientów, 

zaspokajając ich potrzeby czy rozwiązując ewentualne problemy organizacji. Zarówno wśród 

pracodawców, jak i osób poszukujących pracy panuje powszechne przekonanie,  

że umiejętność sprawnego komunikowania się to gwarancja poprawnego dzielenia się swoim 

talentem, wiedzą czy umiejętnościami. Pracodawcy zapytani o to, dlaczego komunikatywność 

kandydatów do pracy jest dla nich ważna, najczęściej wskazywali relacje z klientami (60%),  

a co piąty badany wskazał kontakt z pracownikami (20%). Również osoby bezrobotne 

zapytane dlaczego, ich zdaniem komunikatywność kandydatów do pracy jest ważna dla 

pracodawców, wskazały kontakt z innymi osobami. Ankietowani bezrobotni wpisali kontakt  

z ludźmi, klientami, współpracownikami i przełożonym (łącznie 77%). 

 Z przeprowadzonych badań wynika, że rola komunikacji w poszukiwaniu pracy jest 

znacząca. Obie grupy respondentów, co szczegółowo obrazują wyniki zaprezentowane w tab. 

6-9, komunikatywność kandydatów do pracy uznały za ważniejszą od wykształcenia  

i doświadczenia zawodowego. Interesujące wydaje się znalezienie odpowiedzi na pytanie, 

Tabela 13. Opinie respondentów na temat tego, czy brak umiejętności sporządzania 

dokumentów aplikacyjnych jest problemem dla osób poszukujących pracy 

 Opinie osób bezrobotnych Opinie pracodawców 

Liczebność % Liczebność % 

zdecydowanie tak 14 12,7 4 13,3 

raczej tak 13 11,8 14 46,7 

trudno powiedzieć 17 15,5 4 13,3 

raczej nie 53 48,2 8 26,7 

zdecydowanie nie 13 11,8 0 0 

Ogółem 110 100 30 100 

Źródło: Opracowanie własne. 
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dlaczego rola komunikacji w poszukiwaniu pracy jest tak ważna. Na komunikację zwracają 

uwagę pracodawcy, o jej poprawny przebieg starają się kandydaci do pracy, ale to klienci 

decydują o znaczeniu komunikacji. Duża konkurencja sprawia, że wspomniany kapitał ludzki 

decyduje o pozytywnym wyróżnieniu się firmy. Dlatego o ważnej roli komunikacji  

w poszukiwaniu pracy w dużym stopniu decydują wymagania klientów i to, że pracodawcy są 

tego świadomi. Potwierdza to fakt, że umiejętności interpersonalne pracowników zaczęły być 

w Polsce doceniane, gdy nastała gospodarka wolnorynkowa. 

 Proces rekrutacji i selekcji służy wyłonieniu najbardziej odpowiedniego kandydata, 

który sprosta stawianym mu na danym stanowisku pracy wymaganiom. Naturalne jest zatem, 

że rolą komunikacji w poszukiwaniu pracy jest zweryfikowanie, czy osoba aplikująca na dane 

stanowisko jest odpowiednim kandydatem. Z przeprowadzonych badań wynika, że rola 

komunikacji bywa niekiedy różnie oceniana przez pracodawców i osoby poszukujące 

zatrudnienia. Wskazane jest, by osoby poszukujące pracy miały większą świadomość 

komunikacyjnych oczekiwań pracodawców i były bardziej skłonne do autorefleksji. Trzy na 

pięć osób bezrobotnych uznało, że brak umiejętności sporządzania dokumentów 

aplikacyjnych raczej lub zdecydowanie nie jest ich problemem w poszukiwaniu pracy. 

Również 3/5 pracodawców uznało, że umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych 

raczej lub zdecydowanie jest problemem osób aplikujących do firm, które reprezentują.  

 W metodologicznych założeniach zaprezentowanych badań zadano szereg pytań 

wyznaczających zakres analitycznej refleksji nad rolą komunikacji w poszukiwaniu pracy. 

Celem przeprowadzonych badań było znalezienie odpowiedzi na pytanie o rolę komunikacji 

w poszukiwaniu pracy i należy uznać go za zrealizowany. Rola komunikacji w poszukiwaniu 

pracy jest w świetle badań drugoplanowa, ale jej pominięcie byłoby nieporozumieniem.  
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Abstract 

The Importance of Communication in Trying to Find a Job on the Basis of the Labour 

Market in Przemyśl 

 

This thesis is aimed at finding the answer for the question „What is the role of communication 

in the process of looking for a job?” The theoretical part of the thesis depicts the issues  

of looking for a job, the methods of job searching, internal and external barriers and the 

influence of the past on the attitudes of the unemployed people. The results of the research, 

also presented in the thesis, refer to the opinions of people looking for a job and employers on 

the selected questions dealing with the role of communication in the process of job hunting. 

The conducted research showed the divergences between the ways in which the groups of 

employers and the unemployed perceive the influence of communication on job searching.  

 

Keywords: communication, trying to find a job 
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