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MIĘDZY CZWARTĄ A PIĄTĄ WŁADZĄ – 

DZIENNIKARZE A BLOGERZY. 

DOŚWIADCZENIA AMERYKAŃSKIE I 

POLSKIE 

 
Paweł Przywara

1
 

Barbara Przywara
2
 

 

Wiele się mówi na temat „rewolucji” oraz „punktów zwrotnych” w dziejach 

współczesnych mediów oraz dziennikarstwa, jednak to, co najistotniejsze w tychże dziejach, 

wciąż uchodzi uwadze zarówno teoretykom komunikowania, jak i przedstawicielom 

środowiska dziennikarskiego. Chcielibyśmy najpierw więc zwrócić uwagę na te 

najistotniejsze sprawy, czyli takie o charakterze fundamentalnym i zarazem ogólnym, potem 

zaś przejść do kwestii mniej istotnych, choć także wpływających na obraz mediów  

i dziennikarstwa na przełomie XX i XXI w.  

Jeszcze za czasów M. McLuhana, J. Mandera czy N. Postmana telewizja oraz 

dziennikarstwo telewizyjne jawiły się jako najbardziej ekspansywne i zarazem całkowicie 

wyznaczające kształt medialnego przekazu. Widziano media audiowizualne zarazem jako – 

jak choćby mówił McLuhan – retrybalizujące (tj. wtórnie analfabetyzujące), a więc cofające 

nas do kultury obrazkowej i do języka obrazkowego, czyli wypierające kulturę druku, tekstu, 

refleksji, dyskusji, i nie sądzono, by mógł się pojawić środek przekazu (i komunikowania), 

który nie tylko pozbawi hegemonii media audiowizualne, ale który właśnie dzięki swojej 

tekstualności (a także h i p e r t e k s t u a l n o ś c i )  doprowadzi do totalnego odwrócenia 

porządku w świecie komunikowania i informowania, wypierając tradycyjne media, z prasą 

drukowaną włącznie. Co ciekawsze, pojawienie się internetu owe tradycyjne środki przekazu, 

a z nimi ich przedstawiciele (więc i dziennikarze) potraktowali z zaskakującym 

lekceważeniem i pobłażliwością, sądząc, że to nowe, „egzotyczne” medium nie będzie miało 

żadnego poważnego wpływu na medialne status quo, a już na pewno nie na rynek środków 

przekazu.  

                                                           
1
 Dr Paweł Przywara, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła Informatyki  

i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pprzywara@wsiz.rzeszow.pl  
2
 Dr Barbara Przywara, Katedra Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,  

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, bprzywara@wsiz.rzeszow.pl  
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Dziś, gdy funkcjonowanie dziennikarstwa obywatelskiego i blogosfery (nie należy ich 

mylić) jest faktem, gdy sieć jest dla wielu użytkowników mediów pierwszym (a często 

jedynym) źródłem informacji oraz opinii, gdy systematycznie spada liczba nakładów prasy, 

gdy niemożliwe jest istnienie jakiejkolwiek poważnej gazety czy czasopisma bez wersji 

elektronicznej, gdy radio i telewizja weszły do internetu, warto przyjrzeć się paru istotnym 

procesom, które zaszły podczas ewolucji tradycyjnych środków przekazu oraz związanego  

z nimi środowiska ludzi mediów.  

Przywołane przez nas określenie „dziennikarstwa obywatelskiego”, mimo że dziś ma 

swój określony kontekst zastosowania oraz specyficzne znaczenie, można by jeszcze 

kilkadziesiąt lat temu traktować jako pleonazm albo kalambur. To przecież etos dziennikarski 

wiązał się z tym, że osoba pracująca w mediach stanowiła przedstawiciela obywateli, pełniąc 

służbę na zasadzie strażnika pewnych podstawowych wartości związanych z porządkiem 

demokratycznym, strażnika patrzącego na ręce politykom, strażnika ostrzegającego 

społeczeństwo przed rozmaitymi zagrożeniami, strażnika, który oprócz informowania 

poczuwa się też do dbania o kulturę danego narodu oraz o dobro ogółu. Z czasem jednak, 

wraz z ewolucją mediów (postępująca komercjalizacja, tabloidyzacja – sensacjonalizm, 

infotaiment, emotainment, confrotainment – globalizacja oraz polityzacja) doszło do tego, że 

– jak to ujął R. Murdoch w swoim głośnym przemówieniu z 13 kwietnia 2005 r. – „zbyt wielu 

redaktorów i reporterów straciło kontakt z odbiorcą”. Innymi słowy, nastąpiła emancypacja 

środowiska dziennikarzy ze społeczeństwa, powstanie swego rodzaju korporacji 

(odpornej na jakąkolwiek krytykę), a ponadto włączenie się jej do sfery establishmentu 

politycznego (polityzacja), wejście w obszar showbiznesu (dziennikarze jako celebryci) 

oraz skoncentrowanie się tego środowiska na sobie samym (narcyzm). Czujny strażnik 

opuścił więc swoją budkę i przeniósł się po prostu na salony, by uczestniczyć w marketingu 

politycznym (socjotechnice) i luksusowej zabawie z innymi gwiazdami. Procesy te, 

pragniemy podkreślić, nie mogły pozostać bez skutku społecznego i dopiero na ich tle 

można zrozumieć spektakularny (i szokujący ludzi mediów do dziś) sukces 

dziennikarstwa obywatelskiego i blogosfery. Niewykluczone jednak, że dziennikarze czuli 

się tak pewni swojej uprzywilejowanej pozycji w hierarchii społecznej, że nawet przez myśl 

im nie przeszło, iż cokolwiek może się zmienić.  

Co do tej emancypacji warto zresztą przytoczyć wyliczenia dotyczące kampanii 

prezydenckich w USA: w 1968 r. – przeznaczano 42 sekundy na wypowiedź polityka  

w serwisie informacyjnym, 1988 r. – 10 sekund, 1992 r. – ok. 10 sekund, 1996 r. – ok. 8,2 

sekundy. Obecnie pewnie jeszcze mniej. Przez kogo został wypchnięty z anteny głos 

polityka? Oczywiście, przez głos dziennikarza. W kampanii wyborczej z 2000 r. w USA 74% 

czasu antenowego (w wiadomościach) zajmowały wypowiedzi dziennikarzy, zaś 12% 

wypowiedzi polityków. Innymi słowy, na każdą minutę wypowiedzi polityka przypadało aż  

6 minut wypowiedzi dziennikarza. Najwyraźniej dziennikarze zaczęli uznawać, że ich głos 

jest równie ważny, co głos polityków, i należy go eksponować.  

Wspomnieliśmy o szoku, gdyż to jest określenie wyjątkowo pasujące do opisu reakcji 

środowiska dziennikarskiego na ekspansję ludzi związanych z nowymi mediami. 

Dziennikarze zostali przecież w pewnej mierze wyparci zarówno z obszaru informacji 

(tudzież reportażu), jak i opinii (a więc publicystyki). Fenomen ten jest o tyle zaskakujący 

również z medioznawczego punktu widzenia, że ewolucja mediów tradycyjnych związana 

była także z ewolucją samego pojęcia i kształtu newsa. Ten ostatni proces rozpoczął się (na 

Zachodzie, oczywiście, nie mówimy o mediach komunistycznych) w latach 80. i obejmował 

m.in. stałe informowanie o nowościach technologicznych, wobec tego dziennikarze 

wiedzieli i widzieli (zwłaszcza w latach 90.), jakiego rodzaju rewolucja w mediach 
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nadchodzi. Pojawienie się internetu sprawiło to, że – jak ujął to P. Levinson – (po spełnieniu 

odpowiednich technicznych warunków typu osprzęt i oprogramowanie) „każdy może być 

nadawcą”, a zatem z dnia na dzień obaliło monopol mediów mainstreamowych. Na tym 

jednak nie koniec – dziennikarstwo online oraz blogosfera wywróciły dotychczasowy 

model komunikowania masowego do góry nogami, wprowadzając formułę debaty, 

dialogu, dyskursu, nie zaś jednokierunkowego przesyłania komunikatów czy też 

przemawiania ex cathedra. Mówi się czasem (D. de Kerckhove), iż internet wprowadził coś 

w rodzaju „inteligencji zbiorowej”. To metaforyczne określenie można odnieść  

z powodzeniem do wspólnot komunikacyjnych skupionych wokół portali informacyjnych  

i blogerskich. M. Deuze dziennikarstwo obywatelskie uważa za czwarty typ dziennikarstwa 

po prasie, radiu i telewizji. Wyróżnił on cztery główne nurty tego rodzaju dziennikarstwa:  

 głównonurtowe serwisy newsowe – zamieszczone treści tworzone od początku,  

a następnie wraz z innymi treściami łączone są w większą całość, 

 witryny indeksujące i kategoryzujące – niepowiązane bezpośrednio z głównym 

nurtem medialnym: publikowane informacje pochodzą serwisów istniejących w sieci, 

 metamedia i inne witryny komentatorskie – ich głównym celem jest kontrola 

tradycyjnych mediów oraz wydawanie opinii na temat wydarzeń medialnych; do tej 

grupy zalicza się również serwisy komentujące wydarzenia, które nie są dostrzegane 

przez media głównego nurtu, 

 witryny dzielenia się i dyskusji – redagowane zespołowo, ich głównym celem jest 

realizacja potrzeby łączenia się i wymiany informacji z innymi internautami
3
. 

Pierwszym wydarzeniem, które sygnalizowało możliwe, rewolucyjne zmiany w sferze 

mediów, było całodobowe transmitowanie przez CNN I wojny w Zatoce Perskiej (ekipy 

telewizyjne czekające na brzegu na desant wojsk amerykańskich – początek lat 90.), okazało 

się bowiem wtedy, że odbiorców można „przykuć do środka przekazu” (jakie to ma skutki 

komercyjne, możemy się łatwo domyślić), byleby zapewnić im możliwie atrakcyjny, 

trzymający w napięciu i łatwy do przyswojenia przekaz. Tę bitwę o odbiorców telewizja 

wygrała jeszcze w trakcie zamachów na WTC we wrześniu 2001 r., ale już wtedy pojawiło się 

zjawisko udziału ludzi spoza mediów w tworzeniu przekazu medialnego, w dostarczaniu 

materiałów reporterskich, zdjęć oraz relacji naocznych świadków (zwycięstwo telewizji 

brało się m.in. stąd, że bijące rekordy oglądalności (i zawieszające się) strony serwerów 

opróżniano, odciążano ze zdjęć po to, by można było zamieszczać najświeższe doniesienia 

uczestników wydarzeń).  

Gdy parę lat później doszło do katastrofy humanitarnej związanej z przejściem tsunami  

w Indonezji, pojawiło się określenie znakomicie ilustrujące dystans między światem mediów 

a zwykłymi obywatelami – „dziennikarstwo helikopterowe” (termin D. Schechtera): 

„zagraniczny korespondent przylatuje do strefy konfliktu na jedno popołudnie i najwięcej 

informacji zdobywa od taksówkarza”
4
. Nagle więc ludzie odpowiadający za informowanie  

i komentowanie wydarzeń stali się niejako biernymi obserwatorami, podczas gdy rolę 

dziennikarzy i publicystów zaczęli przejmować obywatele korzystający z dobrodziejstw 

nowego, elektronicznego i interaktywnego medium. Ze szczególną jaskrawością ujawniło 

się to w czasie terrorystycznych zamachów w Londynie rok później – w sytuacji bowiem, gdy 

dziennikarze nie mogli osobiście dotrzeć ze swoim sprzętem na miejsca tragedii (kordony 

policji oraz służb ratunkowych), relacjonowali o niej (głównie za pomocą telefonów 

komórkowych) bezpośredni jej uczestnicy. 

                                                           
3
 M.P. Pręgowski, Blogosfera, dziennikarstwo obywatelskie, [w:] Media – między władzą, a społeczeństwem, red. 

M. Szpunar, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2007, s. 125. 
4
 S. Allan, Newsy w sieci. Internet i dziennikarstwo, Wyd. UJ, Kraków 2008, s. 14. 
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Kamienie milowe rozwoju dziennikarstwa i publicystyki online zdaniem rozmaitych 

autorów (M. Salwen, S. Allan i in.) to następujące wydarzenia: 

 całodobowe relacje z I wojny w Zatoce Perskiej (1990-1991), 

 pojawienie się amerykańskich zinów online typu „Salon”, „Slate”, „Drudge Report” 

(połowa lat 90.), 

 zamach bombowy w Oklahoma City w 1995 r. (pierwsza poważna fala 

informowania, komentowania i debatowania w sieci wokół jakiegoś wydarzenia, 

konkurencyjna wobec relacji mediów tradycyjnych), 

 start BBC News Online (4 listopada 1997 r.),  

 opublikowanie online przez niezależnego amerykańskiego dziennikarza Matta 

Drudge’a (na stronie „Drudge Report”, połowa stycznia 1998 r.) wykradzionego 

reporterowi „Newsweeka” (w trakcie dziennikarskiego śledztwa) newsa dotyczącego 

obyczajowego skandalu Billa Clintona ze stażystką w Białym Domu; news zrobił 

wprost furorę w świecie mediów, nie mówiąc o burzy, jaką wywołał w świecie 

polityki (Zippergate), 

 końcówka lat 90. (zwłaszcza rok 1999) – pojawienie się blogosfery w USA (wedle 

niektórych pierwociny blogów pojawiają się już w I poł. lat 90., nie są to jednak blogi 

publicystyczne ani polityczne, a więc wpływowe publicznie i medialnie); w 1999 r. 

zaczyna swoje blogowanie brytyjski dziennikarz konserwatywny Andrew Sullivan 

(zamieszkały obecnie w USA), jedna z czołowych postaci współczesnej 

amerykańskiej blogosfery (Sullivan, będąc zdeklarowanym homoseksualistą, uważa 

się za katolika i liberalnego konserwatystę; należy też do ostrych krytyków mediów 

mainstreamowych), 

 zamachy terrorystyczne na WTC (11 września 2001 r.): relacje, materiały  

i komentarze naocznych świadków zamieszczane w sieci i publikowane przez 

mainstream (to właśnie te materiały stanowią wtedy o atrakcyjności stron 

mainstreamowych i rekordowej ich oglądalności, jak np. w przypadku stron CNN czy 

BBC), 

 II wojna w Iraku: zwłaszcza blog Irakijczyka ukrywającego się pod pseudonimem 

Salam Pax (http://dear_raed.blogspot.com/, http://salampax.wordpress.com/) 

zapoczątkowany w 2002 r., 

 zamieszczenie online (14 kwietnia 2004 r.) przez amerykańskiego adwokata  

i publicystę Russa Kicka zdjęć z trumnami amerykańskich żołnierzy (materiałów 

tych Pentagon zalecał nie publikować w mediach mainstreamowych – chronologia tej 

sprawy na http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB152/index.htm) 

 tsunami w Indonezji (2004/2005): relacje i komentarze naocznych świadków, 

amatorskie materiały audiowizualne, 

 zamachy w Londynie: relacje i komentarze naocznych świadków, koordynowanie 

pomocy humanitarnej przez dziennikarzy obywatelskich i blogerów (7 lipca 2005 r.),  

 huragan Katrina w USA: relacje i komentarze naocznych świadków, koordynowanie 

pomocy humanitarnej przez dziennikarzy obywatelskich i blogerów (II połowa 

sierpnia 2005 r.). 

Jednak wraz z wtargnięciem do sfery medialnej dziennikarstwa i publicystyki online pojawiły 

się zjawiska ewidentnie negatywne: 

 dezinformowanie (cyberhoaxes; cyberoszustwa), np. wymyślony przez studenta 

dziennikarstwa Mad Bomber (już po zamachu w Oklahoma City); „news” dotyczący 

strącenia amerykańskiego samolotu pasażerskiego (który uległ katastrofie) przez 

armię USA w ramach „friendly fire”, 
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 świadome (lub nieświadome) wprowadzanie w błąd
5
, 

 rozpowszechnianie plotek, pogłosek, miejskich legend, 

 sianie paniki, straszenie, 

 rozpowszechnianie teorii spiskowych
6
, 

 żerowanie na ludzkiej tragedii (snapparazzi) – ujawniło się szczególnie w czasie 

zamachów londyńskich, kiedy to niektóre osoby zamiast udzielać pomocy, filmowały 

(za pomocą komórek) rannych tylko po to, by zamieścić swoje materiały w mediach 

mainstreamowych,  

które to zjawiska wykorzystywano w ataku na dziennikarzy obywatelskich i blogerów. 

Twierdzono, że łatwość w zamieszczaniu materiałów i szybkość w ich rozpowszechnianiu 

powodują, iż nie sposób poddać tychże materiałów rutynowej dziennikarskiej 

weryfikacji, stąd zaczynają one żyć swoim własnym medialnym życiem, powodując 

społeczny zamęt. Zarzucano przy okazji amatorszczyznę, grafomanię, gadulstwo, brak 

stylu i doświadczenia, przypadkowość, pasożytowanie na przekazie mainstreamowym 
osobom spoza mainstreamu, które zajmowały się publikowaniem w sieci, i przedstawiano je 

jako kogoś pokroju hakerów, piratów etc., a więc przedstawicieli subkultury. Jednak  

w amerykańskiej (nierównej) walce mainstreamu z niezależnymi dziennikarzami  

i publicystami doszło do zwycięstwa tej drugiej strony, o czym zdecydowała niezwykła  

i szokująca dziennikarzy popularność stron blogerskich. Publiczność dokonała 

jednoznacznego wyboru. Mainstream z czasem uznał więc, chcąc nie chcąc, siłę ludzi 

mediów niezależnych i zaakceptował ich status w sferze komunikowania i informowania.  

W wielu przypadkach doszło nawet do symbiozy mainstreamu z dziennikarzami 

obywatelskimi i blogerami (wspólne portale, wzajemne linkowanie się, cytowanie 

blogerów, udostępnianie im kolumn na felietony, uznanie blogów za cenne źródła 

informacji etc.), sama zaś blogosfera uległa stopniowej profesjonalizacji, stając się 

faktycznie czymś w rodzaju V władzy przez to, że nie tylko komentuje się w blogosferze 

to, co się dzieje na świecie i o czym donoszą media (szczególnie sferę polityki), lecz 

dokonuje się także gruntownej krytyki mediów oraz języka dziennikarstwa. Ta krytyka 

była widoczna choćby w dyskusji blogerów wokół wydarzenia medialnego, jakim było 

obalanie pomnika Husseina po wejściu wojsk amerykańskich do Bagdadu – zastanawiano się, 

czy była to spontaniczna akcja z udziałem ludności, czy też starannie przygotowany spektakl 

przeznaczony dla telewizji. 

Pozytywne skutki pojawienia się dziennikarstwa obywatelskiego i blogosfery to: 

 zaangażowanie się obywateli w komunikowanie i informowanie, 

 dostarczanie unikalnych materiałów mediom mainstreamowym, 

 ożywienie debaty publicznej, 

 zmiana modelu dziennikarstwa na dyskursywny, interaktywny, 

 przełamanie monopolu mediów tradycyjnych, 

 zachwianie siłą establishmentu (ponowne odkrycie siły mediów po „zmierzchu 

telewizji”), 

 poszerzenie obszaru wolności słowa (walka z korporacjonizmem dziennikarskim, 

cenzurą, polityczną poprawnością i „polityką redakcyjną” – autocenzurą), 

                                                           
5
 Taka sytuacja pojawiła się po przejściu huraganu Katrina, kiedy to część dziennikarzy obywatelskich  

i blogerów pisała o „gangach”, które terroryzują osoby zamieszkałe na terenach dotkniętych klęską żywiołową, 

co z kolei spowodowało opóźnienie w dostarczeniu pomocy humanitarnej (czekano na oddziały amerykańskiej 

Gwardii Narodowej). Jak się potem okazało, żadnych gangów nie było.  
6
 Klasycznym przykładem mogą być filmy dotyczące „prawdziwego przebiegu” wydarzeń związanych z atakami 

na World Trade Center, „dowodzące”, że za zamachami terrorystycznymi stały amerykańskie służby specjalne. 



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

 

6 
 

 koordynowanie pomocy humanitarnej w trakcie katastrof żywiołowych lub 

zamachów terrorystycznych. 

Zwycięskie bitwy blogerów z mainstreamem to: 

 afera z kontrowersyjną wypowiedzią amerykańskiego senatora Trenta Lotta 
(grudzień 2002 r.), której media mainstreamowe nie chciały upublicznić

7
; Lott na 

przyjęciu z okazji 100. urodzin sędziwego senatora Stroma Thurmonda (zwolennika 

segregacjonizmu kandydującego w 1948 r. na stanowisko prezydenta), a słynącego  

z rasistowskich poglądów, zachwalał głosowanie na Thurmonda i popierał jego 

podejście do kwestii rasowych; blogerzy, upubliczniając tę sprawę, doprowadzili do 

rezygnacji Lotta ze stanowiska przywódcy większości w senacie, 

 afera „Rathergate” (wrzesień-listopad 2004 r.) nazywana też „memogate” (od 

memo = notatka): afera z fałszywą notatką dotyczącą przeszłości G.W. Busha,  

a upublicznioną na antenie telewizyjnej przez słynnego amerykańskiego dziennikarza 

telewizyjnego Dana Rathera na zlecenie sztabu J. Kerry’ego; dzięki demaskatorskiej 

akcji blogerów (i komentatorów) wykazującej fałszywość dokumentu zakończona 

odejściem 73-letniego Rathera z CBS oraz zwolnieniem kilku osób odpowiadających 

za program, który prowadził
8
, 

 afera z kontrowersyjną wypowiedzią Easona Jordana, dyrektora informacyjnego 

CNN (styczeń 2005 r.), który na konferencji w Davos stwierdził, że reporterzy w Iraku 

giną z rąk amerykańskiej armii (blogerzy, nagłaśniając ją, doprowadzili do jego 

dymisji po 23 latach pracy w CNN).  

To tylko kilka głośnych przykładów pokazujących siłę amerykańskiej blogosfery. Siła ta 

została dowiedziona i w stosunku do świata polityki, jak i świata mediów.  

Można jeszcze wspomnieć o alternatywnych pomysłach środowiska „dziennikarzy 

obywatelskich” w stosunku do mainstreamu i dziennikarstwa korporacyjnego: 

 INDEPENDENT MEDIA CENTER (IMC) indymedia.org, 

 OHMYNEWS.COM, 

 WIKINEWS, 
wymagałoby to jednak osobnego referatu.  

Rebecca Blood śledząca amerykańską blogosferę od wielu lat wyróżnia weblogi
9
 pisane 

przez: 

 samych dziennikarzy, 

 branżowców o własnej branży, 

 naocznych świadków, 

 komentatorów tego, co się dzieje w mediach (linkujące się z poszczególnymi newsami 

czy artykułami) 

                                                           
7
 Wypowiedź Lotta została wyemitowana przez kanał C-SPAN, ale nie chciano do niej wracać w mediach 

mainstreamowych i dalej jej nagłaśniać. Dopiero po rozpętaniu dyskusji przez blogerów media ponownie zajęły 

się tą sprawą, a po nich politycy z prezydentem Bushem włącznie. 
8
 Komentarz Sullivana do tej sprawy: „rebelianci w piżamach przypuścili udany atak na kolejny bastion 

dominujących mediów – CBS News. Jeden z największych i najgorszych gwiazdorów medialnych, Dan Rather 

trzyma się teraz kurczowo swego stołka. Nie najgorzej jak na bandę obiboków w szlafrokach”, cyt. za: S. Allan, 

op.cit., s. 104. 
9
 Por. Newman Reports, „The Newman Foundation for Journalism at Harvard University” 2003, vol. 57, no. 3,  

s. 61. 
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i twierdzi, według nas całkiem zasadnie, że blogi nie są formą dziennikarstwa, gdyż nie 

spełniają pewnych standardów, które z dziennikarstwem się wiążą, takich choćby jak 

praca śledcza czy doświadczenie związane z zawodem dziennikarskim. Wydaje się 

jednak, że blogerom wcale by to rozgraniczenie nie przeszkadzało. Nie uważają się za 

dziennikarzy i chyba nie chcą, by ich za dziennikarzy uważać. Tak jak tradycyjni 

dziennikarze patrzyli kiedyś na ręce politykom, blogerzy – wykorzystując możliwości, jakie 

stwarza nowe medium – zaczęli patrzeć na ręce dziennikarzom i uruchomili poważną, 

krytyczną debatę na temat stanu środków masowego komunikowania oraz ewolucji 

dziennikarstwa.  

Dziennikarstwo „amatorskie” w Polsce nie jest jeszcze tak rozwinięte jak na 

Zachodzie. Istnieje kilka serwisów tego typu, np. Alert24.pl, eioba.pl, iThink.pl, Interia360.pl, 

kontakt24.tvn.pl, salon24.pl, PC Centre.pl, progress.pl, poto.pl, wiadomości24.pl. Polska 

blogsfera natomiast po okresie swoistego boomu, zwłaszcza na blogi o tematyce obyczajowej 

(2006-2008 r.), od 3-4 lat zaczyna się stabilizować
10

. Wynika to m.in. z porzucania z czasem 

prowadzenia blogów (z różnych powodów), a także z polityki samych serwisów blogowych, 

które likwidują „martwe”, nieaktywne blogi. Ponadto, okres ten jest czasem rozwoju 

publicystyki blogerskiej (zdecydowana większość blogów to blogi osobiste, zawodowe, 

opisujące świat, związane z hobby i relacyjne
11

), rosnącej liczby blogów prowadzonych przez 

publicystów i dziennikarzy z mediów tradycyjnych, a także zaangażowania w blogosferę 

polityków. To ostatnie zjawisko nasiliło się szczególnie po wyborach prezydenckich w USA 

w 2008 r., gdy łączono spektakularną wygraną Baracka Obamy z wykorzystaniem przez 

niego internetu w kampanii prezydenckiej.  

Wzrasta rola blogów w przekazywaniu informacji i komentarzy na tematy aktualnych 

wydarzeń, a co za tym idzie – w oddziaływaniu na opinię publiczną. Siła internetu leży tu 

przede wszystkim w tym, że obieg informacji w sieci jest dwustronny – internauci na blogach 

dyskutują, komentują, polemizują. Blogi polityczno-publicystyczne, mimo że często są 

prowadzone przez osoby niezwiązane zawodowo z dziennikarstwem i polityką, skupiają 

wokół siebie społeczności, są często punktem wyjścia dla wielu inicjatyw społecznych, 

miejscem wymiany myśli i ważnych dyskusji. Coraz częściej na opinie i analizy blogerów 

powołują się media, zarówno te tradycyjne, jak i interaktywne. Internet staje ważnym źródłem 

informacji o polityce – z badań prowadzonych w 2008 r. w Stanach Zjednoczonych wynika, 

że dla 46% dorosłych obywateli USA internet jest narzędziem komunikacji politycznej
12

. 

Badania CBOS-u z połowy 2009 r. wskazują, że 21% dorosłych Polaków czyta blogi 

polityczne
13

. Wśród platform blogowych oferujących usługi w języku polskim, na których 

najczęściej zakładane są blogi o tematyce polityczno-publicystycznej, znajdują się: 

 blog.onet.pl – 1 433 260 blogów
14

, 

 blog.pl – 3299 blogów (prowadzony przez: onet.pl),  

                                                           
10 

Pierwszy polskojęzyczny serwis blogowy udostępniony został w 2001 r. – ww.blog.pl. Por. K.D. Trammell,  

A. Tarkowski, J. Hofmokl, A.M. Sapp, Rzeczpospolita blogów [Republic of blog]: Examining Polish Bloggers 

through Content Analysis, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2006, 11(3), 

http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue3/trammell.html. 
11

 J.M. Zając, A. Kustra, P.S.M. Janczewski, T. Wierzbowska, Motywacje, zachowania i poglądy autorów  

i czytelników blogów, raport z badania ankietowego przeprowadzonego przez Blox i Gemius, 

http://badania.gazeta.pl/pkf/1625/114670/badanieblogosferypl.pdf. 
12 L. 

Raine, A. Smith, The Internet and the 2008 Election, http://www.pewinternet.org/Reports/2008/The-Internet-

and-the-2008-Election.aspx. 
13 

M. Wencel, Korzystanie z Internetu. Komunikat z badań BS/96/2009, Warszawa 2009, 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_096_09.PDF.  
14

 Dane oficjalne podawane na stronach głównych serwisów blogowych. 



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

 

8 
 

 blox.pl – 166 867 blogów (prowadzony przez: gazeta.pl),  

 blogger.com – brak danych, 

 pl.wordpress.com – 302 335 zarejestrowanych blogerów, 

 bloog.pl – 627 290 blogów (prowadzony przez: wp.pl),  

 blog.interia.pl – 318 367 blogów, 

 Salon24.pl – 240 601 osób korzystających z serwisu (tzw. real users), a zatem 

zarówno blogerów, jak i komentatorów nieposiadających swoich własnych blogów.  

Gdyby zsumować te dane, okazałoby się, że w Polsce istnieje blisko 3 mln blogów (bez 

serwisów przeznaczonych głównie dla nastolatków typu MyLOG.pl). Należy jednak brać pod 

uwagę to, że spora część blogów jest nieaktywna, zatem ich realna liczba jest dużo mniejsza 

(być może nawet o połowę), stąd też i ich znaczenie oraz wpływ na debatę publiczną 

pozostają na poziomie, w którym zaczynała się „przygoda” z blogosferą w USA
15

. 

Jedną z platform blogowych o wyraźnej specyfice publicystycznej jest Salon24.pl. Serwis 

przeznaczony jest wyłącznie do zakładania i prowadzenia blogów (lub umieszczania 

komentarzy do nich). Właściciele platformy (początkowo Igor Janke i Radosław Krawczyk,  

a obecnie spółka Media Obywatelskie) deklarują, że Salon24.pl „nie jest związany z żadną 

partią ani grupą interesów. To platforma hostingowa, na której przy pomocy blogów  

i komentarzy dochodzi do wymiany myśli i debaty na ważne tematy. Pisać i komentować 

może każdy
16

. Od października 2011 r. Salon24.pl S.A. pozyskał 0,5 mln PLN w wyniku 

emisji 142 000 akcji zwykłych serii C w cenie 3,5 PLN za akcję. Akcje serii C dają 9% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Stanowią one 12% wartości spółki przy 

waluacji 4 mln PLN”
17

. Platforma istnieje od pięciu lat. Odwiedza ją według danych 

właścicieli pół miliona użytkowników (real users), notuje ona 12-13 mln odsłon miesięcznie. 

Spółka uruchamia coraz to nowe portale społecznościowe, m.in. Sportifo24.pl (sportowy)  

i Tek24.pl (poświęcony nowym technologiom). Salon24.pl zamierza rozwijać multimedialne 

serwisy społecznościowe, w tym tworzenie telewizji obywatelskiej. Platforma umożliwia 

prowadzenie blogów i tzw. lubczasopism
18

. 

Znajdujące się tam blogi można sklasyfikować według różnych kryteriów. Pierwszego 

podziału można dokonać na blogi dziennikarskie i nie-dziennikarskie: 

 blogi dziennikarzy i publicystów publikujących w tytułach drukowanych czy 

pracujących w innych mediach, tzw. profesjonalne („czerwone” od koloru czcionki, 

którą jest zapisane nazwisko autora), 

 blogi instytucji i pism („zielone”), 

 blogi „amatorów”, nie-dziennikarzy („niebieskie”).  

Cudzysłów został tu użyty celowo z uwagi na to, że: 

 dość umowną kwestią jest uznanie czyjegoś postu za profesjonalny bądź nie – o takiej 

klasyfikacji decyduje właśnie to, czy dany bloger jest zawodowo związany z mediami 

czy też nie, 

 często teksty zawodowych dziennikarzy są jakościowo gorsze od tekstów osób 

niepracujących w mediach, 

                                                           
15

 Por. http://ols.blox.pl/2007/05/Wyprezamy-sie-pustymi-liczbami.html.  
16

 http://www.salon24.pl/static/about.  
17

 I. Janke, Salon24.pl pozyskał inwestora, http://jankepost.tek24.pl/323,salon24-pl-pozyskal-inwestora. 
18

 Lubczasopismo to blogerska gazeta, w której mogą być publikowane notki różnych blogerów, które łączy 

tematyka, forma lub inne elementy. Ustalenie kryteriów doboru tekstów do lub czasopisma należy do jego 

twórcy. Stanowi to rodzaj prywatnej, spersonalizowanej „strony głównej” Salonu24. 
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 tematyka postów jest dość zróżnicowana – nie wszystkie dotyczą nawet szeroko 

rozumianej polityki, ponadto i „profesjonaliści” piszą czasami o spawach 

niezwiązanych z życiem politycznym (np. dziennikarz Krzysztof Leski często pisze  

o swoich kotach).  

Podział z uwagi na tematykę najogólniej można ująć w dwie kategorie: blogi polityczne  

i niepolityczne. Jednak właściciele serwisu ułożyli blogi w grupy tematyczne stałe: 

 „Najnowsze”, 

 „Polityka”, 

 „Ekonomia i Biznes”, 

 „Kultura”, 

 „Salonik Kameralny”, 

 „Boisko24.pl”, 

 „Historia”, 

 „Nauka”, 

 „Nowe technologie”, 

 „Podróże”, 

 „Wspomnienia”, 

 „Salon24”, 

 „Różności” 

oraz okazjonalne, związane z aktualnymi wydarzeniami, np.: 

 „Afera hazardowa”, 

 „Wieczór wyborczy” 

 „Katastrofa smoleńska”. 

 

Rys. 1. Strona główna Salonu24.pl 

 

Źródło: www.salon24.pl. 

 



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

 

10 
 

Platforma Salon24.pl o tyle wyróżnia się na tle pozostałych serwisów blogowych, że 

generuje jednocześnie swoistą społeczność wirtualną. Jak zauważa sam właściciel – Janke: 

„tworzymy precyzyjnie sprofilowany serwis ze sporą grupą dobrze zorientowanych  

w sprawach społeczno-politycznych blogerów. Ta rosnąca każdego tygodnia grupa 

wytworzyła prawdziwą, nieustannie komunikującą się ze sobą społeczność. Kiedy wybuchły 

konflikty między blogerami, natychmiast pojawili się autorzy, którzy w sieci moderowali  

i łagodzili spory”
19

. Kreowanie społeczności, prowadzenie debaty oraz dokładne przyglądanie 

się mediom i politykom daje w rezultacie podobnie jak blogosfera w USA nową siłę mogącą 

wpływać na opinię publiczną.  

Pierwszy kamieniem milowym świadczącym o roli blogosfery była tzw. afera 

Michalik. Eliza Michalik – dziennikarka kilku tytułów prasowych – opublikowała w 2007 r. 

post na Salonie24.pl pt. PP, czyli kuźnia totalitaryzmu, w którym popełniła plagiat (jak się 

potem okazało niejeden), a który został wykryty przez jednego z anonimowych blogerów  

o nicku „do bani”
20

. Dziś na Salonie24.pl nie ma już bloga Michalik. Warto w tym miejscu 

zauważyć, że od samego początku rozwoju publicystycznej blogosfery ujawnia się konflikt 

między dziennikarzami zawodowymi a blogerami-„amatorami” (nigdy zresztą nie ma 

pewności, czy pod pseudonimem nie ukrywa się zawodowy dziennikarz). Niejednokrotnie 

przez „łamy” Salonu24.pl przetaczała się dyskusja o poziomie dziennikarstwa czy  

o wyższości wielu tekstów „amatorskich” nad dziennikarskimi („profesjonalnymi”). W końcu 

istnieje duży opór środowisk dziennikarskich przed uznaniem blogosfery za równoważną siłę 

w debacie publicznej. Ważnym punktem w tej dyskusji o roli blogosfery było 

„wprowadzanie” blogerów do mediów mainstreemowych: zapraszanie ich do telewizyjnego 

programu J. Pospieszalskiego „Warto rozmawiać”, publikowanie fragmentów lub całych 

postów w czasopismach drukowanych („Wprost”, „Gazeta Polska”), zamawianie tekstów  

u blogerów do czasopisma („Zeszyty Karmelitańskie”, „Gazeta Polska”, „Nowe Państwo”), 

przeprowadzanie wywiadów z blogerami (najbardziej znany z kataryną
21

) lub debaty z nimi 

(np. między publicystą Cezarym Michalskim z ówczesnego „Dziennika” a blogerem  

z Salonu24.pl Galopującym Majorem
22

).  

Kolejnym ważnym wydarzeniem w polskiej blogosferze było opublikowanie przez 

redaktora naczelnego „Gazety Polskiej” Tomasza Sakiewicza na swoim blogu na Salonie24.pl 

informacji o dokumentach na temat współpracy arcybiskupa Stanisława Wielgusa – 

informacja ta najpierw pojawiła się właśnie w blogosferze, a dopiero później w wydaniu 

drukowanym
23

. Sprawę tę można by poniekąd porównać do historii Matta Drudge’a, który 

online opublikował news o aferze obyczajowej B. Clintona i ów news zatrząsł całym światem 

(nie tylko amerykańskiej) polityki, gdyż wiadomość dotycząca Wielgusa wywołała olbrzymi 

skandal w polskich sferach politycznych i kościelnych w związku z planowanym ingresem, 

stając się zarazem w polskich mediach wiadomością nr 1 przez wiele dni (trafiła ona też do 

mediów zagranicznych).  

Najprawdopodobniej jednak tzw. afera Rywina była takim punktem zwrotnym  

w dziejach polskiej blogosfery politycznej, wiązała się bowiem z próbą kartelizacji, jeśli nie 

monopolizacji rynku medialnego, a w związku z tym wywołała szeroki rezonans w opinii 

publicznej (tej wyrażanej online w szczególności). Wtedy to dzięki swoim wnikliwym 

                                                           
19

 http://www.internetstandard.pl/news/110133_2/Polskojezyczna.blogosfera.staje.sie.coraz.prezniejsza.html.  
20

Por.m.in.http://elizawatch.blogspot.com/,http://kultura20.blog.polityka.pl/?p=147, 

http://amyniechcemy.salon24.pl/28049,plagiaty-elizy-michalik. 
21

 http://dziennik.pl/opinie/article178614/Kataryna_Nie_jestem_Rokita_ani_Kolenda_Zaleska.html. 
22

 http://wiadomosci.onet.pl/5072011,1,relacjetv.html. 
23 

http://tomaszsakiewicz.salon24.pl/9043,pilne-dokumenty-w-sprawie-wielgusa. 
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analizom przekazów medialnych odnoszących się do tej sprawy popularność zyskała 

wspomniana blogerka kataryna (prowadząca dwa blogi: www.kataryna.blox.pl  

i http://kataryna.salon24.pl). Parę lat później, po ujawnieniu przez „Dziennik” tożsamości 

kataryny przez wszystkie niemal ważniejsze środki przekazu przetoczyła się trwająca kilka 

miesięcy dyskusja o anonimowości w sieci, roli blogosfery, relacji między dziennikarzami  

a blogerami, wolności słowa i odpowiedzialności za słowo
24

. Jednocześnie sprawa ta stała się 

przyczynkiem do nieustającej debaty na temat roli blogerów i ich niezależności
25

 (co miało 

swoje odniesienie także do blogów niezwiązanych z polityką i publicystyką, np. zajmujących 

się nowoczesnymi technologiami).  

Ważnym wydarzeniem była również bezprecedensowa sprawa wywiadu z Barackiem 

Obamą udzielonego Igorowi Janke jako jedynemu europejskiemu dziennikarzowi podczas 

pobytu prezydenta USA w Europie w maju 2011 r.
26

. Sprawa była bezprecedensowa z uwagi 

na to, że Janke reprezentował media społecznościowe. Zdaniem Obamy tego typu media 

mogą być narzędziem „dla obywateli do ponownego angażowania w sprawy publiczne i do 

tego, by mogli kontrolować rządzących, by mogli rozliczać ich z tego, co mówią”
27

.  

Czy polska blogosfera jest w stanie przerodzić się na wzór amerykańskiej w V władzę  

w państwie? Wydaje, że (przynajmniej na razie) nie jest to możliwe z paru powodów. Po 

pierwsze, Polska jest jednak w stosunku do USA krajem o zdecydowanie mniejszym 

potencjale technologicznym (np. dostęp do internetu w Stanach Zjednoczonych ma ponad 

73% populacji, podczas, gdy w Polsce – 52%). Po drugie, zbyt krótka historia 

demokratyzacji w Polsce i zbyt ulotne tradycje związane z ochroną wolności słowa  
(w przeciwieństwie do niemal nabożnego podejścia do tychże kwestii w USA) utrudniają 

swobodną debatę publiczną. Po trzecie, część internautów, którzy pamiętają system 

medialny przed 1989 r., ma zupełnie inne doświadczenia medialne niż młodsze pokolenie 

(zwane „dziećmi neostrady”). W okresie PRL-u do powszechnych należało przeświadczenie  

o braku wiarygodności mediów państwowych (zmonopolizowanych) i postawa 

zdystansowania (jeśli nie wrogości) wobec tychże środków przekazu. Stąd też „starsi” 

internauci są szczególnie przywiązani do idei wolności słowa. Młodszemu pokoleniu 

(wyrosłemu w Polsce po 1989 r.) swoboda wypowiedzi wiąże się raczej z „przełamywaniem 

językowych tabu”, z możliwością deliberowania bez ograniczeń na tematy seksualno-

używkowe, ale już niekoniecznie ze sferą debaty politycznej i obywatelskiej, która to debata 

nie leży w centrum zainteresowań „dzieci neostrady”.  

Konfrontując doświadczenia amerykański i polskie w dziedzinie ekspansji blogosfery, 

należy też mieć na uwadze to, iż brakuje w naszym kraju pluralizmu medialnego  

z prawdziwego zdarzenia – koncesjonowanie mediów i ich silne spolityzowanie zrodziło 

oligopol, czyli taki system medialny, w którym tak naprawdę liczą się największe koncerny 

medialne. Na domiar złego podejmowane są coraz śmielsze próby kontrolowania treści  

w internecie (np. propozycja rejestracji blogów jak tytułów prasowych, propozycja min. 

Schetyny „profilaktycznego” inwigilowania obywateli przez internet, czy w końcu debata 

                                                           
24 

http://bistro.edu.pl/artykul,Jak_wkrecono_Kataryne.html. 
25

 Por. sprawę blogera z Mosiny, który został skazany przez sąd za zniesławienie burmistrza: 

http://www.tvn24.pl/-1,1694883,0,1,bloger-sie-odwoluje-to-knebel-na-media,wiadomosc.html.  
26

 http://jankepost.salon24.pl/312129,jak-zdobylem-wywiad-z-obama. 
27

I. Janke, Obama dla Salon24.pl: Polska może być światowym liderem, 

http://jankepost.salon24.pl/310730,obama-dla-salon24-pl-polska-moze-byc-swiatowym-liderem.  
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premiera Tuska z internautami na temat cenzury w sieci)
28

. Dochodzi nawet do takich 

sytuacji, że odbywają się debaty o przyszłości mediów w Polsce de facto bez udziału 

przedstawicieli internetu
29

.  
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NEWS A FAKT – WOKÓŁ RELACJI MIĘDZY 

MEDIALNYM OBRAZEM ŚWIATA  

A RZECZYWISTOŚCIĄ 
 

Paweł Przywara
1
 

 

W klasycznej już (bo po wielokroć zweryfikowanej) w komunikologii  

i medioznawstwie teorii agenda-setting dotyczącej strukturalizowania i hierarchizowania 

wiadomości podawanych przez środki masowego przekazu głosi się tezę sformułowaną już  

w latach 20. XX w. przez Waltera Lippmanna, że media dokonują obrazowania świata
2
. To 

                                                           
1
 Dr Paweł Przywara, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła Informatyki  

i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pprzywara@wsiz.rzeszow.pl  
2
 M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Wyd. UJ, Kraków 2008, s. 77. 

Niestety, w przekładzie książki McCombsa tłumaczka wprowadziła zupełnie chybiony zwrot „ustanawianie 

agendy” jako odpowiednik angielskiego agenda-setting. Jest on chybiony z trzech powodów: po pierwsze, 

popełnia on błąd ignotum per ignotum, tzn. frazę niezrozumiałą (dla potencjalnego czytelnika nieobeznanego z 

komunikologiczną angielszczyzną) wyjaśnia on w niezrozumiały sposób. Po drugie, tłumaczka powinna 

wiedzieć, że w polskim piśmiennictwie pojawił się już (przy translacji książki E. Griffina Podstawy komunikacji 

społecznej (GWP, Gdańsk 2003) całkiem trafiony semantycznie i merytorycznie zwrot „ustalanie hierarchii 

ważności” – wprowadzony zgodnie z tezą głoszoną przez głównych twórców teorii agenda-setting McCombsa  

i D. Shawa „uznajemy za ważne to, co media uznają za ważne”. Po trzecie, słowo „agenda” w języku polskim 

kojarzy się zwykle z „zadaniami do wykonania”, nie zaś z hierarchizowaniem newsów przez masowe media lub 

środowiska dziennikarskie. B. Dobek-Ostrowska w przedmowie do książki McCombsa (s. xv-xvi) zwraca uwagę 

na terminologiczny zamęt, jaki panuje w polskich tekstach związanych z teorią agenda-setting, ale konkluduje 

zarazem, iż nie udało się do tej pory znaleźć frazeologicznego odpowiednika dla anglojęzycznego pierwowzoru, 

i skłania się ku stosowaniu określenia zaproponowanego w 1978 r. przez T. Goban-Klasa: „ustalanie porządku 

dziennego”. 

Ten zamęt może wynikać jednak z nieodróżniania (przez tłumaczy, ale i niektórych medioznawców) dwóch 

aspektów teorii McCombsa i Shawa – czym innym bowiem jest pewna agenda, która danego dnia  

(w odniesieniu do newsów dnia, tematów dnia) obowiązuje w mediach i środowiskach dziennikarskich  

(o tym a o tym przez całą dobę informujemy, to a to komentujemy), a czym innym pewna hierarchia ważności 

(sposób uporządkowania newsów) oraz tematyka wiadomości, z jakimi to (hierarchią i tematyką) zapoznają 

się odbiorcy medialnego przekazu. Jeśli więc teoria agenda-setting koncentruje się właśnie na tym, jak media 

formują pewien obraz świata i ukierunkowują myślenie odbiorców na określone tematy, to tenże właśnie aspekt 

należałoby uwypuklić w ustalaniu polskiego odpowiednika terminu agenda-setting, stąd moja propozycja, by 

mówić o teorii dotyczącej strukturalizowania i hierarchizowania wiadomości, zarówno bowiem struktura 

informacyjnego przekazu (sposób wizualnego i werbalnego skonstruowania wiadomości o poszczególnych 

zdarzeniach), jak i porządek newsów (wiadomość dnia, news numer 2 itd.) skutkują tym, że w umysłach 

odbiorców powstaje określony obraz wydarzeń, o których mówią media. „Not only do people acquire factual 

information about public affairs from the news media, readers and viewers also learn how much importance to 

attach to a topic on the basis of the emphasis placed on it in the news. Newspapers provide a host of cues about 

the salience of the topics in the daily news-lead story on Page 1, other front page display, large headlines, and 

length, for example. Television news also offers numerous cues about salience including placement as the 

opening story on the newscast, length of time devoted to the story, and promotional emphasis put on it. These 

cues repeated day after day communicate the importance that journalists attach to each topic. In other words, the 

news media set the agenda for the public's attention to a small group of issues” – pisze McCombs wraz  

z D. Merrittem w książce The Two Ways of Journalism. The Why and What of Public Affairs Reporting, LEA 

mailto:pprzywara@wsiz.rzeszow.pl
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obrazowanie z kolei ma dwa aspekty – z jednej strony media tworzą pewien obraz świata,  

z drugiej zaś – ten obraz trafia do umysłów odbiorców, stając się swoistym „okularem”, przez 

który odbiorcy patrzą na rzeczywistość. 

Zgodnie z teorią agenda-setting proces tworzenia „tematów dnia” w tych środkach 

przekazu, które spełniają przede wszystkim funkcję informacyjną
3
, składa się z następujących 

elementów: 1) autentyczne wydarzenia, fakty, 2) gatekeeping, czyli selekcjonowanie faktów 

pod kątem: „co się nadaje na newsa”
4
, 3) wybór środka przekazu

5
, 4) typ historii (czy jest to 

wiadomość nr jeden, temat na pierwszą kolumnę etc., czy też coś mniej ważnego), 5) stopień 

emfazy (jak wielki akcent będzie położony na daną wiadomość; ile razy będzie ona 

powtarzana w danym medium), 6) wiedza odbiorcy, 7) wiedza społeczna, 8) zachowania 

odbiorców. 

Na pytanie, dlaczego to akurat media tworzą obraz świata i dostarczają go 

wielomilionowym rzeszom odbiorców, odpowiada się zwykle (za Lippmannem) tak, że 

większość ludzi (ze względu na ograniczone pole osobistego doświadczenia) czerpie swoją 

wiedzę o świecie właśnie ze środków masowego przekazu. Z pewnością jest w tym wiele 

prawdy i można by rzec, iż media spełniają w tym względzie funkcję quasi-dydaktyczną 

(quasi-edukacyjną), zastępując odbiorcom studia wyższe czy lekturę książek. Nasuwa się 

jednak przy tej okazji kolejne pytanie: jaką wiedzę o świecie mają ludzie tworzący przekaz 

informacyjny (zwykle niebędący naukowcami, akademikami, uczonymi etc.)
6
,  

a także: na ile ten przekaz jest adekwatnym (a nie zdeformowanym, nadmiernie 

uproszczonym, zafałszowanym itd.) odzwierciedleniem realnych wydarzeń? Innymi słowy, 

jak wygląda relacja między newsem a faktem
7
? 

                                                                                                                                                                                     
Publishers, Mahwah 2004, s. 41. 
3
 Na ile funkcję agenda-setting można przypisać także mediom „programowo” rozrywkowym, a zwłaszcza 

takim, które marginalnie traktują przekazywanie jakichś informacji (typowych dla codziennych serwisów),  

to osobna sprawa, którą tu tylko sygnalizuję. Przykładem takiego środka przekazu, który można by poddać 

badaniu pod kątem obrazowania świata, jest stacja ChilliZet deklarująca się jako przede wszystkim medium 

muzyczne i relaksacyjne, jednak „w morzu chilloutowych kompozycji” pojawiają się na antenie także 

wiadomości oraz cytowane/nagłaśniane z różnych (wybranych przez prezenterów) źródeł opinie.  
4
 Por. L.S. Burns, Understanding Journalism, SAGE Publications, London 2002 oraz M. Schudson, The 

Sociology of News, W.W. Norton & Company, Inc., New York 2003. 
5
 Ma to znaczenie, gdy liczy się tempo przekazania danego newsa – najszybszymi pod tym względem są 

naturalnie media audiowizualne z internetem na czele, jednak mimo że przekaz audiowizualny jest silny 

(zgodnie z utartym już powiedzeniem, że jedno zdjęcie jest warte tysiąc słów), to oddziałuje on krótkotrwale.  

Z powodu tej krótkotrwałości oddziaływania audiowizualne środki przekazu (dla podtrzymania odpowiedniego  

z punktu widzenia nadawców „napięcia” relacji związanych z danym wydarzeniem) wykorzystują narzędzie, 

jakim jest uporczywe powtarzanie tych samych doniesień (migawek, zdjęć itd.). To zjawisko (zwiększania 

częstotliwości powtarzania tego samego doniesienia) widoczne jest szczególnie podczas szumu medialnego. 

Wbrew intencjom nadawców może ono jednak skutkować negatywnie: 1) odbiorcy mogą dość szybko znieczulić 

się na przekaz, a nawet zmęczyć jego powtarzalnością (i np. zmienić kanał oraz tematykę), 2) powstanie efekt 

bumerangowy, tzn. nachalność przekazu może zostać przez odbiorców potraktowana jako pretekst do 

interpretacji przekazu niezgodnej z intencjami nadawców.  
6
 O ile prowadzi się badania dotyczące audytorium masowego i wskazuje na czynnik, jakim jest wiedza odbiorcy 

przekazu (im większą wiedzą dysponuje użytkownik danego medium, tym szybciej i łatwiej dekoduje przekaz; 

por. S. Oskamp i P.W. Schulz, Attitudes and Opinions, LEA Publishers, Mahwah 2005, s. 190) – o tyle nie 

prowadzi się takich badań dotyczących wiedzy samych dziennikarzy. 
7
 Problem ma o wiele szerszy wymiar niż tylko stricte informacyjny, od długiego już bowiem czasu 

obserwujemy zjawisko przejmowania przez media niezwiązane z klasycznie (tj. nierozrywkowo, nieplotkarsko, 

nietabloidowo etc.) pojmowanym dziennikarstwem funkcji informacyjnych od mediów (tradycyjnie) 

informacyjnych. Z jednej strony więc te ostatnie coraz częściej sięgają po inforozrywkę, z drugiej zaś media 

związane z rozrywką sięgają po przekaz quasi-informacyjny lub też „informacjo-podobny” (sprawiający 

wrażenie informującego). Kwestię tę porusza A.S. Jones w książce Losing the News. The Future of the News that 

Feeds Democracy (Oxford University Press, New York 2009). Jones za amerykańskim politologiem  

R.M. Entmanem głosi, że swoistym informowaniem (dosłownie „perform a news function”; s. 72) zajmują się 

też 1) tabloidy (rozumiane nie tylko jako prasa, lecz także media audiowizualne nastawione na przyciągnięcie 
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Teoria Bernarda Cohena, Maxwella McCombsa i Donalda Shawa, której źródeł doszukiwać 

się należy w amerykańskim funkcjonalizmie
8
, dokonując rekonstrukcji procesu tworzenia (dla 

odbiorców przekazu medialnego) obrazu wydarzeń świata, najwyraźniej wychodzi  

z założenia, iż coś takiego jak fakt nie jest czymś specjalnie trudnym do ustalenia. Wiemy 

jednak (choćby z obserwacji praktyk dziennikarskich oraz codziennego funkcjonowania 

mediów), że tylko niektóre wydarzenia kwalifikowane są (z dziennikarskiego punktu 

widzenia) jako fakty. Gdy złamie sobie rękę zwykły przechodzień na waszyngtońskiej ulicy, 

to na pewno nie będzie to dla mediów wydarzenie warte zainteresowania – gdy natomiast 

złamie sobie rękę na tej ulicy prezydent USA, to z pewnością trafi to wydarzenie na pierwsze 

strony gazet i całe zajście będzie opisane ze szczegółami. Gdy urodzi się córeczka naszym 

sąsiadom, to na pewno nie będzie to rzecz, na którą zwrócą uwagę światowe media, ale gdy 

córeczka urodzi się parze prezydenckiej we Francji, fakt ten szeroko będzie komentowany  

w mediach nie tylko francuskich (http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/463842,Malzonka-

prezydenta-Francji-urodzila-coreczke;http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/nicolas- 

sarkozy/8837504/Carla-Bruni-gives-birth-to-baby-girl.html; 

http://www.nytimes.com/2011/10/20/ world/europe/frances-first-lady-carla-bruni-sarkozy-

gives-birth.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
jak najszerszej publiczności), 2) media związane z politycznymi ugrupowaniami, jak też – uwaga – 3) 

showbiznes (telewizyjne programy typu talk-show, kino itd.). 

Jones dodaje, że w przypadku rozmaitych produkcji telewizyjnych i filmowych deklarowane bywa ich „oparcie 

na faktach”, a nawet odtwarzanie „prawdziwego przebiegu zdarzeń”. Jako przykład takiego filmu, który – nie 

licząc się z ustaleniami badaczy danego zagadnienia – przedstawia tę „prawdziwą wersję” wydarzeń, podaje 

Jones JFK O. Stone’a oraz Szeregowca Ryana S. Spielberga. Jones konkluduje, że mimo iż obraz Stone’a 

stanowi po prostu fabularyzowaną wersję teorii spiskowej dotyczącej zabójstwa amerykańskiego prezydenta, zaś 

film Spielberga nie ma nic wspólnego z realiami walk o Normandię podczas II wojny światowej, produkcje te 

(dzięki znakomitej realizacji i kreacjom aktorskim) mają sporą siłę perswazji, są niezwykle sugestywne,  

a w związku z tym mogą być potraktowane przez potencjalnych odbiorców (zwłaszcza tych słabo 

zorientowanych w historii) jako „informujące” o określonych zdarzeniach. Niewykluczone jednak, że 

traktowanie (przez widzów) rozrywkowego przekazu kinowego/telewizyjnego jako informacyjnego wiąże się z 

szerszym zjawiskiem, jakim jest perswazyjność komunikatów audiowizualnych (por. The Psychology of 

Entertainment Media. Blurring the Lines Between Entertainment and Persuasion, red. L.J. Shrum, LEA 

Publishers, Mahwah 2004 oraz J. Hartley, Television Truths, Blackwell Publishing, Oxford 2008). 
8
 Por. M. McCombs, op.cit., s. 4. Nie chodzi tylko o badania funkcjonalistów dotyczące wpływu mediów na 

odbiorców, ale też stwierdzenie przez P. Lazarsfelda i R. Mertona (1948), że środki masowego przekazu mają 

funkcję nadawania statusu osobom, sprawom, wydarzeniom etc., którą proponowałbym nazwać funkcją 

nagłaśniania i wyolbrzymiania (jakichś zjawisk). Ilustracją tego jest przykład z amerykańskiej prasy, 

przywołany przez McCombsa „przedmiotem badań była seria informacji obejmujących również przesyconą 

dramatyzmem okładkę magazynu «Time» na temat ataków rekinów na ludzi latem 2001 roku. Naukowcy 

natychmiast jednak zauważyli, że problem nie tkwi w liczbie ataków, do których doszło tego lata, ale w zgodnej 

uwadze mediów poświęconej rozproszonym wypadkom. Dla porównania, zgodnie z informacjami «Timesa» 

w latach 1990-1997 w Stanach Zjednoczonych spadające odbiorniki telewizyjne spowodowały śmierć 28 dzieci, 

co czterokrotnie przewyższa liczbę ludzi, którzy zginęli zaatakowani przez rekiny w ciągu całego XX wieku. 

Tak więc bardziej niebezpieczne od pływania w oceanie może być oglądanie filmu «Szczęki»” (s. 31, podkr. – 

PP). 
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Jak zwrócił uwagę Jaap van Ginneken w swojej książce dotyczącej m.in. 

dziennikarskiej rutyny związanej z ustalaniem tego, co „nadaje się na wiadomość”, co „może 

być newsem”
9
 – nawet coś tak wstrząsającego jak głód w jakimś kraju (np. w Etiopii; I poł. 

lat 80.) może być przez długi czas (blisko dwa lata) traktowane jako nothing new, tzn. jako 

coś tak „typowego” w tym wypadku dla poszczególnych regionów Afryki, jak wysokie 

temperatury na tamtym kontynencie
10

. Dopiero zainteresowanie się głodem w Etiopii ze 

strony dwóch anglosaskich celebrytów (wtedy to był Bob Geldof i Midge Ure)  

i organizowanie zespołu składającego się z gwiazd muzyki rozrywkowej, by nagrał piosenkę 

(Band Aid Feed the World – Do They Know It’s Christmas
11

), z której dochód przeznaczony 

zostanie na pomoc głodującym – to jest dopiero prawdziwy news. 

Śledząc tego typu praktyki dziennikarskie odkrywamy pewną specyficzną  

(i niewykluczone, że stanowiącą dodatkowy element procesu agenda-setting) korelację 

między tym, co faktyczne, a tym, co wiąże się z wiedzą dziennikarzy (czy szerzej: ludzi 

mediów). Oni bowiem dokonują dodatkowej kalkulacji, oceny, „ewaluacji” itp. – czy dana 

wiadomość byłaby interesująca dla widza/słuchacza/czytelnika, skoro on „już wie doskonale 

o danym fakcie”. Inaczej rzecz ujmując – dziennikarze mogliby uzasadniać tę dodatkową 

selekcję (na którą zwrócił uwagę van Ginneken) w ten sposób, że „wszyscy przecież wiedzą  

o głodzie w Afryce”, więc „to nie jest żaden news” i „odbiorców przekazu medialnego to i tak 

nie zainteresuje”. 

Taki sposób uzasadniania gatekeepingu „wyższego rzędu”, gatekeepingu ukrytego  

(a więc celowego pomijania pewnych wydarzeń, a eksponowania innych) nie daje się 

utrzymać w konfrontacji z praktyką dziennikarską związaną z szumem medialnym wokół 

                                                           
9
 Na temat ewolucji pojęcia wiadomości/newsa (oraz praktyk związanych z dziennikarstwem zajmującym się 

informowaniem) por. W.A. Hachten, The Troubles of Journalism. A Critical Look on What’s Right and Wrong 

with the Press, LEA Publishers, Mahwah 2005. 
10

 J. van Ginneken, Collective Behavior and Public Opinion. Rapid Shifts in Opinion and Communication, LEA 

Publishers, Mahwah 2003, s. 48-56. Por. też S.L. Borden, Journalism as Practise. MacIntyre, Virtue Ethics and 

Press, Ashgate, Hamshire 2007. 
11

 Od nazwy zespołu Band Aid wzięła się potem idea kampanii Live Aid, tj. rozsianych po całym świecie 

koncertów charytatywnych na rzecz głodującej Etiopii. Jako ciekawostkę można dodać, że taki koncert 

próbowano też zorganizować w Polsce w 1985 r., co w dobie reglamentowanej żywności i pustych sklepowych 

półek nie za bardzo się udało. 
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jakiejś (nierzadko tragicznej) sprawy. Sięgnijmy znowu po skrajny przykład: relacjonowanie 

zamachów na World Trade Center 11 września 2001 r. Każdy, kto miał wtedy okazję oglądać 

telewizyjne przekazy, na pewno pamięta te emitowane dosłownie co kilka minut zdjęcia 

samolotów uderzających w nowojorskie wieże. Była to więc sytuacja, w której widzowie już 

(po paru godzinach informowania ich o całej tragedii) wiedzieli  

z wieloma szczegółami o przebiegu zamachów, a słynne migawki mieli okazję wielokrotnie 

oglądnąć – tymczasem media wcale nie przestawały epatować odbiorców tymi samymi 

wstrząsającymi obrazami. Nawiązując więc do argumentacji przywoływanej wyżej  

w przypadku głodu w Afryce (wszyscy wiedzą o sprawie, zatem to nie jest news), można by 

rzec, iż „wszyscy wiedzieli”, co zaszło w WTC, a mimo to media z niesłabnącą emfazą 

powtarzały ten sam przekaz, informując wciąż i wciąż o tym samym wydarzeniu. 

Można by jeszcze pokusić się o inne uzasadnienie dla selekcji „wyższego rzędu”. 

Dziennikarze mogliby się bronić w taki sposób: „zobaczcie, jednak m ó w i m y  o głodzie  

w Etiopii. Wprawdzie pokazywany jest ów głód przez pryzmat akcji charytatywnej ludzi 

showbiznesu, ale w ten sposób odbiorcy uczulają się na ten głód nawet bardziej, aniżeli gdyby 

oglądali «suche relacje» z dramatycznymi obrazami umierających dzieci”. Może więc 

przyjmując taki właśnie punkt widzenia (nie tyle istotny jest sam fakt, co sposób jego 

pokazania, sposób jego medialnego naświetlenia) w praktyce dziennikarskiej, nie chodzi 

wcale o gatekeeping? Może chodzi coś bardziej subtelnego, o tzw. news-framing, czyli 

„obramowywanie wiadomości”; obrazowanie faktu od razu w jakiejś szczególnej 

perspektywie, pokazywanie wydarzenia z określonego punktu widzenia, z (redakcyjnie) 

ustalonym „zoomem”, czyli z „powiększeniem” lub „pomniejszeniem” tego, co się stało?  

O uładzanie, szlifowanie, polerowanie, doprawianie jakiegoś (nazbyt „surowego” dla 

przeciętnego widza) zdarzenia? Dziennikarz mógłby kontynuować swój usprawiedliwiający 

wywód w następujący sposób: „możliwe, że nieco okrężną drogą (np. poprzez 

pokazywanie inicjatyw ludzi showbiznesu), ale przecież odsłaniamy pewną faktografię, 

która być może bez naszych zabiegów pozostałaby zakryta dla audytorium masowych 

mediów. Zwykłego widza może już nie interesować, może nawet męczyć lub też odstraszać
12

 

widok «po prostu» głodujących dzieci – trzeba mu «fakt głodu» pokazać «na nowo», tak by 

nie tylko widz spojrzał na rzeczywistość afrykańską nowym okiem, lecz by zechciał też 

wesprzeć inicjatywy charytatywne zmierzające do tego, by głód zniwelować”. 

Przy takim postawieniu sprawy dziennikarze prezentowaliby się jako niemalże 

pedagodzy społeczni, którzy nie tylko informują, ale wprost wychowują obywateli do pracy 

                                                           
12

 Oczywiście, nawet takie wyjaśnienie nie wytrzymuje krytyki, skoro od wielu już lat (poczynając od prac G. 

Gerbnera, a na tekstach B. Glassnera, D. Schechtera i D. Rushkoffa kończąc) medioznawcy głoszą tezę, iż 

środki masowego przekazu właśnie s t r a s z ą  odbiorców, koncentrując się na obrazach przemocy, katastrof, 

klęsk żywiołowych, wypadków, masowych tragedii, wojen, walk gangów, zamachów terrorystycznych itd. i 

pokazując świat jako niemalże permanentną apokalipsę. Wprawdzie to Glassner ukuł w latach 90. XX w. nośny 

termin „kultura strachu” (culture of fear) na to, co kreują współczesne media, lecz należy pamiętać o tym, iż to 

Gerbner już w latach 60. zwracał uwagę na to zjawisko w przekazie telewizyjnym (por. M. McCombs, op.cit., s. 

30). 

Sprawa jest o tyle poważna, że od lat 70. do dziś toczy się spór na temat korelacji między (coraz to 

potężniejszymi) mediami a (coraz to bardziej spektakularnymi) akcjami terrorystycznymi. Czy nie 

zachodzi tu bowiem (mimowolna, rzecz jasna) swoista „wspólnota interesów” – media „żyją” tragediami, zaś 

terroryści takich tragedii mediom „dostarczają”? Dziennikarze, gdy dochodzi do dyskusji wokół tej korelacji, 

tłumaczą się zwykle w ten sposób, że przecież nie mogą nie informować obywateli o takich przerażających 

wydarzeniach jak zamachy terrorystyczne – co z pozoru brzmi jak całkiem racjonalne uzasadnienie. Druga 

strona medalu wygląda jednak tak, że terroryści traktują masowe środki przekazu jako swoje kanały łączności ze 

światem, a więc jako środki z a s t r a s z a n i a  obywateli tych państw, przeciwko którym przygotowywane są 

akty terroru. Postawić można zatem pytanie, czy media nie powinny raczej chronić obywateli przed terrorystami, 

niż tym ostatnim ułatwiać do tychże obywateli dostęp. Por. B.A. Dobkin, Tales of Terror, Television News and 

the Construction of the Terrorist Threat, Preager Publishers, New York, 1992.  
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na rzecz dobra wspólnego i wspierania uboższych w odległych krajach. Ludzie mediów 

mogliby nawet stwierdzić, że to właśnie dzięki dziennikarzom i szumowi medialnemu wokół 

etiopskiego głodu sprawa staje się nareszcie globalnym problemem, nad którym biedzą się 

zwykli zjadacze chleba na wielu kontynentach, a nie kwestią ignorowaną przez 

współczesnych obywateli świata. Problem tylko w tym, że ci sami dziennikarze wcześniej 

(przez około dwa lata, jak zaznacza van Ginneken) stronili od „etiopskiego głodu”, uznając 

temat za niedostatecznie interesujący, niewarty medialnego rozgłosu. Zresztą, czy ranga 

tragedii, ranga katastrofy humanitarnej rośnie w momencie, gdy swój wzrok koncentrują na 

tej tragedii jacyś celebryci? 

Możemy w tym miejscu zadać pytanie podstawowe: czy w ogóle dziennikarskie 

odwoływanie się do zainteresowań odbiorców nie jest wyłącznie unikiem stosowanym przez 

ludzi mediów w publicznej dyskusji dotyczącej problemów współczesnego świata? Pomijając 

już to, w jaki sposób dziennikarze są w stanie ustalić (miarodajnie, a nie czysto 

spekulatywnie), co naprawdę interesuje odbiorców, a co nie, to przecież najistotniejszą 

kwestią jest tutaj główna funkcja samych środków masowego przekazu. Czy mają one 

służyć przede wszystkim zabawianiu odbiorców, czy jednak mają coś poważniejszego do 

zdziałania? Jeśli główną funkcją mediów jest rozrywka, to rzeczywiście, mówiąc brutalnie, 

głód w Etiopii nie jest czymś nadającym się do nagłaśniania (w takim „modelu 

dziennikarstwa”) – jeśli jednak dziennikarze mają nam mówić o ważnych sprawach tego 

świata, to dlaczego mieliby nie alarmować społeczności odbiorców (szczególnie tych, którym 

się dostatnio żyje) o tragedii dotyczącej dziesiątek tysięcy ludzi? Tłumaczenie, że „media nie 

mogą w kółko informować o tym samym”, jest absurdalne w sytuacji, gdy środki masowego 

przekazu tyle czasu i miejsca poświęcają na... informowanie nas o tym samym jak perypetie 

osobiste i zawodowe jakiegoś celebryty (np. nagłaśniana przez wiele miesięcy historia zdrad 

małżeńskich amerykańskiego golfisty Tigera Woodsa, „najbogatszego sportowcy świata”; 

http://sport.wp.pl/kat,63876,title,Tiger-Woods-jest-seksualnym-

potworem,wid,11751727,wiadomosc.html?ticaid=1d454), jak nowości technologiczne, np. 

„informacje o zdrowej diecie” itp.
13

. 

Niewykluczone, że sprawy wyglądają trochę inaczej. Może to samych dziennikarzy 

bardziej od faktów interesują wiadomości typu news soaps przypominające tasiemcowe 

seriale południowoamerykańskie lub też mydlane opery dla gospodyń domowych
14

? Może 

ktoś podsuwa dziennikarzom takie właśnie „wdzięczne pole do eksplorowania”, by już 

przestali śledzić „nudne” poczynania polityków? Parafrazując sformułowanie Cohena 

(dotyczące tego, czy media odzwierciedlają rzeczywistość społeczno-polityczną, czy ją 

kreują), może dziennikarze nie tyle wiedzą, co ludzi interesuje, co właśnie k r e u j ą  to, co 

p o w i n n o  (ich lub ich pracodawców zdaniem) ludzi zainteresować? Może dziennikarze 

już nie tworzą żadnego o b r a z u  świata, a raczej tkają z a s ł o n ę  obrazu świata, przez którą 

coraz mniej widać? 

Może więc w ostateczności zalew pseudoinformacji jest „ciekawy” i „atrakcyjny”, ale 

kieruje naszą (tj. odbiorców przekazu medialnego) uwagę na rzeczy całkiem nieistotne, 

pozostawiając te istotne tym gremiom, o których media niechętnie lub coraz mniej nas 

informują, wychodząc z założenia, że oczekujemy przede wszystkim zabawy, rozrywki, 

lekkiej intelektualnie strawy – innymi słowy, traktując nas, obywateli użytkujących media, jak 

dzieci, które problemami dorosłych (tzw. poważnymi sprawami) nie muszą się zajmować.  

W ten sposób jednak media publiczne i komercyjne (paradoksalnie) upodabniają się do 

środków przekazu funkcjonujących w krajach byłego bloku sowieckiego – nie tyle 

                                                           
13

 Por. P. Przywara, O informacyjnej funkcji mediów (w druku). 
14

 Por. idem, McLuhanowska retrybalizacja na przykładzie Internetu, [w:] Nie tylko Internet. Nowe media, 

przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, red. J. Mucha, Nomos, Kraków 2010 oraz tegoż 

http://bistro.edu.pl/artykul,Erotainment_czyli_ogladalnosc_ponad_wszystko.html. 
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obrazując świat, co go zakrywając; nie tyle informując o faktycznych zdarzeniach, co kreując 

„medialne fakty”. 

W Polsce te zjawiska są o wiele bardziej widoczne niż na Zachodzie, ponieważ  

w warunkach oligopolu na rynku medialnym
15

 konkurencja między poszczególnymi 

nadawcami oraz walka o widza/słuchacza/czytelnika jest częstokroć sprowadzona do gry 

pozorów. Poza tym silne spolityzowanie nadawców
16

 oraz środowisk dziennikarskich, jak też 

otwarte deklarowanie (i przez nadawców, i przez dziennikarzy, publicystów, komentatorów) 

partyjnych sympatii/antypatii dodatkowo wpływa na „porządek wiadomości dnia” we 

wszystkich bez wyjątku mediach. Te dwa czynniki (brak konkurencji oraz 

polityzacja/italianizacja systemu medialnego
17

) jednak nie powinny nam przesłaniać sedna 

sprawy, jakim jest pragnienie (ludzi mediów) kontrolowania obrazu świata w umysłach 

odbiorców. Obraz dostarczany odbiorcy ma nie tylko być taki, jaki przekazuje dana gazeta, 

stacja, portal informacyjny etc. – obraz ten ma być tylko i wyłącznie taki, a więc ma on 

„wykluczać” inne, alternatywne ujęcia danego zdarzenia. 

Nie muszę dodawać, że z obiektywizmem dziennikarskim nie ma to nic wspólnego. 

Dziennikarz porzuca tu bowiem rolę „strażnika patrzącego na ręce władzy”, „doręczyciela 

wiadomości o faktach”, „bezstronnego obserwatora informującego innych obywateli”, a staje 

na pozycji „inżyniera dusz”, decydując o tym, co obywatel ma wiedzieć (a czego nie 

powinien wiedzieć) oraz jak obywatel ma dany fakt interpretować. Wbrew podobieństwom do 

praktyk z okresu medialnego monopolu nie chodzi tu wcale o działania propagandowe, gdyż 

agenda-setting w polskich mediach dotyczy wydarzeń nie tylko stricte politycznych – choć 

bez wątpienia mamy tu do czynienia z ewidentną manipulacją. Odbiorcy nie pozostawia się 

żadnego pola „intelektualnego manewru”, gdyż nadawca oczekuje od odbiorcy jedynie 

„przyswojenia sobie” pewnej gotowej (i dokładnie spreparowanej, dodajmy) wiedzy,  

a następnie operowania tą wiedzą w interakcjach komunikacyjnych z innymi obywatelami, 

czyli rozpowszechniania danego poglądu na daną sprawę. 

Jak jednak już w latach 70. zwrócił uwagę S. Hall, odbiorca może zająć różne 

postawy wobec tego, co komunikuje mu masowy nadawca – widz (słuchacz, czytelnik 

etc.) nie jest zatem skazany na „przyjęcie do wiadomości” określonego przekazu, może 

bowiem ten przekaz potraktować „kompromisowo” (tzn. przyswoić sobie jakąś jego część, 

uzupełniając przekaz swoją wiedzą), może też przekaz (choćby ze względów ideologicznych) 

całkowicie odrzucić (Hall nazywa to przeciwstawnym dekodowaniem, a więc 

interpretowaniem danego komunikatu w sposób sprzeczny z intencjami nadawcy i funkcjami, 

jakimi nadawca obdarzył komunikat)
18

. I tu znów przykład Polski znakomicie się nadaje do 

ilustracji takich właśnie „przeciwstawnie dekodujących” postaw, istnieją przecież w naszym 

kraju całe zbiorowości użytkowników mediów, którzy nie korzystają „z zasady”  

z pewnych środków przekazu, traktując je (ze swojego punktu widzenia) jako „skażone”,  

a więc unikając z nimi jakiegokolwiek kontaktu, tak jak z obszarem napromieniowanym 

radioaktywnie. Ci użytkownicy nie czytają, nie oglądają, nie słuchają przekazu medialnego 

płynącego z tych źródeł, które uznali za „skażone” – w związku z tym, nawet jeśli dociera do 

nich „skądinąd” (zasłyszany gdzieś, zacytowany, sparafrazowany) przekaz ze „skażonego” 

                                                           
15

 Por. T. Mielczarek, Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 

1989-2006, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007 oraz K. Jakubowicz, Media publiczne. Początek 

końca czy nowy początek, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007. 
16

 Polityzacja ta ma wielorakie oblicza. Po pierwsze, jest to powiązanie kapitałowe z poszczególnymi 

środowiskami politycznymi. Po drugie, zależność towarzyska. Po trzecie, związki ideologiczne. Po czwarte, 

partyjne aspiracje samych dziennikarzy czy ludzi mediów (dążenie do aktywnego udziału w życiu politycznym). 
17

 B. Dobek-Ostrowska, Współczesne systemy medialne: zewnętrzne ograniczenia rozwoju, [w:] Media masowe 

na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, red. B. Dobek-Ostrowska, Wyd.  

UWr, Wrocław 2007, s. 54. 
18

 Por. E. Griffin, op.cit., s. 374 oraz J. Procter, Stuart Hall, Rotledge, London 2004. 
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medium, to i tak z góry zajmują oni postawę „przeciwstawnego dekodowania”, tudzież 

nieuznawania tego, co jest przekazywane (nietraktowania komunikatów informacyjnych jako 

faktograficznych). 

Postawa, w ramach której programowo odrzuca się przekaz pochodzący z mediów, 

które (na ile zasadnie, to znowu osobna kwestia) wyklucza się z kręgu wiarygodnych środków 

przekazu, wygląda na pierwszy rzut oka na zdrową i racjonalną. W rzeczywistości jednak 

wcale taką nie jest. Zamknięcie się odbiorcy w komunikacyjnym kręgu jednego nadawcy 

(także nadawców przekazujących komunikaty treściowo nieróżniące się między sobą), 

znieczula go na manipulacje, jakim może tego odbiorcę poddać tenże nadawca. Jeśli 

nadawca wie, jak wielki ma kredyt zaufania u odbiorcy, to może niemal dowolnie kształtować 

obraz świata w jego umyśle, dopasowując fakty (lub to, co jest ukazywane w danym medium 

jako fakt) do ideologicznych celów stawianych w ramach „polityki redakcyjnej”. Oczywiście, 

dany użytkownik może twierdzić, że wybiera nadawców wiarygodnych, kierując się 

względami merytorycznymi, tzn. już wiele razy przekonał się, iż informowali go  

o określonych zdarzeniach w sposób niebudzący jego wątpliwości. Czy jednak w przypadku 

jakichś dziennikarskich wpadek, przeinaczeń, błędnych doniesień itd. (niemożliwe, by takowe 

się w danym medium nie trafiały) tenże odbiorca nabrał krytycznej postawy wobec danego 

nadawcy, czy też uznał, że nie ma podstaw do jej przyjmowania; czy konfrontował informacje 

pozyskane z zaufanego środka przekazu z informacjami przekazywanymi w innych, 

niekoniecznie „zaufanych”, mediach? Skrajnym bowiem przypadkiem przeciwstawnego 

dekodowania może być takie podejście odbiorcy do komunikatów informacyjnych oraz do 

komentarzy, w którym przyjmuje on jedne treści (płynące  

z danego medium) bez żadnego krytycyzmu, a odrzuca inne (z innego środka przekazu) –  

z góry zakładając, że tylko dane, „wybrane”, „zaufane” medium „mówi prawdę”. 

Paradoksalnie jednak taka skrajna postawa może w pewnej mierze podważać 

opisywaną przez teoretyków agenda-setting zdolność mediów do „ustalania hierarchii 

ważności” wiadomości, czyli ukierunkowywania myślenia odbiorców na najważniejsze 

sprawy dnia. Może pojawić się sytuacja, w której „tematy dnia” usilnie lansowane przez 

danego nadawcę wcale nie docierają do jakichś grup odbiorców. Coraz częstszym zresztą 

zjawiskiem (nie tylko w naszym kraju) jest też odrzucanie, zwłaszcza przez młodszych 

użytkowników, przekazu telewizyjnego (medium typu push dostarczające gotowego 

przekazu) na rzecz komunikacji interaktywnej (medium typu pull pozwalające odbiorcy 

współredagować przekaz), jaką umożliwia sieć. Jak wiemy, od dłuższego czasu wielu 

publicznych i komercyjnych nadawców na świecie przeniosło się do cyberprzestrzeni, by tam 

walczyć o odbiorców, nie zmienia to jednak faktu, iż internet rządzi się odmiennymi prawami 

niż tradycyjne media masowe
19

. 

Przypomnę, że postawa konsekwentnej i niemal całkowitej rezygnacji odbiorców  

z oficjalnego przekazu medialnego (zwłaszcza w jego warstwie informacyjnej) pojawiała 

się – choćby w Polsce – w czasach monopolu środków przekazu podporządkowanych 

                                                           
19

 Jest to problematyka wymagająca osobnego artykułu, tu jedynie dodam, że podstawową cechą internetu 

odróżniającą go od tradycyjnych masowych środków przekazu jest to, że każdy (po spełnieniu określonych 

warunków technicznych: posiadanie sprzętu elektronicznego, odpowiedniego oprogramowania i podpięcia do 

sieci) może być nadawcą i to na takich samych prawach jak „wielkie redakcje” oraz zawodowi dziennikarze. 

Znika więc w takiej sytuacji uprzywilejowana rola przedstawicieli mainstreamu, zaś ich głosy mogą tonąć  

w zgiełku burzliwych, rozemocjonowanych debat toczących się w blogosferze czy na internetowych forach. Ma 

to oczywiście swoje dobre, jak i złe strony. Dobre polegają na tym, że zmienia się wzorzec dziennikarstwa,  

a sami obywatele włączają się w tworzenie mediów; znika też monopol dziennikarzy zawodowych na kreowanie 

opinii. Złe na tym, że w internetowym zgiełku zanikają czasami głosy rozsądku – z drugiej jednak strony można 

złośliwie powiedzieć, że i w mainstreamowych mediach nie jest tak łatwo znaleźć takie głosy. Por. też Online 

News and the Public, red. M.B. Salwen, B. Garrison, P.D. Driscoll, LEA Publishers, Mahwah 2005 oraz  

B. McNair, News and Journalism in the UK, Routledge, London 2009. 



Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 1 
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl 

 

21 
 

komunistycznej dyktaturze. Do swoistego rytuału należało (zwłaszcza we wczesnych latach 

80.) nieoglądanie „dziennika telewizyjnego” traktowanego jako pasmo propagandy  

i dezinformacji, nieczytanie wielu gazet etc. – słowem: bojkotowanie reżimowych mediów.  

W takiej więc sytuacji ustanawianie hierarchii tematów/wydarzeń przez media było fikcyjne, 

iluzoryczne – odbiorcy w swym myśleniu nie podążali śladami „spraw dnia”. Być może 

postawa współczesnego (tj. w czasach III RP) bojkotowania jakichś mediów stanowi 

przedłużenie (lub powtórzenie) tamtej postawy odbiorców (wciąż zachowujących nieufny 

dystans wobec współczesnych środków przekazu i środowisk dziennikarskich), a być może 

jest tak, że część dzisiejszych polskich mediów coraz bardziej upodobnia się do środków 

przekazu z poprzedniej epoki. 

Zagadnienie to pozostawiam otwarte, ale na pewno warte jest zbadania. Zwracam zaś 

uwagę na te dysproporcje między polską medialną rzeczywistością a sferą środków przekazu 

na Zachodzie, chcąc odnieść się do postulatu Barbary Dobek-Ostrowskiej, by w Polsce 

zostały podjęte badania w paradygmacie wypracowanym przez McCombsa i Shawa. Media  

w wolnym świecie (oraz środowiska dziennikarskie) rozwijały się w zupełnie 

odmiennych warunkach społeczno-politycznych i ekonomiczno-prawnych niż te  

w Polsce doby ustrojowej transformacji
20

, w związku z tym podejście empiryczne 

należałoby połączyć z krytycznym
21

, tj. w tym wypadku uwypuklającym badawczo 

„dziedzictwo” poprzedniej epoki obecne w praktykach medialnych i dziennikarskich 

panujących nad Wisłą. Z jednej strony wszak mamy w świecie polskich mediów nowoczesne 

technologie, infotainment, tabloidyzację oraz celebrytyzację dziennikarstwa 

(charakterystyczne dla zachodnich realiów), z drugiej jednak coraz silniej zaznaczają się 

tradycje propagandowe, spolityzowanie środowisk ludzi mediów oraz zachowania nielicujące 

z etosem dziennikarza (jako strażnika spraw i praw obywatelskich). Mówiąc krótko, na nowo 

powraca pytanie, na ile polskie media informują nas o jakichś faktach, a na ile je kreują. 
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FENOMEN AL-JAZEERY 

 
Zofia Sawicka

1
 

 
 

Wprowadzenie 
 

Arabskie media są w centrum rewolucji. Pojawienie się kanałów satelitarnych czy 

internetu w świecie, w którym środki masowego przekazu od zawsze były w rękach władz, 

mocno zachwiało dotychczasowym medialnym status quo. Rządy straciły monopol na 

informacje, a obywatele stali się bardziej świadomi swych praw. Walka o prawo do wolności 

wypowiedzi wciąż trwa. By zrozumieć jej istotę, najpierw należy zapoznać się z zasadami gry 

pomiędzy mediami a władzą. Środki masowego przekazu nie są bowiem wbrew powszechnej 

opinii kształtowane przez konflikt Wschód – Zachód, ale przez regionalne rywalizacje. 

Dlatego też pisząc o arabskich mediach, nie można oderwać się od rzeczywistości, w której 

przyszło im funkcjonować. Al-Jazeera jest bez wątpienia najbardziej znaną arabską stacją 

telewizyjną na całym świecie. Udało się jej zdobyć zaufanie nie tylko widzów zachodnich, ale 

przede wszystkim uważa ją za wiarygodną znaczna część społeczeństwa arabskiego, co jest 

wartością nie do przecenienia. Media w świecie arabskim borykają się bowiem prócz kontroli 

rządów z jeszcze jednym problemem – z ograniczonym zaufaniem swoich odbiorców. 

Poczynając od 1967 r., kiedy to arabskie media podczas wojny sześciodniowej donosiły  

o zmiażdżeniu armii izraelskiej, bardziej świadomi i wykształceni Arabowie przestali wierzyć 

w to, co widzą i słyszą w środkach masowego przekazu. Prawda zdobywana jest  

z zagranicznych stacji telewizyjnych, np. BBC. Al-Jazeerze udało się przełamać ten mur 

nieufności. Biorąc pod uwagę te wszystkie przesłanki, poniższy artykuł nie jest analizą 

arabskiego dyskursu medialnego, lecz próbą odpowiedzi na pytanie o przyczynę sukcesu tej 

stacji (opartą m.in. na analizie tekstów źródłowych oraz analizie treści flagowych programów 

stacji). Na sukces ten składa się bowiem wiele czynników, poczynając od historii jej 

powstania, poprzez warunki, w jakich funkcjonuje, czy programy, jakie przedstawia, a na 

samej filozofii działania i podejściu do obiektywizmu dziennikarskiego kończąc. W celu 

pełnego zrozumienia fenomenu tej stacji wszystkie one powinny zostać wzięte pod uwagę.  

Wraz z rozwojem technologii w II poł. lat 90. nastąpił przełom na medialnym rynku 

arabskim, który sprawił, że pojawiły się pierwsze kanały satelitarne. Prywatne kanały 

telewizyjne w swojej ramówce umieszczały programy „na żywo”, a sposób relacjonowania 

wydarzeń uległ wyraźnej profesjonalizacji. Pionierem na tym polu była arabska stacja al-

Jazeera. Jej działalność wywarła tak ogromny wpływ na arabskie media, że zmiany, jakie 

zaszły w tej dziedzinie, zaczęto określać mianem „efektu al-Jazeery”. 
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Katar – państwo, w którym wszystko się zaczęło 
 

Katar to malutkie państwo położone na Półwyspie Arabskim, nad Zatoką Perską. Jego 

powierzchnia wynosi zaledwie 11,4 tys. km
2
, a zamieszkuje go 558 tys. mieszkańców. Jest 

rządzone przez emira szejka Hamadę bin Khalifa al-Saniego i jego plemię. To największe 

plemię na Bliskim Wschodzie, które rządzi państwem. Cieszy się też opinią najbardziej 

kłótliwego. Zmiana rządów rzadko kiedy przebiegała bezkrwawo
2
. 

Poprzedni emir był ojcem szejka Hamada. Przejął władzę w 1971 r. po odzyskaniu 

przez państwo niepodległości. Przez następne 23 lata rozwijał katarską gospodarkę, prowadził 

politykę zagraniczną i wewnętrzną na tyle dobrze, że Katar stał się nowoczesnym państwem. 

Jednak pod koniec swych rządów tak rozmiłował się w luksusie, że przebywał głównie na 

Riwierze Francuskiej i mało interesowały go sprawy państwa. 

Dzisiejszy władca jest najstarszym z 5 synów. Jego pierwsze doświadczenie z demokracją 

miało miejsce w Londynie. Podobno, kiedy zobaczył obrady Izby Gmin, wpadł w histeryczny 

śmiech i długo nie mógł się uspokoić. Kształcił się jednak w brytyjskiej szkole wojskowej, 

a po powrocie do Kataru został ministrem obrony. 

Kiedy w 1995 r. jego ojciec powrócił na krótko do kraju, zdymisjonował go ze 

stanowiska, a na jego miejsce powołał innego syna. Chcąc uniknąć takiej sytuacji 

w przyszłości i mieć pewność, że to on zostanie władcą Kataru, szejk Hamad proklamował się 

emirem 27 czerwca 1995 r. Jego ojciec był wtedy w Szwajcarii na wakacjach i o zamachu 

stanu dowiedział się z hotelowego radia. Gdyby to stało się dzisiaj, dowiedziałby się o tym 

wydarzeniu najprawdopodobniej z al-Jazeery
3
. 

Szejk Hammad jest najmłodszym z władców państw Zatoki. Młody emir 

wyedukowany na Zachodzie należy już do innego pokolenia, bardziej otwartego na polityczne 

i społeczne idee Zachodu. Szybko okazało się, że jego sposób rządów będzie inny niż ojca. 

Zniósł plemienne sądy i zaczął zrządzać Katarem raczej jak dużym przedsiębiorstwem niż 

państwem. W przeciwieństwie do swoich arabskich „kolegów po fachu” emir tłumaczy swoje 

polityczne przedsięwzięcia, organizuje konferencje prasowe, a nawet spotyka się ze swymi 

pracownikami. 

Szejk pragnął przywrócił Katar światu. Porzucił politykę ojca pozostawania w cieniu. 

Zaprosił Billa Clintona, Ala Gora, gościł World Islamic i World Trade Oraganization oraz 

Asian Games w 2006 r. Wszystko to sprawiło, iż Katar stał się państwem znanym szerzej 

opinii światowej
4
. 

Emir przeprowadził również reformy demokratyczne. Przede wszystkim dał państwu 

nową konstytucję, w której zagwarantował wolność prasy i mediów (art. 47, 48)
5
. Otworzył 

uniwersytety kobietom – dziś 2/3 studentów to właśnie kobiety. Jego żona prowadzi 

ożywioną działalność charytatywną i ma znaczący wpływ na politykę państwa, co jest dość 

niezwykłe w świecie arabskim
6
. Równocześnie jednak pojawiło się więcej strażników na 

ulicach, każdy wjazd czy wyjazd z Kataru jest pilnie odnotowany. Nie da się również 

zapomnieć o tym, że Katar jest rządzony autorytarnie, rządzi nim przecież emir 

niepochodzący z wyborów, wszechwładny i nieobliczalny. 
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3
 Por. A. Hourani, Historia Arabów, Marabut, Gdańsk 2002, s. 421-428. 
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Al-Jazeera – owoc rywalizacji z Arabią Saudyjską? 
 

Katar i Arabia Saudyjska to kraje sąsiadujące ze sobą. Łączy ich religia, wyznaje się 

w nich bowiem tę samą odmianę islamu – wahhabizm
7
. To chyba jedyne podobieństwo. 

Katar, mimo że konserwatywny, to jednak jest dużo bardziej tolerancyjny. Dostępny jest  

w nim alkohol, a pozycja kobiet jest nieporównywalnie wyższa. Dom Saudyjski ma 

tymczasem niezwykle wysokie mniemanie o swoim znaczeniu. Często „atakuje” Katar  

i przede wszystkim nie może wybaczyć tego, iż ten jest bogatszy.  

W 1994 r. kuzyn króla Arabii Saudyjskiej założył koncern telewizyjny Orbit, który 

oferował 19 programów, w tym arabską wersję BBC World Service News. Orbit podpisał 

bowiem 10-letni kontrakt z BBC, który miał gwarantować BBC pełną niezależność. Od 

samego początku było prawie pewne, iż kulturalne różnice będą musiały doprowadzić do 

katastrofy.  

Tymczasem w Katarze szejk Hamad jeszcze za rządów swego ojca zaproponował 

udoskonalenie katarskiej telewizji i transmitowanie jej kanałów przez satelitę. Co miał na 

myśli, kiedy zdecydował założyć się al-Jazeerę – czy korzyści finansowe, czy uzyskanie 

przewagi nad Saudyjczykami, czy szczery zamiar reform demokratycznych – tego nie 

wiadomo. Wiadomo natomiast, że w 1996 r. doszło do konfliktu koncernu Orbit z BBC. 

W styczniu tego roku na antenie BBC wystąpił profesor Muhammad al-Masari, opozycjonista 

saudyjski broniący praw człowieka. W trakcie jego wystąpienia na ekranach saudyjskich 

telewizorów nagle pojawiła się czarna plama. BBC ostro zaprotestowała przeciwko takiej 

cenzurze. Nim doszło do porozumienie, w lutym tego samego roku BBC nadała kolejny 

program o łamaniu praw człowieka w Arabii Saudyjskiej. Tym samym postawiła kropkę nad 

i. 20 kwietnia 1996 r. program został wyłączony
8
. 

250 dziennikarzy wyszkolonych przez BBC straciło pracę. Jednak nie na długo, 

bowiem szejk Hamad, który cały czas myślał nad założeniem swojej stacji, przyjął ich 

z otwartymi rękami. Nie minął jeszcze rok jego rządów, gdy powołał do życia al-Jazeerę. Na 

mocy jego decyzji powstał trzyosobowy komitet założycielski. Al-Jazeerą miało zarządzać 

siedmiu dyrektorów, których kadencja miała trwać przez 3 lata. Szejk zobowiązał się do 

nieingerencji w działalność stacji, gdyby się to jednak stało, wszyscy pracownicy zagrozili 

odejściem. Emir ofiarował sumę około 140 mln $ na rozruch stacji
9
. Kwota ta miała 

wystarczyć do 2001 r. Później planowano, że stacja będzie na siebie zarabiać. Do dziś nie 

udało się tego zrealizować. Co prawda al-Jazeera zarabia pewne sumy, nie są one jednak 

wystarczająco wysokie, by kanał ten mógł zrezygnować ze wsparcia rządowego. Pomimo że 

rynek arabski przesycony jest inwestorami z wielu zakątków świata, żaden z nich jak dotąd 

nie odważył się umieścić reklamy w al-Jazeerze. Wiąże się to z przestrogą wrogich temu 

kanałowi rządów arabskich, które oświadczyły, iż każdy, kto zareklamuje się w al-Jazeerze, 

nie otrzyma pozwolenia na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej lub inwestycyjnej  

w danym kraju. Wobec takiego stanu rzeczy stację do dziś dofinansowuje rząd
10

. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Wahabbizm – prąd odnowy islamu, który głosi powrót do „pierwotnej czystości” religii oraz prostoty oraz 
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ein arabisches Medium, das Geschichte gemacht hat, Schüren Verlag GmbH,Marburg 2006, s. 60-65. 
10

 Por. R. Andersen, J. Gray, Battelground: The Media, Greenwood Press, Westport 2007, s. 16. 
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Al-Jazeera dociera pod strzechy 
 

Program stacji miał być pół-informacyjny, pół-rozrywkowy. Szejk będący pod 

wrażeniem zachodnich stacji informacyjnych postanowił zachować jednak tylko profil 

informacyjny. Al-Jazeera ruszyła 1 listopada 1996 r., nadając początkowo 6 godzin dziennie. 

Sukces nie przyszedł od razu. Stacja nadawała przez jedną satelitę Arabsat. Jej sygnał 

terotycznie dochodził do 21 państw arabskich. Jednak al-Jazeera nadawała z transpondera 

KU-band, którego sygnał był tak słaby, że mogli go odbierać tylko właściciele dużych talerzy 

satelitarnych. Sprawiło to, że przez pierwszy rok istnienia stacja był prawie 

nierozpoznawalna. Al-Jazeera miała ambicję przejść na C-band transponder, którego 

dzierżawcą była francuska telewizja, a konkretnie Canal France International.  

4 lipca 1997 r. o godz. 16.00 miał być emitowany edukacyjny program dla arabskiej 

młodzieży szkolnej. Prawdopodobnie nastąpił bład techniczny i młodzież miała okazję 

zobaczyć film pornograficzny w wersji hard pt. Cub Prive and Potugal, który był 

przeznaczony dla odbiorców z rejonu Pacyfiku. Taka pomyłka nie dawała szans na zawarcie 

kompromisu. Oskarżona o brak szacunku dla arabskich wartości francuska stacja przestała 

nadawać. Kilka miesięcy później al-Jazeera przejęła C-band transponder i jednocześnie 

zaczęła nadawać 17 godzin dziennie
11

. 

Po tym sukcesie szejk Hamad zrobił rzecz niewyobrażalną dla większości rządzących 

na Bliskim Wschodzie. W 1998 r. zniósł Ministerstwo Informacji, co w praktyce oznaczało 

brak jakiejkolwiek cenzury. W ten sposób media przynajmniej w teorii stały się wolne
12

. 

Al-Jazeera dociera dziś w każdy zakątek świata arabskiego, nawet do najbiedniejszych 

uchodźców palestyńskich. Często jest jedynym źródłem informacji, a to z powodu ogromnego 

analfabetyzmu panującego w krajach arabskich. Anteny satelitarne tak się spopularyzowały, 

że dziś kiedy Beduin się żeni, to jego żona w wianie zamiast biżuterii wnosi właśnie talerz.  

Dzisiaj al-Jazeera zatrudnia ponad 400 dziennikarzy, w tym 50 korespondentów 

zagranicznych w 31 krajach. Co więcej, stworzyła własną rozpoznawalną markę. Jej 

profesjonalizm i głębokie zainteresowanie problemami politycznymi zdobyło dla niej serca 

Arabów. Trzeba jednak pamiętać o tym, że powstanie stacji nie było ani aktem liberalizmu, 

ani demokracji, al-Jazeera może zostać rozwiązana w tak samo szybkim tempie, jak powstała, 

jeśli tylko pewnego dnia emir zmieni zdanie. 

 

Kalendarium al-Jazeery: 

 

1.11.1996 r. – stacja zaczyna nadawać dzięki 140 mln $ wsparciu. 

1.01.1999 r. – stacja nadaje 24 godziny na dobę. 

7.10.2001 r. – stacja emituje kasetę z nagraniem Osamy bin Ladego o rozpoczęciu zbrojnego 

powstania w Afganistanie. 

30.10.2001 r. – Donald Rumsfeld oskarża stację o propagowanie talibskiej propagandy. 

13.11.2001 r. – Amerykanie ostrzeliwują biuro stacji w Kabulu, niszcząc budynek. Później 

tłumaczą to, że według ich informacji budynek miał być siedzibą al-Kaidy. 

7.04.2004 r. – tymczasowy rząd iracki zamyka siedzibę stacji w Bagdadzie, oskarżając ją  

o sprzyjanie obalonemu reżimowi. 

czerwiec 2005 r. – Rumsfeld oskarża stację o inspirowanie islamskich grup terrorystycznych 

do ataków na żołnierzy amerykańskich w Iraku.  

15.11.2006 r. – powstaje al-Jazeera International, ma 4 siedziby w Waszyngtonie, Londynie, 

Kuala Lumpur i Dosze
13

. 

                                                           
11

 Por. H. Miles, Al-Jazeera…, op.cit., s. 30-36. 
12

 www. mofa.gov.qa. 
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 al-Jazeera International 

 

Stacja al-Jazeera Inrenational (AJI) powstała w wyniku realizacji planu zdobycia 

światowego rynku mediów informacyjnych. Jej założycielem jest również szejk Hamad. 

Nadawana w języku angielskim swój program kieruje do zachodniej publiczności, jak 

również do niearabskojęzycznej wspólnoty muzułmanów w takich krajach jak Indonezja 

i Bangladesz. Chce być konkurencyjna dla istniejących już zachodnich stacji informacyjnych, 

reklamuje się hasłem „głos z południa”
14

. Zatrudniła kilku uznanych zachodnich publicystów 

takich jak David Frost, Dave Marash, czy Josh Rushing. Stacja nadaje zarówno informacje 

o regionie, jak i o wydarzeniach na całym świecie, mając w zasięgu potencjalnie 1 miliard 

widzów posługujących się językiem angielskim. Telewizja nie posiada studia, będącego 

centrum nadawania, wydarzenia nadawane są rotacyjnie z czterech centrów zlokalizowanych  

w Waszyngtonie, Londynie, Kuala Lumpur i w Dosze, w zależności od pory dnia. 

W programie stacji oprócz bieżących wiadomości nadawane są programy dokumentalne, 

transmisje na żywo, biznes, sport oraz pogoda.
15

 

 

 

Programy al-Jazeery – powiew świeżego powietrza w arabskim świecie 

mediów. Magia „wolnego słowa” 
 

Prawo Druku i Publikacji obowiązuje w Katarze od 1971 r. i jest, jak mówią niektórzy 

dziennikarze, przestarzałe. Zostało stworzone przez ministrów informacji zajmujących się 

cenzurą mediów i mimo że cenzura została już oficjalnie zniesiona, to prawo to nadal 

obowiązuje. W myśl jego: 

 media nie mogą i nie powinny w żaden sposób krytykować emira, 

 nie wolno mediom upubliczniać i rozpowszechniać treści, które mogłyby 

w jakikolwiek sposób zakłócić ustalony porządek,  

 można nakładać na media pewne ograniczenia, jeśli jest to konieczne.  

Jednak pomimo pewnych zakazów jak np. ten zabraniający krytyki emira katarskim mediom, 

a szczególnie al-Jazeerze, wolno o wiele więcej niż mediom z pozostałych państw arabskich. 

Al-Jazeera zrewolucjonizowała arabski rynek medialny, ukazując to, czego inne stacje 

telewizyjne nigdy by nie pokazały: ciężką, często przykrą prawdę o arabskim życiu, kulturze 

czy polityce. Kanał ten śmiało porusza problemy, które do tej pory były tabu w tym regionie 

świata, np. seks, korupcję w rządach, poligamię, prawa człowieka, prawa kobiet, kwestie 

religijne, terroryzm. Co więcej, robi to w sposób profesjonalny, a ukazywane przez niego 

fakty mają potwierdzenie w rzeczywistości
16

. Właśnie tu m.in. kryje się fenomen al-Jazeery. 

Mówiąc o arabskich odbiorcach, trzeba pamiętać o kulturze, w jakiej żyją. Kulturze, w której 

słowo mówione cieszy się dużą większą estymą niż pisane. To tradycja biorąca swój 

początek z islamu, w słowo mówione się wierzy, dlatego kiedy społeczeństwo arabskie 

dowiedziało się z zachodnich telewizji prawdy o wydarzeniach z 1967 r., jego zaufanie do 

własnych mediów zostało mocno nadwyrężone. Do dziś niewiele się zmieniło. W 2004 r. 

Egipt starał się o zorganizowanie mistrzostw świata w piłce nożnej w 2010 r. Minister  

ds. Młodzieży i Kultury triumfalnie ogłosił w telewizji zwycięstwo. Miliony Egipcjan 

wpadło w euforię. Jak się jednak okazało, po podliczeniu wszystkich głosów wygrała RPA,  

a Egipt zajął ostatnie miejsce, nie zdobywając żadnego głosu. Nic w tym dziwnego, że 

                                                                                                                                                                                     
13

 Por. www.journalism.org/node/1530. 
14

 G. Nkrumah, Voice of the South, „Al-Ahram Weekly” 2006, November 23-29. 
15

 www.aljazeera.net. 
16

 H. Miles, Think Again al-Jazeera, „Foreign Policy” 2006, July/August.  
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Arabowie przestali wierzyć w to, co słyszą, widzą czy czytają w mediach. Media to dla 

większości  

z nich tuba władzy
17

. Al-Jazeera miała więc trudne zadanie, by przekonać do siebie widzów. 

Jednak dzięki zespołowi arabskich edytorów, reporterów i producentów różnych 

narodowości, którzy nie bali się formować i wyrażać opinii i którzy byli nauczeni tradycji, 

znali zasady dziennikarstwa świata zachodniego oraz cechowali się doskonałą wiedzą  

i zrozumieniem arabskiej polityki oraz widowni, szybko zdobyła sobie zaufanie. Stacja stała 

się symbolem wolności słowa w tym regionie świata, gdzie informacje często są ograniczane 

rozporządzeniami rządowymi i gdzie mieć inne zdanie oznacza być pod stałą kontrolą rządu. 

 

Talk-shows – przepis na sukces 
 

To, co przyniosło al-Jazeerze sławę w świecie arabskim na długo przed zaistnieniem 

na Zachodzie, to programy typu talk-show. Poruszane w nich problemy – polityczne, 

społeczne, ekonomiczne – mają za zadanie przyciągnąć widownię, której rola w tego typu 

programach jest nie do przecenienia. Widzowie dzwonią do studia, wysyłają faksy i maile, 

często nadając zupełnie nieoczekiwany tok dyskusji. Samo uczestnictwo widzów  

w programie jest swoistym novum w świecie arabskim. W al-Jazeerze w przeciwieństwie do 

innych stacji dzwoniący wypowiadają się na żywo, co uniemożliwia jakąkolwiek cenzurę
18

. 

Nic więc dziwnego, że na jeden talk-show przypada często po kilkaset telefonów. Stacja 

nadaje nawet talk-show Al-Jazeera Pulipt, którego pomysł opiera się na odbieraniu telefonów 

od zwykłych ludzi i zapoznawaniu się z ich poglądami oraz stanowiskami na ważne 

politycznie kwestie.  

Do talk-shows zapraszani są eksperci, politycy, profesorowie, aktywiści, którzy reprezentują 

różne punkty widzenia na daną kwestię. Taka forma debaty emitowana na żywo nie pozwala 

na żadną ingerencję ze strony personelu stacji. Widzowie al-Jazeery po początkowym szoku 

szybko przyzwyczaili się do kontrowersyjnych konfrontacji, sprzecznych poglądów  

i głośnych debat. Dla tych, którzy z utęsknieniem wyczekiwali na arabską stację 

informacyjną, w której będą mogli swobodnie się wypowiadać, al-Jazeera jest jak powiew 

świeżego powietrza w ekstremalnie cenzurowanym środowisku
19

. Faisal al-Kasim, gospodarz 

flagowego talk-showu stacji The Opposite Direction, twierdzi, iż podczas gdy inne telewizje 

zajmują się gloryfikowaniem rządów „talk-shows al-Jazeery zmiażdżyły te chylące się do 

upadku media i zachęciły Arabów do ożywionej dyskusji”
20

. 

Nic więc dziwnego, że większość rządzących w arabskim świecie często denerwuje 

się, oglądając tego typu programy. Nie są przyzwyczajeni do tego, by w arabskiej stacji ktoś 

odważył się krytykować ich polityczne decyzje. Wiele krajów wysyła do Kataru oficjalne 

skargi. Tylko w ciągu kilku pierwszych lat działalności stacji napłynęło ponad 450 takich 

skarg. Kilka państw zamknęło nawet tymczasowo biura al-Jazeery, część wycofała z Kataru 

swoich ambasadorów, jeszcze inni, nie będąc w stanie zablokować sygnału stacji, odcięli 

dopływ energii elektrycznej do kilku największych miast w czasie nadawania talk-shows
21

. 

 

 

                                                           
17

 Por. idem, Al-Jazeera..., op.cit., s. 25-27. 
18

 F. Ajami, What the Muslim World is Watching, „New York Times” 2001, November 18. 
19

 Por. D. Kishan Thussu, D. Freedman, War and the Media: Reporting Conflict 24/7, Sage Publication Ltd 

London 2003, s. 149-161. 
20

 Por. M. Zayani, The Al Jazeera Phenomenon: Critical Perspectives on New Arab Media, Paradigm Publisher, 

London 2005, s. 93-105. 
21

 Por. N. Sakr, Al-Jazeera Satellite Channel: Global Newscasting in Arabic, University of Luton Press, Luton 

2004, s. 147-168. 
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Zawsze po prąd – Al-Ittiğāh al-mu
c
aqis (The Opposite Direction) 

 

The Opposite Direction (Przeciwny kierunek) wzorowany na programie CNN 

Crossfire jest politycznym show goszczącym na antenie al-Jazeery w każdy wtorek. 

Prowadzący program Faisal al-Kasim jest dzisiaj jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy 

świata arabskiego. Formuła programu jest bardzo prosta: dwóch zapraszanych gości, którzy 

mają zupełnie odmienną opinię na dany temat, dyskutuje ze sobą, a gospodarz podgrzewa 

atmosferę. Na przykład arabski dysydent żyjący na wygnaniu staje naprzeciw reprezentanta 

swego rządu, co kończy się wiadomym rezultatem.  

Krzyki, wrzaski, groźby, opuszczanie studia – wszystko to było już w Przeciwnym 

kierunku, który jest najpopularniejszym programem tego typu w historii arabskiej telewizji. 

Al-Kasim wybiera tematy, które muszą wywołać silną reakcję u jego rozmówców. Czasami 

opowiada się za jedną ze stron, ale zwykle jego prowokacyjne komentarze i pytania mają 

doprowadzić do „zapalnej” odpowiedzi
22

. 

Musiało minąć kilka miesięcy, zanim Przeciwny kierunek osiągnął szczyty 

popularności. Zapraszani goście bali wziąć się udział w czymś tak radykalnym i zupełnie 

nowym w arabskiej telewizji, w programie, który po raz pierwszy otwarcie krytykował 

arabskich rządzących, ich zakłamanie i panującą wśród nich korupcję. Nawet dzisiaj zdarzają 

się goście, którzy obawiają się możliwych konsekwencji swojego udziału w programie. Na 

przykład tunezyjski liberał występował w doczepianych wąsach po to, by wojujący islamiści 

nie byli w stanie go rozpoznać. Niestety, w czasie gorącej dyskusji wąsy odkleiły się, 

wywołując atak wesołości u al-Kasima
23

. 

W regionie, w którym nie ma wolności słowa, rodzaj debaty pokazywanej w Przeciwnym 

kierunku był rewolucyjny. Na początku nadawania programu arabska widownia okazywała 

sceptycyzm dla prostoty talk-showu. Wątpiono, że dzwoniący do studia są zwykłymi 

widzami, a nie członkami tajnej policji. Dzisiaj program uważany jest za mniej lub bardziej 

„szczery”, choć ciągle istnieją spory co do jego istoty. Jedni uważają go za pierwszy krok 

w stronę demokracji, drudzy za wrzaskliwą parodię. Trzeba jednak stwierdzić, iż mimo że 

powstało setki podobnych programów w innych arabskich stacjach, to żaden z nich nawet nie 

zbliżył się popularnością do The Opposite Direction. 

 

 

Niezależność i obiektywizm – prawdziwe wartości czy zachowywanie 

pozorów? Niezależność? 
 

Al-Jazeera zajmuje osobliwie miejsce w przestrzeni mediów arabskich. Prezentuje 

siebie jako prekursora wolności słowa i niezależności w regionie, gdy tymczasem 

przewodniczącym zarządu stacji jest były minister ds. informacji odpowiedzialny kiedyś za 

cenzurę. Nie ma wątpliwości, że stacja jest silnie uzależniona od emira i to nie tylko ze 

względów finansowych. Katar ma długą tradycję lojalistycznych mediów, jego prasa wciąż 

kwalifikuje się do tej kategorii. Pojawiają się głosy, że al-Jazeera przemilcza pewne sprawy 

związane z rządem Kataru, a krytykuje inne reżimy po to, by cieszyć się ogromną swobodą  

i wolnością słowa w porównaniu do pozostałych mediów działających na terenie tego 

państwa. Agresywną politykę stacji postrzega się w pewnym zakresie jako polityczną decyzję 

nowego władcy, który chcąc, by jego kraj „zaistniał” na mapie świata, stworzył mu 

międzynarodowy wizerunek odróżniający go znacznie od sąsiadów. Użył do tego al-Jazeery, 

                                                           
22

 B. Schäbler, L. Stenberg, Globalization and the Muslim World: Culture, Religion, and Modernity, Syracuse 

University Press, New York 2004, s. 154-155. 
23

 Por. H. Miles, Al-Jazeera..., op.cit., s. 39-41. 
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podsycając kontrowersje z nią związane, nie tracąc nigdy nad nią kontroli. Pracownicy stacji 

unikają pytań dotyczących ewentualnych wpływów czy porozumień z rządem państwa, które 

jest jej ojczyzną. Z jednej strony, wygląda to na układ, ale z drugiej strony – trudno się dziwić 

pewnej wdzięczności i wierności w stosunku do władzy, gdyż tak naprawdę to ona pozwala 

telewizji istnieć
24

. W pewnym sensie al-Jazeera ma nawet ułatwione zadanie. Katar jest 

malutkim państewkiem, a stacja skupia się głównie na regionalnych i światowych 

informacjach, które zainteresują cały świat arabski. Tak tłumaczy zachowywanie pewnych 

„narodowych” tabu. Jeśli to tylko możliwe, stara się nie podnosić kwestii związanych  

z politycznym status quo w Katarze. Takie zachowanie wiąże się też z tym, że państwo czyni 

pewne kroki ku demokratyzacji. Prawda jest jednak taka, że większość widzów nie zwraca 

uwagi na pomijanie przez al-Jazeerę spraw dotyczących Kataru, gdyż przedstawia ona bardzo 

rzeczywisty i krytyczny obraz pozostałych, naprawdę ważnych państw arabskich. Sami 

mieszkańcy Kataru są dumni z faktu posiadania tak sławnej i kontrowersyjnej stacji 

telewizyjnej, która w pewnym sensie uczyniła z ich kraju potęgę
25

. Jednak by stacja mogła  

w pełni zostać uznana za wiarygodną i rzetelną, musi zacząć krytykować rząd państwa, które 

ją gości. Rząd Kataru naciskany jest również przez zachodnie państwa, by w pełni 

wprowadził demokratyczne zasady, a sami dziennikarze domagają się nowego prawa 

prasowego oraz zmniejszenia wpływów polityków na media, które nieraz są zastraszane.  

 

Obiektywizm? 

 
Termin obiektywizm używany w kontekście dziennikarstwa sugeruje brak osobistego 

zaangażowania i własnego osądu w przedstawieniu danej sprawy. To ideał, który często 

okazuje się jedynie mirażem, do którego dążą sami dziennikarze i instytucje z nimi związane. 

Byłoby nonsensownym oczekiwać od al-Jazeery czy jakiegokolwiek innego medium 

całkowitego obiektywizmu. Nawet jeśli absolutny obiektywizm byłby możliwy do 

osiągnięcia, to nie istnieje taka prawda, do której dałoby się go zastosować. Lepszym 

określeniem, bardziej dokładnym i realistycznym jest w zastosowaniu do mediów termin 

„obiektywizm kontekstualny”. Kontekst pozwala zachować pewne ważne cechy przekazu dla 

środowiska, w którym dana stacja nadaje. Media ze swej natury są stronnicze. Tworzone 

przez nie informacje mają docierać przecież do określonej widowni. To dlatego ludzie 

preferują daną stację
26

. 

Al-Jazeera jest stronnicza, ale nie bardziej niż np. Fox News czy CNN. Podczas wojny 

w Iraku stacja wyraźnie okazywała sympatię Irakijczykom. Podobnie w Afganistanie 

talibowie przedstawiani byli w pozytywnym świetle, natomiast Amerykanie traktowani byli 

jako kolonizatorzy, którzy chcą zdobyć dla siebie prowincję. Ogólny cynizm w stosunku do 

reżimów arabskich i wrogość do Stanów Zjednoczonych są łatwo wyczuwalne
27

. Pytanie 

brzmi jednak, czy stacja jest w stanie zachować równowagę w przedstawianiu realnych 

faktów, odnosząc się jednocześnie do wrażliwości własnej widowni? Mottem al-Jazeery jest 

hasło: „Opinia i opinia przeciwna” powtarzane regularnie w przerwach między programami. 

Wskazuje ono jednoznacznie na aspirację stacji do przedstawienia wszystkich stron danej 

historii, a przez to stworzenie pluralistycznego dialogu w mediach. Al-Jazeera wierzy,  

że publiczny dyskurs jest słuszny jedynie wtedy, gdy wszystkie możliwe punkty widzenia są 

                                                           
24

 W.A. Rugh, Do National Political System Still Influence Arab Media?, Arab Media & Society, 

www.arabmediasociety.com. 
25

 H. Miles, Think…, op.cit. 
26

 F. Ajami, op.cit. 
27

 J. Jones, Negotiating Change: The New Politics of the Middle East, I.B. Taurus & Co Ltd, London 2007,  

s. 260-261. 
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równo przedstawione, nie ma znaczenia, czy mówią Żydzi, Arabowie, Amerykanie czy 

Turcy. Filozofia stacji sugeruje, że prawda to kumulacja subiektywnych poglądów i opinii
28

. 

 

Obiektywizm a relacje z amerykańskiej wojny z terroryzmem 
 

Realizację filozofii al-Jazeery najlepiej ilustruje przykład relacji stacji z amerykańskiej 

wojny z terroryzmem. Wojna ta została rozpoczęta przez Stany Zjednoczone po atakach  

11 września. W mediach rozgorzała debata nad definicją terroryzmu, jego politycznymi  

i społecznymi implikacjami, a przede wszystkim nad możliwością zachowania obiektywizmu 

podczas relacji z tych politycznych zmagań. 

Światowy system mediów nie osiągnął zgody co do uniwersalnej definicji terroryzmu. 

Każdy system medialny może zupełnie inaczej postrzegać to zjawisko. Dla niektórych 

terroryści to samobójcy, dla innych męczennicy za wiarę, a nawet wojownicy o wolność.  

Al-Jazeera w swym przedstawieniu „praktyków przemocy” jest niekonsekwentna. Raz są to 

terroryści, raz bojownicy o wolność. Zachowanie takie odzwierciedla jej polityczną kulturę, 

system wartości oraz ideologiczne i komercyjne interesy. Wobec tego rodzi się pytanie, czy 

stacja może być obiektywna w relacjach dotyczących ważnych kwestii arabskiego świata oraz 

czy jest w stanie w takich właśnie relacjach odciąć się od własnej arabskiej perspektywy
29

. 

Pytania te nabierają szczególnego znaczenie w kontekście amerykańskiej wojny 

z terroryzmem. Prezydent George Bush podzielił strony zaangażowane w tę wojnę na: albo 

z nami, albo przeciwko nam. Podział ten dotyczy także mediów. Amerykańskie stacje 

funkcjonujące w rodzimej kulturze zajęły jedyną możliwą pozycję „z nami” w wojnie 

przeciwko „nim”. Jednakże dla al-Jazeery, która jest produktem arabskiej kultury, trudne 

byłoby jednoznaczne opowiedzenie się po amerykańskiej stronie w sytuacji, kiedy większość 

jej widzów nie należy do zwolenników amerykańskiego sposobu prowadzenia wojny. Dlatego 

też, kiedy stacja emituje relacje z wojny z terroryzmem, robi to z arabskiej perspektywy, co 

często prowadzi do oskarżania jej o antyamerykańskie nastroje
30

. 

W rzeczywistości wielu amerykańskich polityków krytykuje al-Jazeerę za podsycanie 

antyamerykańskich postaw oraz dawanie głosu terrorystom takim jak Osama bin Laden czy 

jego pułkownikom. Al-Jazeera broni się przed tymi atakami, mówiąc, że bin Laden był jedną 

ze stron problemu, która musi być przedstawiona, by móc dotrzeć do prawdy. 

Z drugiej strony, świat arabski oskarża stację o proamerykańskie skłonności.  

To niezbity dowód na to, że al-Jazeera udaje się w pełni realizować swoją filozofię. 

 

Konkluzje 
 

Dzięki swojej filozofii i konsekwentnie realizowanej misji al-Jazeerze udało 

przekonać się do siebie wielomilionową widownię. W marcu 2011 r. Hilary Clinton tak 

mówiła o stacji: „Al- Jazeera jest liderem w oddziaływaniu na umysły ludzi. Czy wam się to 

podoba, czy nie, są naprawdę skuteczni. Oglądalność al.-Jazeery w USA rośnie, ponieważ oni 

oferują prawdziwe wiadomości. Można się z nimi nie zgadzać, ale ma się poczucie, że dostaje 

się rzetelne informacje zamiast miliona reklam, kłótni gadających głów i wszystkich innych 

rzeczy, które są w naszej telewizji”
31

. 
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30
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Z drugiej strony, warto pamiętać o tym, że przez reżimy arabskie al-Jazeera uważana 

jest za „zbrojne” ramię Kataru. To właśnie dlatego dyskurs dotyczący krytycznych uwag 

stacji na temat rządów państw arabskich odbywa się na szczeblu państwowym, a nie na 

poziomie stacja – strona konfliktu. W 2002 r. Arabia Saudyjska wycofała z Kataru swego 

ambasadora po tym, jak Al-Jazeera wyemitowała program krytykujący Saudów. Podobnie 

postąpiła Jordania, kiedy w stacji skrytykowano dynastię Haszymidów. Wiele krajów wysyła 

do Kataru oficjalne skargi. Wszytko to wyraźnie wskazuje na to, że państwa arabskie pomimo 

głoszonej wszem wobec pełnej niezależności al-Jazeery nie mają wątpliwości, kto za nią stoi. 

Nawet amerykańscy urzędnicy podczas oficjalnego spotkania z władzami Kataru wnieśli 

skargę na antyamerykańskie programy stacji
32

. 

Mimo wszystko znaczenie al-Jazeery w świecie arabskim nie powinno być 

lekceważone. Zwłaszcza w świecie, w którym kultura polityczna jest ograniczona, a wszelki 

sprzeciw władzy likwidowany jest natychmiastowo. Mimo wszelkich niedoskonałości to 

właśnie ta stacja telewizyjna często jest jedynym poważnym oponentem arabskich reżimów,  

a patrząc na ostatnie wydarzenie w świecie arabskim, trudno nie docenić jej roli. 
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SENS ISTNIENIA DZIENNIKARSKICH 

KODEKSÓW ETYCZNYCH I ICH TRUDNA 

PRZYDATNOŚĆ1
 

 

Maciej Ulita
2
 

Wprowadzenie 

 

Problem, z jakim boryka się etyka dziennikarska, jest dwojakiej natury. Po pierwsze – 

niezrozumiała chęć skodeksualizowania (obiektywnego) tak płynnej i „niedoopisanej” 

materii, jaką jest etyka (w kontekście społecznym mylona często z moralnością). Po drugie 

zaś – niezrozumiałe przekonanie o tym, że opisanie (np. w formie kodeksu) jakiegoś wycinka 

rzeczywistości spowoduje zmianę światopoglądu ludzi i niejako automatycznie wpłynie na 

jego przestrzeganie. Dodatkowym zagadnieniem związanym z prezentowanym tematem są 

wewnętrzne sprzeczności w obrębie obowiązujących kodeksów etyki dziennikarskiej. 

Problem, który chciałbym poddać pod rozwagę w ramach niniejszego tekstu, 

sprowadza się do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to, czy mając na uwadze problemy 

natury formalnej, ale również społeczno-kulturowej, próba kodeksualizacji etyki 

dziennikarskiej ma jakikolwiek sens. Być może drogą wyjścia z obecnych w rzeczywistości 

medialnej problemów natury etycznej jest zmiana sposobu myślenia o dziennikarstwie  

i związane z tym zmiany w kształceniu przyszłych dziennikarzy. Celem niniejszego tekstu 

jest zabranie głosu w dyskusji. Wiem, że prezentowane poglądy nie są nowe, ale odnoszę 

wrażenie, że każdy dodatkowy głos może „przechylić szalę”. 

 

Wartości? 

 

Choć może to zabrzmieć nader tragicznie i patetycznie, to zdaje się, że bez 

specjalnego ryzyka można stwierdzić, że we współczesnym świecie wartości stały się pustym 

słowem. Może nie dosłownie „pustym”, bo przecież każdy potrafi jakieś wartości wymienić, 

                                                           
1
 W niniejszym tekście pojawiają się neologizmy („kodeksualizacja”, „niedoopisana”, „uprawdziwiać”, 

„upragmatycznienie”), które, jak sądzę, pełniej oddają prezentowany punkt widzenia. Tekst ten jest również 

rozbudowaną, subiektywną konstatacją, a co za tym idzie – niektóre zawarte w nim twierdzenia nie są w 100% 

poparte materiałem źródłowym. Ideą niniejszego artykułu jest zabranie głosu w ważnej dyskusji na temat 

moralnej kondycji współczesnego człowieka (więc i dziennikarza). Obecna w tekście „skrótowość” nie jest 

przejawem niedbalstwa czy buty, a jedynie próbą wyrażenia myśli w sposób przyswajalny dla tych, którzy są 

przede wszystkim odbiorcami mediów. Fragmenty niniejszego tekstu zostały już wydane w publikacji „Studia 

dziennikarskie. Uwarunkowania teraźniejszości, wyzwania przyszłości” w artykule o tytule „Elitarność 

dziennikarstwa w Polsce – potrzeba restytucji”. 
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ale pustym w znaczeniu braku sensu wypełniającego słowa. Nadal posługujemy się wieloma 

pięknymi i szczytnymi hasłami oraz pojęciami, które jednak, jak śmiem twierdzić, stały się 

pustosłowiem. 

Oczywiście, dyskusja na temat etyki mediów czy dziennikarstwa jest potrzebna, ale nie  

w wydaniu, z jakim mamy obecnie do czynienia. Nie można mówić o etyce zawodowej, 

kiedy nie potrafimy powiedzieć niczego wiążącego o wartościach jako takich
3
. 

Przykładem podejścia praktyka do zagadnienia etyki mediów może być niedawna 

wypowiedź, kontrowersyjnego dziennikarza, jakim jest Wojciech Cejrowski: 

„Czy istnienie kodeksów i przepisów dotyczących etyki jest według Pana 

uzasadnione? Żadne kodeksy etyki dziennikarskiej nie są potrzebne. Człowiek albo jest 

porządny i zachowuje się etycznie, albo nie. Wykonywany zawód nic tu nie zmienia. Etyka 

dziennikarza jest dokładnie tą samą etyką, co etyka stolarza, szambiarza czy papieża. Ale czy 

młody dziennikarz nie powinien mieć na początku drogowskazu, który poprowadziłby 

go właściwą drogą? Poza tym co z przypadkami zarzutów stawianych dziennikarzom 

lub nadużyć dziennikarskich? Kodeksy i przepisy są podstawą rozstrzygania takich 

spraw. Jak zatem wymierzać sprawiedliwość bez ich istnienia? Wystarczą kodeksy karne. 

Kodeksy etyki są zbędne. A młody dziennikarz w redakcji ma redaktorów prowadzących, 

redaktora naczelnego – i oni go krok po kroku wprowadzą. Samodzielną robotę dostanie 

dopiero po jakimś czasie, jak się sprawdzi. Poza tym dziennikarzem zostaje się, jak człowiek 

jest już ukształtowany moralnie. «Prowadzenie właściwą drogą» to chyba przesada. Masz 

człowieku rozum i sumienie, masz autorytety moralne, jesteś po pierwszej komunii świętej  

i po maturze, a może i po studiach, to SIĘ SAM PROWADŻ WŁAŚCIWIE. Wiele osób 

przeciwnych istnieniu kodeksów i przepisów podobnie jak Pan powołuje się na Dekalog. 

Ale przecież nie wszyscy dziennikarze są wierzący. Nie wszyscy więc uznają zasady 

zawarte w przykazaniach. Jakie rozwiązanie byłoby właściwe dla tych ludzi? Kodeks 

karny reguluje kwestie przekroczeń kryminalnych, a wolny rynek kwestię przekroczeń 

etycznych – dziennikarz/świnia traci czytelników, traci pracę”
4
. 

To w zasadzie powinno wystarczyć, ale nie żyjemy w świecie idealnym oraz 

mówienie o dobru od zawsze nastręczało problemów. Dobro, choć jest piękną ideą, wymyka 

się definicjom. Mimo to wielu przedstawicieli wielu dziedzin stara się zaprząc je (dobro) do 

rozmaitych kodeksów (w tym kodeksów etyki dziennikarskiej). 

W obliczu powyższego oraz faktu, iż dostępna nam rzeczywistość medialna przenosi 

się stopniowo do nowego, trudno definiowalnego medium, jakim jest internet, stajemy  

w obliczu konieczności podjęcia choćby próby odpowiedzi na kilka ważkich pytań. Czy 

klasycznie (niezależnie od różnic definicyjnych) pojmowane dobro ma zastosowanie  

w teraźniejszej rzeczywistości? Czy w świecie medialnym zdominowanym przez szok i grę 

na emocjach jest jeszcze miejsce na dobro (w tym dobro osobiste)? Czy opatrznie pojmowana 

wolność nie jest największym przekleństwem internetu, przekleństwem, które czyni etykę 

niemożliwą? 

W niniejszym artykule chciałbym poszukać choćby wskazań co do kierunków 

poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania, a tym samym zabrać głos w koniecznej 

moim zdaniem dyskusji o adekwatności postrzegania wartości. 

Istniały i istnieją dokumenty, których celem jest znalezienie „opisu stanu rzeczy”. Sam 

sposób definicji tego rodzaju dokumentów ujawnia problem. „Deontologia. – W odniesieniu 

do mediów deontologia oznacza zbiór zasad i reguł ustanowionych przez środowisko 

                                                           
3
 Mówić oczywiście można, tylko to nie ma sensu, a przecież o sens chodzić powinno. Chociaż sformułowanie 

powyższe razić może zbytnim radykalizmem, to wydaje się, że na gruncie trwających obecnie dyskusji 

społecznych natury moralnej zdaje się nabierać właściwego sensu (choć w powyższym fragmencie sens ów 

wyrażony został skrótem myślowym). 
4
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dziennikarskie (najlepiej we współpracy z użytkownikami) mające na celu skuteczniejsze 

wychodzenie itp. potrzebom poszczególnych grup ludności. [...] Deontologia mediów nie 

stanowi prawa ani nawet – w ścisłym znaczeniu – zasad etycznych”
5
. 

Nie stanowi prawa, ani zasad etycznych – takie przedstawienie sprawy „uprawdziwia” 

w pewnym sensie stawianą w niniejszym artykule tezę, że etyka w odniesieniu do mediów 

domaga się wręcz redefinicji. Z drugiej strony – zaprezentowana definicja pozwala 

stwierdzić, że etyka mediów to nie stan formalny, ale mentalny
6
. Dlatego też zasadne zdaje 

się twierdzenie, że do określenia zasad etycznych potrzeba przebudowy na innym poziomie. 

Poziomem tym może i powinna być zmiana sposobu myślenia o mediach. Media z racji swej 

dynamiki i roli, jaką pełnią w życiu codziennym człowieka, winny być traktowane jako część 

tego życia, a nie tylko element dodany, który można opisywać „obok” życia. Media mają 

opisywać życie. W przypadku etyki nie mogą być opisem z metapoziomu. Owszem, 

twierdzenia Gödla
7
 mają zastosowanie również do etyki, ale etyka, a nawet bardziej 

moralność jest czymś dla człowieka immanentnym, zatem odpowiedzi trzeba poszukiwać  

w, a nie poza. Dlatego też zdaje się zasadne, żeby o redefinicji zasad etycznych mówić  

w perspektywie długofalowej organicznej pracy u podstaw, a nie doraźnej zmiany 

dokumentów. 

Można dowolnie mnożyć albo zawężać kodeksy etyczne (zawodowe kodeksy etyczne 

również), ale to sztuka dla sztuki. Celem, jaki winniśmy sobie postawić, jest redefinicja 

naszego rozumienia wartości i określenie ich roli oraz miejsca w naszym życiu 

(jednostkowym, społecznym i globalnym). 

Zdaje się, że etyka mediów tradycyjnych stanowi proste przełożenie jednostkowej 

moralności na wykonywany zawód. Prostota ta komplikuje się poprzez osadzenie 

dziennikarza w społeczno-polityczno-ekonomicznym kontekście, który to kontekst 

„modyfikuje” wyznawany system wartości przez pryzmat niezdrowo rozumianego (choć 

naturalnego) spragmatyzowania. Muszę jeść, zatem nie mogę narazić się na utratę źródła 

dochodu… Trudno o coś bardziej ludzkiego. Zdaje się, że dopiero to zestawienie pokazuje,  

z jak ciężkim i poważnym problemem borykają się wszyscy chcący zajmować się etyką 

mediów – jak pogodzić bycie człowiekiem z byciem Człowiekiem? W zasadzie historia zna 

odpowiedź na to pytanie – c z ł o w i e k i e m  j e s t e m  i  n i c  c o  l u d z k i e  n i e  j e s t  m i  

o b c e … ,  ale jakoś nie wydaje mi się, że jest to odpowiedź satysfakcjonująca… 

Nową „jakość” przynoszą „nowe”
8
 media. Globalizacja, powszechność i wszelkiej 

maści uniwersalizm powodują spłycenie dostępnej nam rzeczywistości. W zasadzie 

moglibyśmy zaakceptować ten fakt, bo skoro dumą napawa nas umiejętność 

przystosowywania się do nowych warunków, to moglibyśmy uznać, że jest, jak jest, i trzeba  

z tym żyć. Jednak obserwowalny upadek wartości powoduje, że w części z nas budzi się 

sprzeciw motywujący do poszukiwania rozwiązań (co paradoksalnie również jest bardzo 

naturalne). Zanim jednak o „nowych” mediach, jeszcze kilka uwag natury ogólnej. 

 

 

                                                           
5
 C.J. Bertrant, Deontologia mediów, Pax, Warszawa 2007, s. 12. 

6
 Ciekawy sposób widzenia tego zagadnienia prezentuje ks. A. Boniecki, adaptując Dekalog do etyki mediów – 

Por. ks. A. Boniecki, Etyka dziennikarska, [w:] Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Znak, 

Kraków 2010, s. 748-749. 
7
 Mam oczywiście świadomość tego, że twierdzenie Gödla mogą raczej zaciemnić niż rozjaśnić prezentowaną 

myśl. Chodzi mi jedynie o odwołanie do bezzasadnego poszukiwania w wartości na poziomie „metaludzkim”, 

podczas gdy świat wartości i świat człowieka dokonują się na tym samym poziomie. Mam też świadomość 

popełnianego uproszczenia, ale sądzę, że w tym kontekście nie dzieje się to z krzywdą dla autora twierdzeń ani 

jego wielkich dokonań. 
8
 Celowo umieszczam „nowe” media w cudzysłowie, bo borykamy się z nimi na tyle długo, że ich nowość 

straciła blask. Z drugiej jednak strony – ich rozwój jest tak dynamiczny, że nowymi są nieustannie. 
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Jak się mają kodeksy etyki dziennikarskiej do dobra? 

 

To dobre pytanie. Zdaje się, że kodeksy etyki dziennikarskiej do dobra mają się tak jak 

instrukcja obsługi samochodu do umiejętności jego prowadzenia. Instrukcja robienia czegoś 

może być najlepszą na świecie, ale jej wartość jest zerowa tak długo, jak nikt nie stosuje jej  

w życiu.  

Nie twierdzę, że wszyscy dziennikarze są nieetyczni. Chodzi mi jedynie o to, że  

w obecnych czasach sporo rzeczy jest ważniejszych, a etyka została zepchnięta do roli 

ozdobnika, który czasem jest wygodny, ale zasadniczo utrudnia. 

A przecież – jak pisze Jacek Sobczak – „zawód dziennikarski należy w opinii 

społecznej, a także w oglądzie samych dziennikarzy do tych, które szczególnie dotknięte 

zostały upadkiem etycznych standardów. [...] Panaceum na łamanie mniej lub bardziej 

uświadamianych sobie przez poszczególnych dziennikarzy standardów etycznych jest próba 

określenia granic moralnych zachowań dziennikarskich w różnorakich kodeksach etycznych  

i dziennikarskich zbiorach zasad”
9
. 

Powyższe stwierdzenie pozwala sądzić, że wola do zmian jest obecna. Niemożność jej 

realizacji tkwi w błędnym ulokowaniu perspektywy poznawczej. Powyżej stwierdzono, że 

niepotrzebny jest metapoziom. Nadal twierdzę, że odpowiedzi należy szukać w sobie, a nie 

poza sobą. Nie zmienia to jednak faktu, że potrzebny jest dystans. W przypadku kodeksów 

etyki zawodowej należałoby go szukać (być może) u autorytetów zewnętrznych. Może warto 

byłoby przeprowadzić klasyczną burzę mózgów, w której udział wzięliby ludzie niezwiązani 

bezpośrednio z mediami.  

Ryzykownym zabiegiem jest odwoływanie się do demokracji. Nie każdy zna się na 

wszystkim, więc konsultowanie etyki dziennikarskiej z „opinią publiczną” nie jest dobrym 

pomysłem. Standardy powinny być ustalane przez tych, którzy znają się na danym 

zagadnieniu, a nie przez czytelników, którzy rozumieją do 70% odbieranych treści.  

Z powyższego wynika paradoks, którego nie próbuję rozstrzygać. Pełni on rolę wykrzyknika 

wskazującego na stopień skomplikowania omawianego zagadnienia.  

Dodatkowym problemem jest środowisko internetowe, które z definicji wymyka się 

standardowym opisom. Internet to wolność, szkoda tylko, że nierozumiana i niezrozumiana. 

Definicji wolności jest bardzo dużo, ale nie da się obejść bez próby zdefiniowania tego 

pojęcia choćby tylko dla potrzeb niniejszego tekstu. Nie da się, bo „sieć” to wolność 

(niezależnie jak paradoksalnie to brzmi). Zatem „w postawie człowieka jest pewien paradoks. 

Walczysz o wolność, walczysz o to, żeby jak najwięcej wiedzieć, żeby wszystko poznać. Ale 

nie bardzo walczysz o to, by być odpowiedzialnym”
10

. Wszyscy chcemy być wolnymi. 

Wolność to piękny stan, nawet jeśli nie do końca się go rozumie. Słowa księdza Tischnera 

obrazują sedno problemu. Wolności musi towarzyszyć odpowiedzialność, bo inaczej to już 

nie wolność, tylko anarchia. Z powszechnym rozumieniem wolności wiąże się jeszcze jeden 

stereotyp zgrabnie wyrażony przez Ericha Fromma: „Dumni jesteśmy, że nie ulegamy 

żadnemu zewnętrznemu autorytetowi, że mamy swobodę wyrażania swoich myśli i uczuć, 

 i uważamy za sprawę przesądzoną, iż wolność ta niejako automatycznie gwarantuje nam 

naszą indywidualność”
11

. 

Z przedstawionym powyżej rozumieniem wolności nierozerwalnie wiąże się pojęcie 

„dobra osobistego”. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku terminologii medialnej pod red. 

Walerego Pisarka dobro osobiste nie ma definicji… Pomimo jej braku przyjmuje się, że dobra 

osobiste „dotyczą uznanych przez społeczeństwo oraz system prawny wartości obejmujących 

                                                           
9
 J. Sobczak, Manowce i złudzenia normatywnej etyki dziennikarskiej, [w:] Etyka w mediach, vol. 1,  

red. R. Kowalczyk, W. Machura, Poznań 2009, s. 9. 
10

 J. Tischner, Myśli wyszukane, Znak, Kraków 2001, s. 83. 
11

 E. Fromm, Ucieczka od wolności, czytelnik, Warszawa 2007, s. 225. 
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fizyczną i psychiczną integralność człowieka, jego indywidualność, godność i pozycję  

w społeczeństwie. Wśród dóbr osobistych można wskazać: zdrowie, wolność, cześć, swobodę 

sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność 

mieszkania, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską. Ścisły związek 

z osobą powoduje, iż są niezbywalne i niedziedziczne, gasną wraz ze śmiercią podmiotu 

uprawnionego”
12

. Kiedy czytam gazety, oglądam telewizję czy słucham radia, odnoszę 

wrażenie, że człowiek już umarł, więc dobra osobiste wygasły… 

Za Pleszczyńskim można stwierdzić, że kłopoty kodeksów etyki dziennikarskiej mają trojakie 

źródła. „Po pierwsze, traktują media i dziennikarstwo jako homogeniczne instytucje  

i środowiska, nie dostrzegając ich ogromnego zróżnicowania. Po drugie, nie uwzględniają 

filozoficznych aspektów pojęć, którymi operują, a więc są podatne na prawie dowolną 

interpretację. Po trzecie, nie uwzględniają – i nie mogą uwzględniać – skomplikowanej siatki 

zależności związanych z mediami i dziennikarstwem. Kodeksy odnoszą się do jakiegoś 

idealnego, a nie rzeczywistego dziennikarstwa, czyli są mało adekwatne do swego 

przedmiotu”
13

. 

Można zaryzykować twierdzenie, że brak jest woli porozumienia na głębszym 

(niezbędnym do konsensusu) poziomie. Powoduje to, że nawet w obliczu zbiorowej chęci nie 

da się ustalić wspólnej wersji. 

 

Teoria kodeksowa a praktyka dnia codziennego? 

 

Jak się częstokroć zdarza, teoria sobie, a praktyka sobie. Między kodeksami etyki 

dziennikarskiej (teoria) a praktyką dnia codziennego przepaść jest tak wielka, że Wielki 

Kanion to mała dziurka w ziemi: 

a) dziennikarz ma być wolny od nacisków zewnętrznych, 

b) dziennikarz ma poszukiwać i głosić prawdę, 

c) dziennikarz ma kierować się dobrem i interesem odbiorców 

d) itp., itp. 

A zatem:  

ad. a) dziennikarz jak każdy człowiek musi jeść. Żeby miał co jeść, musi zarabiać. Żeby 

zarabiać, gazeta musi się sprzedawać. Żeby gazeta się sprzedawała, ludzie muszą chcieć 

czytać zawarte w niej materiały. Żeby odbiorcy mieli co czytać, naczelny musi „puścić” 

materiał. Niby nic w tym złego ani nadzwyczajnego, ale jakby nie liczyć, to w tym równaniu 

2 + 2 zawsze wyjdzie 5. Wyjdzie dlatego, że nie ma możliwości, aby dziennikarz był wolny 

od nacisków. Nic nie dzieje się w próżni, a to równanie ma postać 2 + 2 + x =, gdzie x jest 

sumą różnych okoliczności towarzyszących pracy dziennikarza. 

ad. b) rozpisywanie się na temat rodzajów prawdy i sposobów mijania się z nią i tak nie 

wykroczy poza podział zaproponowany przez ks. Tischnera. To, jak obecnie pojmowana jest 

prawda, najlepiej, choć niechcący, wyraził tegoroczny zdobywca Srebrnych Ust, mówiąc, że 

„prawda leży tam, gdzie leży”
14

. 

ad. c) Żeby pewna dziennikarka z telewizji publicznej mogła występować w pozycji, która 

sprawia ból od samego patrzenia, musi znaleźć odrobinę cierpienia okraszoną złośliwością 

jakiegoś urzędu, opakować w zgrabną dyskusję na wizji i… interes odbiorców ma się  

w najlepsze. 

Nie twierdzę, że wszystkie, wyolbrzymione przykłady są powszechne, aczkolwiek 

zdaje się, że częstsze, niż mogłyby (o ile w ogóle) być akceptowalne. Funkcjonujemy  

                                                           
12

 Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Universitas, Kraków 2006. 
13

 J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Difin, Warszawa 2007, s. 119. 
14

 Celowo nie podaję nazwiska i „ukrywam” dane osobowe zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym kraju 

(tu: ustawa o ochronie danych osobowych). 
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w świecie, w którym te same słowa znaczą różne rzeczy zależnie od tego, czy jest to słowo 

pisane, czy jest to praktyka życiowa. 

 

NA PAPIERZE W ŻYCIU 

od SOLIDARNOŚCI… … do wspólnego interesu 

Działamy na rzecz wspólnego dobra… … tylko co to takiego 

W grupie jesteśmy silni… … czyli kto nam co może 

Wolność słowa…  
…czyli mówimy, co chcemy (jak nam 

wygodniej) 

PRAWDA JEST TYLKO JEDNA 

…ALE MOJA MOJSZOŚĆ JEST 

MOJSZA NIŻ TWOJSZA, JEST 

NAJMOJSZA 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Dziennikarz może dysponować wiedzą z zakresu etyki, w tym znać zasady etyki 

dziennikarskiej. Jednak „jeśli dziennikarz nie dysponuje żadną wiedzą o problemach 

etycznych, w swoich wyborach opiera się na zawodnej intuicji lub podjęcie decyzji ceduje na 

redaktora. Takie odsunięcie problemu nie zwalnia go jednak od moralnej 

odpowiedzialności”
15

. Niezależnie więc od nakazów i zakazów kodeksowych musimy być 

ludźmi kompetentnymi do dokonywania ocen moralnych (chciałoby się powiedzieć – musimy 

posiadać kompetencje do bycia ludźmi). 

 

„Nowe” media – nowa „jakość” 

 

Globalny obieg informacji powoduje, że znany nam świat zyskuje nową jakość. Ocena 

moralna tego stanu przysparza wiele trudności, ponieważ „rzeczywistość wirtualna” generuje 

nowy model interakcji międzyludzkich, które wymagają nowego opisu. Na gruncie etyki 

problem sprowadza się do oceny, czy dalece posunięta anonimowość w sieci jest manifestacją 

wolności (i związanej z nią odpowiedzialności za własne czyny), czy raczej uniemożliwia 

zaistnienie etyki?  

Faktem jest, iż żyjemy w świecie globalnym, którym rządzi informacja. Informacja 

sama w sobie nie ma wartości, więc jako taka nie podlega wartościowaniu. Informacja 

zyskuje wartość dopiero w chwili, kiedy przydaje się jej jakiś kontekst. Kontekst ów może 

być społeczny, kulturowy, historyczny, polityczny itp. Powstaje zatem pytanie, czy 

ewentualna ocena moralna powinna dotyczyć informacji jako takiej, czy może raczej tego, co 

z nią zrobiono. Powyżej wskazana sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy medium 

służącym przekazywaniu informacji jest internet
16

. Zasadne zdaje się stwierdzenie, że nie ma 

sensu doszukiwać się wartości w informacji. Jedynym, na czym należałoby się skoncentrować 

                                                           
15

 J. Pleszczyński, op.cit., s. 44. 
16

 Pojęcia „internet” używam w potocznym rozumieniu. Należy jednak zauważyć, że „internet” to nie to samo, 

co WWW (World Wide Web), aczkolwiek dla niniejszego tekstu to techniczne rozróżnienie nie ma znaczenia. 
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przy poszukiwaniu podłoża dla zaistnienia moralności, jest sposób 

używania/wykorzystywania informacji
17

. 

Powyższa uwaga ma głównie na celu wskazanie piętrzących się trudności, z jakimi zmierzyć 

musi się każdy, kto chce przyłożyć znane miarki do nieznanej rzeczywistości. Opis świata 

sieciowego trzeba budować od podstaw. 

Zdaje się, że stoimy obecnie w obliczu nowego „przewartościowania wartości”. 

Społeczeństwa sieciowe rządzą się własnymi, choć niewyartykułowanymi prawami. Każda 

próba kodeksualizacji (w tym również stworzenie kodeksu etycznego) zasad funkcjonowania 

w świecie wirtualnym byłaby zamachem na szeroko pojmowaną wolność sieci i jako taka 

mogłaby spotkać się ze znacznym sprzeciwem ze strony środowiska. Z drugiej strony, 

możliwe jest, że problem wcale nie istnieje i wystarczy zostawić sprawy samym sobie, licząc 

na działanie podstawowych norm współżycia (zasad kultury). Dostępne dane empiryczne 

pozwalają jednak sądzić, że dotychczas stosowane normy (społeczne i kodeksowe) nie mają 

zastosowania do nowego rodzaju współżycia w obrębie globalnej wioski.  

Co za tym idzie, problemem badawczym wyłaniającym się z diagnozy stanu obecnego 

jest pytanie, czy możliwe jest stworzenie czegoś na kształt kodeksu etycznego, „globalnej 

wioski”, i niezależnie od odpowiedzi na to pytanie, czy podejmowanie takiej próby ma 

jakikolwiek sens. Istnieje mnóstwo opisów czynów, norm i sankcji, więc dałoby się stworzyć 

kodeks opisujący zachowania mające miejsce w sieci, ale brak rozumienia wolności  

w kontekście odpowiedzialności powoduje, że kodeks ów byłby zewnętrzny wobec osób, 

których dotyczy. Płynie z tego wniosek, że chociaż stworzenie kodeksu etycznego 

opisującego „sieć” jest możliwe, to wynikająca z charakterystyki użytkowników „sieci’ 

niechęć (względnie nieznajomość) do rezygnacji z domniemanej wolności, a co za tym idzie, 

niechęć do przyjęcia odpowiedzialności za siebie
18

, powoduje, że byłoby to działanie 

bezsensowne i z góry skazane na porażkę. Można to porównać do „zbawienia” – warunkiem 

jest żal za grzechy. „Zbawienie” jest możliwe (przynajmniej teoretycznie), ale wymaga 

odpowiedniego nastawienia, którego brak znacznej części użytkowników sieci. Chcą oni 

korzystać ze wszystkich praw i swobód (wolność), ale nie chcą ponosić odpowiedzialności 

(korzystając z wypaczonego rozumienia wolności i pseudoanonimowości). Inaczej mówiąc, 

chcą być „zbawieni”, ale nie uważają, że mają za co żałować. 

Dotychczasowe unormowania zdają się nie mieć zastosowania. Generuje to konieczność 

stworzenia nowych, co prowadzi nas ponownie do pytania, czy jest to możliwe, a przede 

wszystkim – potrzebne. Można zaryzykować stwierdzenie, że kodeksualizacja sieciowych 

interakcji jest niemożliwa, ponieważ: 

 Zasady savoir-vivre powinny mieć zastosowanie wszędzie. 

 Jeśli ludzie nie są kulturalni i nie wyznają żadnych zasad etycznych, to nie będą, 

niezależnie od tego, na jakiej płaszczyźnie będą realizowały się ich wzajemne relacje. 

 Jeśli ludzie nie są kulturalni, to stworzenie choćby miliona kodeksów również tego nie 

zmieni. 

 Tak długo jak ludzie nie będą rozumieli, czym jest wolność, oraz tego, że wolność  

w świecie realnym jest tym samym, co wolność w świecie wirtualnym, i wiąże się  

z odpowiedzialnością za siebie i swoje działanie, nie da się mówić o etyce/moralności 

w sieci. 

 Niemożność kodeksualizacji etyki sieciowej implikuje w pewnym sensie 

bezzasadność podejmowania takiej próby. W pewnym sensie, bo „czego Jaś się nie 

                                                           
17

 Na szczególną uwagę zasługuje tu fenomen forów internetowych, bo to głównie tam manifestowana jest 

„wolność” członków społeczeństwa sieciowego. 
18

 Por. R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Wyd. Literackie, Kraków 2003, s. 73-96. 



Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 1 
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl 

 

41 
 

nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Jeśli nie będziemy wychowywać dzieci, to nie 

„skodeksualizujemy” dorosłych. 

Obserwowalny rozwój szeroko pojmowanej sieci pozwala zakładać, że w perspektywie 

najbliższych kilkudziesięciu lat znaczna część procesów komunikowania się będzie 

sukcesywnie transponowana do internetu. Tym bardziej zasadne zdaje się podjęcie dyskusji  

o wspomnianej powyżej konieczności i możliwości opisania czegoś, co z natury swej jest 

nieskończone. Niniejszy tekst jest w zamierzeniu autora jednym z głosów.  

Na marginesie powyżej prezentowanych przemyśleń jawi się wniosek, że tak długo 

jak nie będziemy wychowywani w poszanowaniu wartości, jakakolwiek próba ich 

kodeksualizowania jest pozbawiona sensu.  

 

Potrzeba szerszej perspektywy 

 

Zasadne zdaje się twierdzenie, że dziennikarstwo jest profesją, o której można 

powiedzieć, że towarzyszy jej misja. Dziennikarz powinien być wykształconym  

i odpowiedzialnym człowiekiem, aby mógł pełnić rolę osoby zaufania publicznego. Niski 

poziom odbiorców nie może być usprawiedliwieniem dla niskiej jakości oferowanych 

materiałów. Misja dziennikarstwa to również edukowanie. Nie wolno również zapominać, że 

dziennikarstwo nie funkcjonuje w próżni. Świat mediów jest wewnętrzną plątaniną 

rozmaitych powiązań, ale jest również powiązany z „resztą świata”. 

Jeśli chcemy wprowadzać jakiekolwiek zmiany, musimy obliczać ten proces 

globalnie. W tym miejscu pojawia się przestrzeń dla dziennikarskich organizacji 

zawodowych, które mogłyby pełnić rolę spoiwa między światkiem dziennikarskim a dostępną 

odbiorcom rzeczywistością. Tak długo jednak jak organizacje tego typu będą funkcjonowały 

jak samokontemplujące się towarzystwa wzajemnej adoracji, jakiekolwiek zmiany nie będą 

mogły zaistnieć. 

Żeby mówić o zmianach koniecznych do podjęcia dyskusji o kodeksach/kodeksie etyki 

dziennikarskiej, potrzeba szerszej perspektywy – nie tylko w obszarze etyki, ale pojmowanej 

globalnie. Potrzeba ludzi o szerokich horyzontach, którzy potrafią dostrzegać powiązania  

i luki w otaczającej nas rzeczywistości. Potrzeba: 

 ogromnego nacisku na kompetencje językowe i myślenie abstrakcyjne (rola filozofii) 

Język polski jest trudny. Wiele niuansów powoduje, że trudno uczyć się go jako języka 

obcego, ale również jako języka rodzimego. Dziennikarz powinien biegle posługiwać się 

językiem. Oczywiście, winy obecnego stanu rzeczy należy poszukiwać, o czym była mowa, 

już na etapie szkoły podstawowej. Truizmem, acz ważnym, jest wspomnienie roli domu 

rodzinnego w kształtowaniu postaw i nawyków typu czytanie. 

Myślenie abstrakcyjne świadczy o naszym człowieczeństwie. Nie wszystko musi być 

wyłożone jak przysłowiowa „kawa na ławę”. Nie negujmy uroku niedopowiedzeń i skrótów 

myślowych. Aby jednak mogły one pełnić swoją rolę, ich odbiorca musi rozumieć/znać ich 

źródło i kontekst, w którym powstały i w którym zostały użyte.  

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na negatywny wpływ postępu technologicznego, 

który generuję konieczność skracania i upraszczania wszystkiego. Powrót do pisma 

obrazkowego jest bezdyskusyjnym krokiem wstecz, ale nie jest najgroźniejszym ze 

współczesnych zjawisk. To, jaką pojęcia mają formę graficzną, ma znaczenie drugorzędne. 

Najważniejsze jest, czy pojęcia są zrozumiałe. 

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że internet nie jest nieomylny. Celowo 

personifikuję sieć, bo o ile jeszcze niedawno „wujek google” był ciekawym zjawiskiem,  

o tyle obecnie stał się plagą – nie tylko wśród studentów, ale również wśród wykładowców. 

Coraz trudniej teraz o tekst, w którym nie ma cytatów z wikipedii lub innych portali 
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internetowych. Oczywiście, internet jest cennym źródłem informacji i narzędziem wymiany 

myśli, ale nie jedynym. 

 nacisku na wiedzę ogólną – dziennikarz musi umieć osadzić prezentowany materiał  

w szerszym kontekście 

Erudycja i szeroka wiedza o świecie były kiedyś domeną elit. Jako że dziennikarstwo 

winno być profesją elitarną, dziennikarzy powinno się uzbrajać w oręż wiedzy. I tu dotykamy 

najpoważniejszego problemu. Młodym ludziom z wielu różnych względów (m.in. braku 

nawyków) nie chce się wiedzieć. Wielokrotnie na salach wykładowych da się słyszeć szczere 

pytanie – „po co nam to?”. To problem, z którym powinna się zmagać każda z placówek 

zajmujących się kształceniem. Jak znaleźć satysfakcjonującą młodych ludzi odpowiedź na to 

pytanie?  

Chwilami odnoszę wrażenie, że obecnie nie ma niczego złego w niewiedzy. 

Zaryzykowałbym wręcz twierdzenie, że niewiedza jest cool. I znowu – problem ten jest 

dwuwarstwowy – nie dość, że nie wiem, to nie czuję potrzeby się dowiedzieć. Na jednych ze 

swoich zajęć doświadczyłem tego osobiście. Studentka poproszona o odegranie scenki z życia 

politycznego (na zajęciach z warsztatu rzecznika prasowego studenci mieli za zadanie 

ustosunkować się do przypadkowej kwestii ze świata wydarzeń politycznych z punktu 

widzenia rzecznika prasowego instytucji, której kwestia ta dotyczyła) powiedziała, że tego nie 

zrobi, ponieważ polityka jej nie interesuje. Najciekawsze i najbardziej przerażające było to, że 

swoją reakcję uznała za całkiem normalną i powszechnie akceptowalną. Być może jestem 

naiwnym idealistą albo jednostką ograniczoną, ale nie mieści mi się w głowie, że osoba, która 

świadomie wybrała studia dziennikarskie, może prezentować takie podejście. Wydaje mi się, 

że student dziennikarstwa nie ma prawa nie mieć zdania. 

Parafrazując wypowiedź Jana Zamoyskiego, należałoby tylko powiedzieć: t a k i e  b ę d ą  

m e d i a ,  j a k i e  d z i e n n i k a r z y  k s z t a ł c e n i e …  W tym miejscu uwidacznia się 

wspomniany powyżej mechanizm błędnego koła.  

 przezwyciężyć mechanizm błędnego koła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Nie może być i nie będzie dobrze, jeśli (czego byłem świadkiem) dziennikarka przysłana 

na debatę poświęconą kryzysowi z udziałem m.in. doradcy Prezydenta nie wie, o co chodzi  

w tym kryzysie i który to ten doradca…  

 dobrej woli… 

głupi odbiorca 

news niskiej jakości (dopasowany do 

potrzeb i możliwości odbiorcy) 

news jeszcze niższej 

jakości 

głupszy odbiorca 
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Nie sposób nie docenić roli dobrej woli w całym procesie. Pierwszym krokiem jest diagnoza, 

drugim chęć zmian, trzecim – konsensus, a czwartym wreszcie – podjęcie działania. 

Oczywiście, można przymknąć oko i pod hasłem „jakoś to będzie” kontestować 

rzeczywistość, szczególnie że kontestacja nie boli i częstokroć jest zajęciem dochodowym. 

Uważam jednak, że doszliśmy do miejsca, w którym należy zacząć działać. Konieczne 

jest podjęcie działań prowadzących do przełamania stagnacji. Dziennikarstwo jako profesja  

z misją powinno zrobić pierwszy krok. Wydatną pomocą może być udział szkół wyższych. Te 

szczytne, jak sądzę, postulaty są uwikłane w całą siec rozmaitych powiązań – głównie 

finansowych, ale również prawnych (choćby różnice w traktowaniu publicznych  

i niepublicznych uczelni). Nie zmienia to jednak faktu, że problem jest i nie zniknie. 

Dodatkowo – jest szansa na jego rozwiązanie, potrzeba tylko dobrej woli.  

 zrozumienia i porozumienia 

Należy jeszcze zastanowić się, czym jest, a czym być powinna owa (mityczna chyba) 

misja dziennikarstwa? Dziennikarz ma prawo, obowiązek i przywilej poszukiwania  

i głoszenia prawdy. Nie trzeba być idealistą, żeby stwierdzić, że trudno o szlachetniejsze 

zadanie. Warto pamiętać o tym, o czym pisałem powyżej, że nic nie dzieje się w próżni. 

Zatem prawda niezależnie od tego, czym tak naprawdę jest, również nie jest zawieszona  

w próżni. W tym konkretnym przypadku chodzi mi o to, że z pojęciem prawdy wiąże się 

pojęcie odpowiedzialności. Dlatego w zawodzie dziennikarza tak ważne są wysokie standardy 

moralne. Dziennikarzem nie może, a raczej nie powinna zostawać osoba przypadkowa. 

Dziennikarstwo, jeśli chodzi o kierunek studiów, powinno być pierwszym i jedynym 

wyborem. Aby stworzyć przestrzeń dla wysokich standardów moralnych, potrzeba wiedzy  

i doświadczenia. W świecie pełnym odcieni szarości trzeba mieć sztywny kręgosłup moralny. 

Ton mojej wypowiedzi ponownie ociera się o patos graniczący w najlepszym przypadku  

z naiwnością, ale tak trzeba. 

Oczywiście, w dobie nowych mediów i pośpiechu, w którym musimy funkcjonować, 

trudno jest znaleźć czas na rozstrzyganie dylematów. Wiedza w wydaniu renesansowym 

pozwala dziennikarzowi na tworzenie pełniejszego obrazu rzeczywistości. Z jednej strony – 

jest tak, że nadmiar informacji szkodzi, z drugiej jednak – pozwala sięgnąć głębiej.  

W rzeczywistości, której tworzenie postuluję, fałszywie pojmowane zasady demokracji nie są 

odpowiedzią na wszystkie pytania. Dziennikarze są przedstawicielami elitarnej profesji, co 

sytuuje ich ponad resztą społeczeństwa (wierzę, że zostanę właściwie zrozumiany – nie 

chodzi o to, że są lepsi – są po prostu w innym miejscu w strukturze społecznej).  

Z zajmowaną pozycją wiąże się ogromna odpowiedzialność. Dzieje się tak, ponieważ idealny 

świat nie istnieje i nawet maksymalnie zobiektywizowane informowanie o prawdzie nosi  

w sobie subiektywne znamiona, które powodują, że dziennikarz jest kreatorem 

rzeczywistości. Przykładów „subtelności”, które decydują o charakterze przygotowanego  

i prezentowanego przez dziennikarza materiału, jest bez liku. Czasem wystarczy znak 

interpunkcyjny, czasem wieloznaczne sformułowanie, a czasem ewidentna manipulacja 

bazująca na stereotypach. Paweł Kwiatkowski podaje następujący przykład: „Wprowadzając 

uproszczenia na poziomie językowym, dokonują pewnych wyborów i wyrażają opinie, które 

– często tak bywa – zawierają ocenę pozytywną (na przykład pisząc w latach 

osiemdziesiątych o afgańskich mudżahedinach „bojownicy”) lub negatywną (dziś nazywając 

ich „fanatykami”, „fundamentalistami” czy wręcz „terrorystami”). Być może efekt ten jest 

niezamierzony: może dziennikarze sami padają ofiarami manipulacji, nieświadomie 

powtarzając potocznie przyjęte określenia. Na pewno jednak wtórnie manipulowany jest także 

czytelnik czy widz”
19

. Moim zdaniem w dziennikarstwie nie ma miejsca na przypadek. Nie 

może być tak, że dziennikarz przygotowujący materiał nie zastanawia się i nie przewiduje 

                                                           
19

 P. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo Apokalipsa. O etyce dziennikarskiej, Rebis, Poznań 2003, s. 59. 
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konsekwencji, jakie przyniesie to, co powie, napisze czy pokaże. Dlatego tak istotny w pracy 

dziennikarza jest kontekst, który przede wszystkim musi być jasny dla samego dziennikarza. 

Jak inaczej może profesjonalnie pokazać odbiorcom wycinek rzeczywistości, jeśli sam go nie 

rozumie? 

Misję dziennikarstwa można rozumieć za Janem Nowakiem-Jeziorańskim, który 

powiedział: „Moim zdaniem misją dziennikarzy teraz powinno być wychowanie 

obywatelskie, świadome wychowanie społeczeństwa, aby zrozumiało, czym jest jego własne 

państwo. Tu nie chodzi o to, na kogo głosujemy, ale o to, by głosować w przekonaniu, że ten 

głos najlepiej służy zarówno interesowi państwa, jak i własnemu”
20

. Narzędziem 

kształtowania takiej właśnie świadomej postawy mogą być media, a profesją – 

dziennikarstwo. Póki co tak nie jest, ale może być. Jeśli zdecydujemy się wreszcie powiedzieć 

nie, przestaniemy się kryć za fasadą wygodnych i bezpiecznych norm, reguł i standardów oraz 

zaczniemy myśleć na własną rękę. Dostrzegać i analizować konsekwencje naszych działań.  

A co najważniejsze, będziemy uczyć przyszłych dziennikarzy, że mogą i powinni wyjść poza 

schemat. Kwestionować, pytać i drążyć – myśleć samodzielnie. Aby to osiągnąć, system 

edukacji musi odejść od szkolenia na rzecz wskazywania drogi. Musi zapewnić przyszłym 

dziennikarzom wiedzę, która pozwoli im oceniać, co dobre, a co złe. Dziennikarstwo – 

niezależnie od tego, jak trudne i bolesne może to być – musi się uniezależnić od nacisków 

zewnętrznych. Musi zdjąć maskę fałszywej równości i zająć należne mu miejsce. 

W tym miejscu warto jeszcze przytoczyć słowa wypowiedziane przez niekwestionowany 

autorytet naszych czasów – Jana Pawła II: „Nie mogą one [środki społecznego przekazu – 

przyp. MU] pozostawać tylko środkami dominacji nad innymi czy to ze strony czynników 

sprawujących władzę polityczną, czy też ze strony potentatów finansowych dyktujących ich 

program i profil. Muszą stawać się środkiem – i to jak ważnym środkiem – ekspresji tego 

społeczeństwa, które z nich korzysta, a ostatecznie też je utrzymuje. Muszą liczyć się  

z prawdziwymi potrzebami tego społeczeństwa […], z kulturą narodu i jego historią. […] Nie 

mogą być podporządkowane kryterium interesu, sensacji i doraźnego sukcesu – a licząc się  

z wymogami etyki, muszą służyć kształtowaniu życia «bardziej ludzkiego»”
21

. 

Dziennikarstwo przez fałszywe pojmowanie egalitaryzmu i demokracji oraz związki  

z polityką schodzi na przysłowiowe psy. Chociaż diagnoza stanu obecnego nie jest trudna, nie 

widać przejawów woli, aby stan ten zmienić. Pewną nadzieją może być reforma sposobu 

kształcenia dziennikarzy. Powrót do otwartości poznawczej i przywrócenie roli prawdy. Tak 

długo jak nie będzie się uczyć rozumienia używanych pojęć dziennikarstwo, będzie grzęzło  

w zdziwaczałe upragmatycznianie, które być może poprawi funkcjonalność, ale będzie 

prowadziło do dehumanizacji gatunku ludzkiego. Przyjmowanie bezwartościowej papki tępi 

zmysł smaku, który ani nie potrafi, ani nie chce wyszukanych potraw. Oferowany pokarm 

(dla ducha) prowadzi tylko do nudności i obstrukcji. 

Niezależnie od tego, jak śmiesznie może to brzmieć w ustach trzydziestolatka – jest nadzieja  

i są nią młodzi ludzie, którzy mogą się jeszcze czegoś nauczyć. Ale najpierw trzeba ich 

nauczyć chcieć.  

Na naszych oczach dokonują się epokowe zmiany. Ale nie będziemy potrafili ich zrozumieć  

i docenić, jeśli nie będziemy znali ich kontekstu. Nie żyjemy w próżni. Wszystko, czego 

doświadczamy, skądś się wzięło i dokądś prowadzi. Musimy uczyć się dostrzegania 

związków i wyciągania wniosków. Musimy umieć komunikować się z otoczeniem. W końcu 

– musimy umieć myśleć, bo bez myślenia jesteśmy tylko słabymi, nagimi zwierzątkami, które 

nie mają racji bytu. Wszystko to po raz kolejny brzmi ciężko i patetycznie, ale nie uciekniemy 

od tego, kim jesteśmy, a ludźmi jesteśmy i nic, co ludzkie, nie powinno być nam obce. 

                                                           
20

 Ibidem, s. 108-109. 
21

 Ibidem, s. 110. 
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Dygresja/ciekawostka 

 

Ze sporą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że obecne dziennikarstwo się 

zPRyzowało. Nie jest to proces chwalebny, ale jak się zdaje, wynika koniecznie ze specyfiki 

współczesnego świata. Informacja jest produktem, który należy sprzedawać jak każdy inny. 

Jak powszechnie wiadomo, sprzedaje się to, na co jest zapotrzebowanie. Ten ewidentny 

truizm ma jedynie pokazać, że zanim dziennikarze oburzą się na przyrównywanie ich do 

specjalistów od PR, powinni się chwilę zastanowić, czy fakt ów jest szansą, czy zagrożeniem. 

Moim zdaniem PR jest trickiem. 

Niezależnie od oceny praktyk PR płynie z niego nauka, której nie wolno lekceważyć. Nauka 

pokazująca, jak można obchodzić się z prawdą (która powinna być kluczem do zrozumienia 

etyki dziennikarskie). PR pokazuje również, jak posługiwać się słowem, które przecież jest 

chlebem powszednim dziennikarzy, jak również wyrazicielem (przekaźnikiem) wartości. 

 

Prawda 

 

Dla mnie jak i wielu moich „kolegów po fachu” język stosowany przez specjalistów 

od public relations nie jest czymś specjalnie nowym. Dicere ad persuaadendum accomodate 

(mowa, która ma perswadować) – taką oto podstawową definicję retoryki (bo o niej mowa) 

podaje Cycero w dialogu De oratore
22

. Zdaje się, że niezależnie od liczby użycia słowa 

„prawda” (niezależnie od definicji) oraz niezależnie od dobrej woli specjalistów od PR (której 

nie kwestionuję) PR jest manipulacją. 

Słowo może mocno brzmiące, ale: 

 W Leksykonie public relations
23

 nie ma hasła „prawda”… 

 Zgodnie z definicją PR zamieszczoną w Leksykonie… public relations to „termin 

używany […] co najmniej w czterech kontekstach znaczeniowych: (1) jako nazwa 

wszystkich działań instytucji czy firmy zmierzających do osiągnięcia pozytywnych 

relacji z otoczeniem; (2) jako nazwa sposobu i stylu […] przekazywania komunikatów 

i informacji czy organizowania wydarzeń; (3) jako nazwa dziedziny wiedzy  

o umiejętnościach zawodowych i sztuce kształtowania wizerunku i marki instytucji 

[…] w budowaniu reputacji i umacnianiu relacji z otoczeniem; (4) jako synonim 

negatywnej oceny aktywności komunikacyjnej konkurencji”. Jak na razie czyta się to 

nader „gładko”. Definicja jest długa, a ja nadal szukam „prawdy”. „W kontekście 

komunikowania publicznego public relations definiuje się jako świadomie 

zaplanowaną długotrwałą działalność informacyjną każdej instytucji […] nastawioną 

na tworzenie i rozwijanie we własnym interesie przyjaznych relacji z otoczeniem”. 

Jest coraz lepiej, więc czytam dalej i… jest: „w PR nie powinno być ważniejszych 

zagadnień od etyki”. Odetchnąłem, ale tylko na chwilę, ponieważ „podstawą 

działalności PR jest zidentyfikowanie publiczności w środowisku wewnętrznym  

i zewnętrznym organizacji oraz efektywna z nimi komunikacja przy pomocy 

wszystkich dostępnych środków i narzędzi” – czyli jednak nie etyka… I na sam 

koniec: „ale w poczuciu większej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i we 

własnym interesie – poszukiwanie pewnego stopnia integracji z oczekiwaniami, 

zachowaniami i postawami otoczenia”
24

. 

„Prawdy” jak na razie nie znalazłem, ale „we własnym interesie” dwa razy. Szczerze wierzę 

w czystość intencji PR, ale z drugiej strony, myślę, że zasadne byłoby precyzyjniejsze 

                                                           
22

 K. Burke, Tradycyjne zasady retoryki, [w:] Retoryka, red. M. Skwara, Słowo/obraz Terytoria, Gdańsk 2008,  

s. 35. 
23

 Leksykon public relations, red. J. Olędzki, D. Tworzydło, Wyd. Newsline – Bonus Liber, Rzeszów 2008. 
24

 Ibidem, s. 142 (wyboldowania – MU). 
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odniesienie się do etyki albo przynajmniej precyzyjniejsze wyjaśnienie, jak na etycznej 

podstawie mają się do siebie „poczucie większej odpowiedzialności” i „własny interes”. 

 

I na koniec 

 

Media powinny mieć misję, a co za tym idzie – dziennikarze pracujący w mediach 

muszą misję ową znać i rozumieć. Aby to mogło stać się faktem, potrzeba, moim zdaniem, 

solidnej reorganizacji sposobu myślenia o mediach (co może okazać się niemożliwe), jak 

również, a może przede wszystkim zmiany sposobu kształcenia dziennikarzy. U podstaw 

całego procesu powinna leżeć zmiana myślenia o kształceniu jako takim. Nie mam nic 

przeciwko wąsko wykształconym specjalistom, ale nawet im potrzeba spoiwa. Łącznika  

z otaczającym światem. To bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego też dziennikarze powinni 

posiadać bardzo wysokie kompetencje moralne. Nie chodzi tu o znajomość kodeksów 

etycznych czy samej etyki. Nie chodzi również o tworzenie mniej lub bardziej 

rozbudowanych kodeksów etycznych. Chodzi jedynie (a w zasadzie aż) o zrozumienie  

i zaakceptowanie
25

 najogólniejszych zasad moralnych. Być może przemawia przeze mnie 

naiwność (zwana czasem idealizmem), a może to tak ostatnio modne wishful thinking lub 

stara, dobra nadzieja. Niezależnie od tego wydaje mi się, że nie jest jeszcze za późno na 

podjęcie wysiłku prowadzącego do zmian. 

Jako ludzie nie lubimy i wystrzegamy się śmieszności oraz potencjalnego wykluczenia, ale 

jeśli chcemy zmian, musimy podjąć ryzyko. Uda się albo nie, ale przynajmniej będziemy 

mogli swobodnie patrzeć w lustro. Jeśli jednak lęk jest zbyt wielki – nie róbmy nic, ale wtedy 

nie narzekajmy. W tym przypadku najgorszym grzechem jest grzech zaniechania. 
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DYPLOMACJA PUBLICZNA – 

KOMUNIKOWANIE MIĘDZYNARODOWA NA 

USŁUGACH BRANDINGU NARODOWEGO 
 

Sławomir Gawroński
1
 

Wprowadzenie 

 

Idea brandingu narodowego, a więc marketingowa koncepcja traktowania kraju jako 

podmiotu rynkowego umożliwiająca budowanie jego marki analogicznie do biznesowego 

kreowania marek firm czy produktów, w krótkim czasie stała się powszechnie obowiązująca 

w wielu krajach świata. Popularność brandingu narodowego nie jest efektem chwilowej mody 

czy też wzajemnego kopiowania działań podejmowanych przez poszczególne państwa, ale 

wynika z oczywistych korzyści w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej, które 

uzyskują kraje posiadające i realizujące własne strategie brandingowe. Liczne i rozproszone 

grupy odniesienia charakterystyczne dla programów budowania marek narodowych 

determinują bogactwo sfer narzędziowych, z jakich korzysta branding narodowy. Oprócz 

tradycyjnych form komunikowania społecznego i marketingowego ważną rolę pełni 

dyplomacja publiczna – narzędzie o szerokim spektrum oddziaływania stanowiące 

specyficzną formę komunikowania międzynarodowego. Niniejszy artykuł przybliża istotę 

dyplomacji publicznej przez pryzmat funkcji, jakie może pełnić w obrębie koncepcji 

budowania marek narodowych. 

Jakkolwiek obserwować możemy swoistą modę na realizację koncepcji brandingu 

narodowego, liczni autorzy od wielu lat zajmujący się tym zjawiskiem przekonują, że 

branding narodowy w swej istocie nie jest ani niczym nowym, zaskakującym, ani tym 

bardziej spektakularnym. Zdaniem W. Olinsa w koncepcji brandingu narodowego nie ma 

żadnych elementów nowatorskich. „Tylko samo słowo «branding» jest nowe. Narodowy 

wizerunek, tożsamość narodowa, reputacja narodu – wszystko to są słowa tradycyjnie w tym 

kontekście używane i nie wydają się budzić tak organicznej wrogości jak słowo «marka»”
2
.  

S. Anholt przedmowę do jednej ze swych najnowszych książek zaczyna jeszcze bardziej 

kontrowersyjnym stwierdzeniem: „Nie ma czegoś takiego jak branding narodowy. To mit, 

może nawet niebezpieczny”
3
, później doprecyzowując i wyjaśniając swój sposób myślenia. 

Obaj autorzy będący swoistymi celebrytami brandingu narodowego wielokrotnie 

przekonywali i wciąż przekonują o jego skuteczności i potrzebie stosowania. „Dotąd milcząco 

zakładano, że branding narodowy jest pomysłem dziwacznym, marnym substytutem 

autentycznych projektów politycznych interesującym jedynie polityków w średnim wieku, 

którzy za wszelką cenę chcą wyglądać na młodych i wyluzowanych. Nie jest to jednak 

prawda. W rzeczywistości branding narodowy jest niezwykle istotny dla pozycji kraju na 

świecie”
4
.  
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Definiowanie brandingu narodowego 

 

K. Dinnie, dokonując analizy literatury przedmiotu, wskazuje na dwa zasadnicze etapy 

w sposobie myślenia o brandingu narodowym
5
. Wraz z publikacją pracy Marketing Places. 

Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations w 1993 r. 

rozpoczęła się era myślenia o brandingu narodowym będącym swoistym rozszerzeniem 

koncepcji marketingu miejsc na potrzeby promocji i budowania strategii komunikacyjnych 

poszczególnych państw. Jest to raczej koncepcja, którą można byłoby określić mianem 

ekonomicznej, nieodnoszącej się wprost do idei budowania marek narodowych. Współczesne 

myślenie o brandingu narodowym jest efektem konwergencji koncepcji dotyczących 

społecznych konsekwencji budowania tożsamości narodowej oraz konsekwencji 

ekonomicznych związanych głównie z analizą oddziaływania i wpływu na konsumenta efektu 

kraju pochodzenia. Model ten znajduje odzwierciedlenie w licznych pracach naukowych 

publikowanych współcześnie, zaś po raz pierwszy w kompleksowy sposób został opisany na 

łamach „Journal of Brand Management”
6
 w 2002 r.  

O ile jednak branding narodowy staje się zagadnieniem powszechniejszym, znanym, 

jak również coraz pełniej opisanym z naukowego punktu widzenia, o tyle coraz liczniejsze 

grono autorów podejmujących tę tematykę zwraca uwagę na trudności definicyjne dotyczące 

brandingu narodowego i marki narodowej. Okazuje się bowiem, iż nie są to terminy 

jednoznaczne, odnoszą się do wielu dziedzin i traktowane winny być jako efekt 

interdyscyplinarnych, wielokierunkowych rozważań. M. Hereźniak, dokonując przeglądu 

licznych koncepcji brandingu narodowego, wskazuje na brak jednolitej i spójnej jego 

definicji, jednak wyodrębnia siedem komplementarnych perspektyw definicyjnych. Według 

tej typologii branding narodowy rozpatrywać należy jako:  

 proces społeczny, 

 proces zarządczy, 

 formę manifestacji tożsamości narodowej, 

 nową formę patriotyzmu, 

 zarządzanie reputacją, 

 kreowanie wizerunku, 

 punkt wyjścia i źródło inspiracji do opracowania strategii marketingu miejsca
7
.  

Pojęcie marketingu miejsca pozostaje równie niedookreślone głównie ze względu na 

wielowątkowość oddziaływań, które obejmuje. Może być traktowane jako rynkowa 

koncepcja promocji i sprzedaży miejsc (miast, regionów, krajów) jako samodzielnych 

produktów (w rozumieniu marketingowym) lub jednostek oferujących wszechstronne 

produkty oraz usługi dla szerokich i zróżnicowanych grup odniesienia. Jak twierdzi  

S.V. Ward, nie jest to tylko specyficzny obszar działalności miast czy regionów, a raczej 

swoista ideologia przenikająca wszelkie zwykłe sprawy i codzienne aktywności 

poszczególnych jednostek. Każdy aspekt polityki komunalnej: od sprzątania ulic po 

komunalną politykę mieszkaniową, od stwarzania równych szans obywatelom po transport 

publiczny, od polityki dotyczącej zamówień publicznych po odprowadzanie ścieków  

i utylizację nieczystości, może wpływać na budowanie etosu miejsca wpływającego na jego 

wizerunek, promocję i sprzedaż. Nie oznacza to jednak, że skuteczność w podejmowaniu 

oddziaływań wchodzących w zakres polityki komunalnej i zaspokajania potrzeb ludzkich 

zawsze wynika z chęci osiągania przewagi konkurencyjnej nad innymi lokalizacjami. 

                                                           
5
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Działania te nie zawsze muszą w zamierzeniu mieć cel marketingowy
8
. Przyjęcie orientacji 

marketingowej i wykorzystywanie dorobku koncepcji brandingu narodowego wydają się 

wymogiem naszych czasów i koniecznością umożliwiającą skuteczność w rywalizacji 

konkurencyjnej miast, regionów i krajów. Ph. Kotler wskazuje, iż uwarunkowania nowej 

ekonomii i wielopłaszczyznowe zmiany, które dokonują się we współczesnym świecie, 

wymuszają stosowanie podejścia marketingowego przez jednostki osadnicze, regiony i kraje 

w celu efektywnej rywalizacji i osiągania przewagi konkurencyjnej. Jego zdaniem marketing 

miejsc, a tym samym związana z nim koncepcja brandingu narodowego jest ciągłą 

aktywnością umożliwiającą sprawne dostosowywanie się do zmiennych uwarunkowań 

rynkowych i wykorzystanie pojawiających się nowych możliwości
9
.  

Branding interpretować można jako budowanie marki, stąd branding narodowy  

w istocie stanowi koncepcję budowania marki narodowej. Nie jest jednak oczywiste, czym 

owa marka narodowa jest, choć intuicyjnie wiąże się ją z tożsamością narodową, 

wizerunkiem państwa na arenie międzynarodowej i jego pozycją wśród innych krajów. 

Trudności definicyjne odnośnie do tego terminu po części wynikają z utrudnionego 

rozpatrywania istoty marki jako takiej, w ogólniejszym znaczeniu wykraczającym poza 

branding narodowy. Jedną z najogólniejszych definicji marki proponują D. Pickton  

i A. Broderick, wskazując, że na markę składa się wszystko to, co konsument bierze pod 

uwagę przy podejmowaniu decyzji zakupu
10

. Z uwagi jednak na zbyt wysoki poziom 

ogólności definicja ta wydaje się mało przydatna. Można, owszem, uznać, że marka to nazwa, 

symbol, projekt albo kombinacja tych elementów identyfikująca produkt określonej 

organizacji, wyraźnie wyróżniając go, odróżniając od innych i tym samym zapewniając mu 

przewagę konkurencyjną
11

. Definicja ta jednak nie oddaje w pełni istoty zjawiska, a także nie 

tłumaczy więzi, jakie powstają pomiędzy markami a konsumentami. Niekiedy więc definicję 

marki uzupełnia się o elementy o charakterze nie tylko identyfikacyjnym i wyróżniającym, 

lecz również emocjonalnym. Lynch i de Charnatony traktują marki jako zbiory cech  

i wartości o charakterze zarówno funkcjonalnym, jak i emocjonalnym zapewniające unikalne 

i pożądane relacje pomiędzy oferentem i konsumentem. Relacje te mogą stać się na tyle silne, 

by przekształcić się w partnerstwo gwarantujące lojalność konsumenta w stosunku do 

marki
12

. Przełożenie istoty marki na grunt polityki, funkcjonowania państw i rywalizacji 

krajów wprowadza intuicyjnie czytelną, choć definicyjnie wciąż enigmatyczną koncepcję 

marki narodowej. Niekiedy traktuje się ją jako unikalną i wielowymiarową mieszankę tych 

elementów, które umożliwiają państwu dotarcie do poszczególnych audytoriów docelowych  

z zachowaniem kulturowo ugruntowanego zróżnicowania
13

. W polskiej literaturze przedmiotu 

marka narodowa zdefiniowana została jako: spójna całość (kompozycja) wizerunku, reputacji 

oraz autorytetu kraju – państwa i narodu – stanowiąca sumę wartości funkcjonalnych oraz 

wartości emocjonalnych, które kraj dostarcza otoczeniu (światu), a które znają, cenią  

i których pożądają interesariusze, czyli kraje, organizacje, grupy i ludzie, którzy mogą 

wywierać wpływ i na których ten wpływ może być wywierany przez kraj, którego marka 

dotyczy
14

.  
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Cytowany już W. Olins przybliża pojęcie brandingu narodowego poprzez porównanie 

go z komercyjnym budowaniem tożsamości marki. „Chociaż program brandingu narodowego 

jest bardziej złożony i wymaga koordynacji na większą skalę niż komercyjny program 

budowania tożsamości, podstawowe zasady są te same. Zarówno komercyjny, jak i narodowy 

branding dotyczą tworzenia przejrzystych, prostych i wyróżniających się propozycji  

i przedsięwzięć, z reguły opartych na wartościach emocjonalnych, które mogą być łatwo 

przekute w symbole – zarówno słowne, jak i pojęciowe i wizualne. Te propozycje  

i przedsięwzięcia muszą być powszechnie zrozumiałe i wystarczająco elastyczne, aby działały 

i były skuteczne w różnorodnych sytuacjach, wobec wielu grup docelowych”
15

. Przywołana 

wcześniej M. Hereźniak proponuje własną definicję brandingu narodowego opierającą się na 

przytoczonych już perspektywach badawczych: „jest to proces społeczny i zarządczy mający 

na celu zbudowanie w skali międzynarodowej wizerunku i reputacji kraju pożądanych  

z punktu widzenia strategii jego rozwoju”
16

. Niekiedy pojęcie brandingu narodowego 

stosowane jest wymiennie z terminem „marketing narodowy”. Analizując literaturę 

przedmiotu, można wywnioskować, że brakuje wyraźnego zróżnicowania i rozgraniczenia 

obu pojęć, co powoduje, iż faktycznie mogłyby być stosowane synonimicznie. Niekiedy 

spotyka się opinie, że pojęcie marketingu jest znaczeniowo szersze od brandingu, przy czym 

nie do końca oczywiste jest to, o jakie elementy marketing narodowy miałby być bogatszy od 

narodowego brandingu. Spotkać można również opinie sugerujące swoistą odwrotność wobec 

semantyki obu terminów opierającą się na zróżnicowanym horyzoncie czasowym 

prowadzenia kampanii marketingowych i brandingowych. Różnica miałaby polegać na 

długoterminowości prowadzonych oddziaływań w odniesieniu do strategii brandingowych 

przy jednoczesnym założeniu, że strategie w zakresie marketingu narodowego miałyby mieć 

charakter średnio- i krótkoterminowy. Oznaczałoby to swoiste utożsamienie marketingu 

narodowego z doraźną promocją realizowaną na potrzeby krajów, co wydaje się 

nieuzasadnione. Z braku przejrzystych kryteriów różnicujących znaczeniowo oba terminy 

przy jednoczesnej wyraźnej przewadze występowania w literaturze przedmiotu określenia 

„branding narodowy” wydaje się, że jest on bardziej zasadny, godny polecenia  

i propagowania niż marketing narodowy.  

Zdaniem K. Dinnie koncepcja brandingu narodowego wyewoluowała z dyscyplin 

naukowych skupionych wokół dwóch zasadniczych zagadnień: tożsamości narodowej oraz 

efektu kraju pochodzenia. Branding narodowy stanowi dzięki temu interdyscyplinarną 

mieszankę zagadnień z pogranicza nauk społecznych i ekonomicznych charakteryzujących się 

walorem możliwości praktycznego zastosowania i wykorzystania. O ile w naukach 

społecznych problematyka tożsamości narodowej obecna jest już od dawna, o tyle koncepcja 

efektu kraju pochodzenia istnieje w naukach ekonomicznych od około półwiecza
17

. Jako efekt 

kraju pochodzenia określa się wpływ, jaki wizerunek danego kraju ma na ocenę przez 

konsumentów pochodzących z tego kraju produktów bądź marek
18

. W opinii cytowanego już 

K. Dinnie rolę katalizatora w odniesieniu do upowszechnienia się koncepcji brandingu 

narodowego odegrały następujące czynniki:  

 globalizacja ekonomiczna skutkująca homogenizacją rynków, 
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 W. Olins, op.cit., s. 163. 
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 M. Hereźniak, op.cit., s. 23. 
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397. 
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 rosnące znaczenie tożsamości narodowej, 

 zmniejszenie międzynarodowych barier handlowych
19

.  

Należy dodatkowo zauważyć, że branding narodowy zarówno służy realizacji celów 

ekonomicznych kraju, przekładając się na wymierne korzyści wynikające ze wzmocnienia 

jego pozycji konkurencyjnej na globalnym rynku, jak i generuje zyski o charakterze 

pozagospodarczym, wzmacnia bowiem wewnętrzne poczucie społecznej przynależności  

i dumy narodowej poprzez jednoczesne stymulowanie świadomości odrębności narodu  

i kraju, co nie jest pozbawione znaczenia w ramach postępujących procesów 

globalizacyjnych. Oprócz skutków wewnętrznych ukierunkowanych na społeczeństwo 

branding narodowy generuje także liczne korzyści w odniesieniu do zewnętrznych grup 

docelowych, przyczyniając się do wzmacniania reputacji kraju i poprawy jego wizerunku, co 

ma znaczenie także polityczne, przekładając się na konkretne efekty dyplomatyczne 

wzmacniające międzynarodową pozycję państwa. 

 

Public diplomacy jako narzędzie brandingu narodowego 

 

Dyplomacja publiczna jest relatywnie słabo poznaną i opisaną koncepcją  

w polskojęzycznej literaturze, choć zainteresowanie tą formą komunikowania 

wykorzystywaną szczególnie intensywnie w brandingu narodowym jest coraz większe. Biorąc 

pod uwagę samo określenie „dyplomacja publiczna”, wyjaśnienia jej istoty należy 

poszukiwać w bezpośrednich związkach z dyplomacją jako taką, uwzględniając jednocześnie 

specyfikę uwarunkowań, które doprowadziły do wyewoluowania koncepcji public diplomacy. 

Jak zauważa B. Grzeloński, w języku polskim dyplomacja charakteryzuje się mnogością 

znaczeń. Najczęściej dyplomacja definiowana jest jako instrument polityki zagranicznej 

państwa służący rozwiązywaniu problemów związanych z relacjami z innymi państwami. 

Traktuje się ją jako synonim polityki zagranicznej, służby zagranicznej, utożsamia się ją  

z umiejętnością taktownego zachowania się, co przybliża ją do pojęcia etykiety. Niekiedy 

również traktuje się dyplomację jako sztukę negocjacji, rozwiązywania konfliktów
20

. 

Dyplomacja publiczna jest nie tylko rozwinięciem tradycyjnej formy oddziaływań 

dyplomatycznych państw, ale ma również bardziej interdyscyplinarny charakter opierający się 

na dorobku marketingu, w tym zwłaszcza komunikacji marketingowej. O bliskim związku 

pojęcia demokracji publicznej z nauką o komunikowaniu świadczy choćby fakt, że określenie 

to było i wciąż jest wykorzystywane jako synonim międzynarodowego public relations, choć 

bywa również interpretowane jako eufemistyczne określenie propagandy
21

. B. Ociepka 

definiuje dyplomację publiczną jako jedną z form komunikowania politycznego w wymiarze 

międzynarodowym skierowaną do szerszego grona odbiorców za granicą niż dyplomacja 

klasyczna. Jest to komunikacja typu g2p (government to people – rząd do publiczności) lub 

p2p (people to people – publiczność do publiczności), a jej podmiotem nie są już wyłącznie 

rządy państw, ale także organizacje pozarządowe i inni uczestnicy stosunków 

międzynarodowych mający wpływ na wizerunek państwa i społeczeństwa
22

. M. Hereźniak, 

nawiązując do koncepcji twardej i miękkiej potęgi narodów
23

, określa dyplomację publiczną 

                                                           
19

 K. Dinnie, op.cit., s. 20. 
20

 B. Grzeloński, Dyplomacja polska w XX wieku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna 

Wydawnicza, Warszawa 2005, s. 7. 
21

 J.E. Gruning, Public Relations and International Affairs: Effects, Ethics and Responsibility, „Journal  

of International Affairs” 1993, nr 47, s. 147. 
22

 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania międzynarodowego, [w:] Dyplomacja 

publiczna, red. B. Ociepka, Wyd. UWr, Wrocław 2008, s. 11-12. 
23

 Zob. J. Nye, The Decline of America’s Soft Power. Why Washington Should Worry, „Foreign Affairs” 2004,  

nr 5-6, s. 16-20 (cyt. za: S. Anholt, J. Hildreth, Brand America. Tajemnica megamarki, Instytut Marki Polskiej, 

Warszawa 2005). 
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jako sprawianie za pomocą różnych instrumentów, aby jednostki i zbiorowości zaczęły 

podzielać poglądy, przekonania, systemy wartości charakterystyczne dla danego kraju, a także 

aby chciały go naśladować i aspirować do stylu życia jego mieszkańców. Podkreśla 

jednocześnie, że pojęcie dyplomacji publicznej jest jednym z najważniejszych w koncepcji 

brandingu narodowego
24

. W podobnym duchu dyplomację publiczną definiują również inni 

autorzy, traktując ją jako: 

 dwustronną, dialogową formę politycznego komunikowania międzynarodowego 

skierowaną do publiczności za granicą, realizowaną dzięki pośrednictwu środków 

przekazu i poprzez kanały bezpośrednie, której celem jest kształtowanie lub 

wspieranie pozytywnego wizerunku kraju, społeczeństwa za granicą, w tym – 

przez wpływanie na opinię publiczną – kształtowanie postaw wobec kraju 

nadawcy
25

, 

 instrument komunikacji dyplomatycznej, którego głównym celem jest 

kształtowanie przychylności zagranicznej opinii publicznej dla danego kraju  

i realizowanie przez jego władze polityki zagranicznej
26

, 

 oficjalne wysiłki rządu ukierunkowane na komunikację z szerokim otoczeniem 

międzynarodowym realizowane w celu zmniejszenia stopnia nieporozumień  

i fałszywych wyobrażeń mogących negatywnie wpływać na relacje 

międzypaństwowe
27

.  

Jakkolwiek związki pomiędzy dyplomacją publiczną a dyplomacją tradycyjną są bardzo 

wyraźne, istnieje w ich obrębie wiele różnic nakazujących traktowanie dyplomacji publicznej 

jako pojęcia znacznie szerszego, osadzonego nie tylko w sferze stosunków 

międzynarodowych i innych subdyscyplin nauk politycznych, lecz również czerpiących  

z dorobku marketingu biznesowego i jego pozagospodarczych form. Najważniejsze różnice 

pomiędzy dyplomacją tradycyjną i publiczną zaprezentowano w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Różnice między dyplomacją tradycyjną i dyplomacją publiczną 

 Dyplomacja tradycyjna Dyplomacja publiczna 

Główni aktorzy Państwo Publiczność/ludzie 

Źródło siły Nacisk Przyciąganie 

Strategia dyplomatyczna Gra sił/Realpolitik 
Uczestnictwo w społeczności 

międzynarodowej 

Cele Narzucanie idei Kształtowanie oczekiwań 

Komunikacja Propaganda/autoreklama Partnerstwo/współpraca 

Rola rządu Kierowanie  Ułatwianie 

Stosunek do informacji Sekret/poufność 
Otwartość/budowanie 

zaufania/wiarygodność 

Struktury międzynarodowe Dwustronne Wielostronne 

Postawa Zwycięzca/przegrany Zwycięzca/zwycięzca 

Źródło: E. Molendowski, W. Polan, Dyplomacja gospodarcza. Rola i znaczenie w polityce 

zagranicznej państwa, Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 32. 
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26

 E. Molendowski, W. Polan, Dyplomacja gospodarcza. Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, 

Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 30. 
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 H.N. Tuch, Communicating With The World, St. Martin’s Press, New York 1990, s. 30. 



Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 1 
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl 

 

53 
 

E. Gilboa, analizując literaturę odnoszącą się do pojęcia dyplomacji publicznej, wskazuje 

dodatkowo na wyróżnienie pojęcia nowej dyplomacji publicznej wykraczającej poza 

dotychczasowy podział na dyplomację tradycyjną i publiczną. Nowa dyplomacja publiczna 

charakteryzuje się następującymi cechami: 

 jest prowadzona przez państwa i podmioty niepaństwowe (np. organizacje 

pozarządowe), 

 jest oparta na miękkiej sile, komunikacji dwukierunkowej, strategicznej dyplomacji 

publicznej, zarządzaniu informacjami, kreowaniu marki kraju i wizerunku 

elektronicznego (e-image), 

 obejmuje przełożenie polityki zagranicznej na sprawy wewnętrzne, 

 dotyczy kwestii zarówno krótko-, jak i długoterminowych
28

. 

E. Gilboa wprowadza dodatkowo dwa pojęcia istotne z punktu widzenia zrozumienia istoty 

dyplomacji publicznej: dyplomację medialną i dyplomację pośredników medialnych. 

Dyplomacja medialna oznacza zastosowanie środków masowego przekazu przez polityków  

i władze do komunikacji z podmiotami państwowymi i niepaństwowymi mające na celu 

zbudzenie zaufania oraz postępy w negocjacjach, a także mobilizację wsparcia publicznego 

na rzecz porozumienia. Dyplomacja pośredników medialnych dotyczy zaś sytuacji, w których 

dziennikarze stają się mediatorami w złożonych konfliktach międzynarodowych, odgrywając 

istotną rolę w obrębie międzynarodowego dyskursu dyplomatycznego
29

.  

Nie ulega również wątpliwości, iż współczesna dyplomacja publiczna czerpie  

w znacznym stopniu z dorobku dyplomacji kulturalnej, koncepcji pochodzącej jeszcze z XIX 

w., realizowanej od dawna przez wiele państw na świecie. Dyplomację kulturalną 

zdefiniować można jako wymianę idei, informacji, sztuki i innych aspektów kultury między 

narodami, by sprzyjać wzajemnemu zrozumieniu. Jest to przykład miękkiej formy 

oddziaływania opartego na przekonywaniu przez kulturę, wartości i idee w odróżnieniu od 

osiągania celów polityki międzynarodowej poprzez wykorzystanie działań militarnych
30

.  

Dyplomację publiczną traktuje się jako jedno z istotniejszych pojęć w brandingu 

narodowym z uwagi na zbieżność celów między obiema formami oddziaływań. Wśród nich 

wyróżnia się: 

 podniesienie poziomu świadomości i znajomości kraju za granicą (skłanianie, aby 

zagraniczni odbiorcy zastanawiali się nad działaniami kraju, uaktualniali swoją 

wiedzę na jego temat, umieli oddzielić obiektywne opinie od niekorzystnej 

propagandy), 

 podniesienie poziomu akceptacji dla kraju (tworzenie pozytywnych skojarzeń  

i wyobrażeń), 

 angażowanie odbiorców i tworzenie więzi z krajem, 

 wpływanie na odbiorców (przekonywanie międzynarodowych partnerów, aby 

popierali stanowisko kraju w istotnych dla niego sprawach)
31

. 

W ramach realizacji wymienionych celów stosuje się różnorodne narzędzia. Należy przy tym 

zauważyć, iż zarówno dyplomacja publiczna, jak i dyplomacja kulturalna, międzynarodowe 

public relations, media relations i inne grupy instrumentów wykorzystywanych w ramach 

brandingu narodowego charakteryzują się wzajemnym przenikaniem i kreują efekt synergii, 

co powoduje, że niekiedy trudno jest wskazać wyraźne granice między nimi. Propozycję 

                                                           
28

 E. Gilboa, Dyplomacja w epoce informacji, [w:] Dyplomacja publiczna, op.cit., s. 41. 
29

 Ibidem, s. 44-53. 
30

 M.C. Cummings, Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey, Center for Arts and 

Culture, Washington 2003, s. 1, cyt. za: E. Molendowski, W. Polan, op.cit. 
31

 M. Hereźniak, op.cit., s. 101. 
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systematyki narzędzi i sfer zadaniowych dyplomacji publicznej autorstwa M. Hereźniak 

przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Sfery zadaniowe i narzędzia dyplomacji publicznej w brandingu narodowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: M. Hereźniak, Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację 

kraju, PWE, Warszawa 2011, s. 102. 

 

Audytoria docelowe procesu komunikacji marketingowej w brandingu narodowym 

mogą mieć niezwykle szeroki zakres. Wśród nich jako najważniejsze wyróżnić można: 

przedstawicieli otoczenia wewnętrznego (mieszkańców, przedsiębiorców, siłę roboczą), 

turystów, ludność napływową, międzynarodową opinię publiczną (mieszkańców innych 

państw, inwestorów, elity polityczne). Dotarcie do poszczególnych audytoriów i prowadzenie 

wobec nich skutecznych oddziaływań umożliwiają liczne instrumenty komunikacji 

marketingowej, które uzupełniają się w istotny sposób, dzięki czemu istnieje możliwość 

intensyfikacji prowadzonych oddziaływań i zwiększania efektów poprzez wykorzystanie 

efektu synergii. Dlatego właśnie istotne jest strategiczne dobieranie właściwych narzędzi 

komunikacyjnych z uwzględnieniem możliwości ich uzupełniania się i komplementarności. 

Niewątpliwie koncepcja dyplomacji publicznej stanowi doskonałe narzędzie w zakresie 

kształtowania opinii publicznej z wykorzystaniem różnorodnych kanałów komunikowania 

międzynarodowego. Jest to uniwersalny i niezwykle twórczy instrument oddziaływań mający 

oparcie w interdyscyplinarnej sieci sfer zadaniowych, jakie realizuje. Istotną cechą 

dyplomacji publicznej jest również fakt, iż choć w zasadzie ukierunkowana jest na szeroką, 

międzynarodową opinię publiczną, jej skutki dotyczą także różnorodnych podmiotów 

otoczenia wewnętrznego.  
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MEDIA STUDENCKIE W POLSCE 
Olga Kurek

1
 

 

Wprowadzenie – media studenckie jako element studenckiej kultury 

 

Obserwowany w dwóch ostatnich dekadach systematyczny wzrost liczby szkół 

wyższych, a tym samym zwiększająca się liczba studentów nasuwa pytania o cechy 

charakterystyczne współczesnej kultury studenckiej. Czy jest możliwe, aby w tak 

zróżnicowanej pod względem cech demograficzno-społecznych grupie, jaką stanowią 

współcześni studenci, odnaleźć elementy wspólne odróżniające tę zbiorowość od innych.  

Kultura studencka to jedno z najczęściej używanych w odniesieniu do środowiska 

akademickiego pojęć. Obecne w opracowaniach naukowych (choć należy przyznać, iż 

stosunkowo rzadko), potocznym języku studentów, na studenckich portalach 

internetowych, w mediach studenckich i w szeroko rozumianej w publicystyce 

funkcjonuje bardziej na zasadzie nośnego hasła niż naukowego terminu.  

Pojęcie k u l t u r a  s t u d e n c k a  zostało ukute oraz upowszechniło się w czasach 

PRL. Językoznawcy uważają, że miało ono funkcjonować obok t e r m i n u  k u l t u r a  

c h ł o p s k a ,  k u l t u r a  r o b o t n i c z a  czy k u l t u r a  i n t e l i g e n c k a .  Oczywiście, nie 

oznacza to, że wcześniej nie istniało w ogóle zjawisko łączenia żaków z pewną specyficzną 

formą aktywności, lecz w latach 60. oraz 70. aktywność ta wyraźnie się nasiliła. Do lat 50. 

używano sformułowania k u l t u r a  s t u d e n t ó w
2
.  

Obecnie kulturą studencką nazywa się wszelkie zjawiska związane z aktywnością 

kulturalną (czyli pozanaukową) młodzieży w okresie studiów. Najczęściej, choć nie 

zawsze, działalność ta ma charakter amatorski w takich dziedzinach szeroko rozumianej 

kultury jak poezja, poezja śpiewana, muzyka rozrywkowa, kabaret, wystąpienia estradowe, 

korzystanie z mediów, sport, a nawet masowa turystyka górska czy wodna. Pod szyldem 

k u l t u r y  s t u d e n c k i e j  odnajdziemy również uczestnictwo studentów w kulturze, życiu 

kulturalnym, np. spędzanie czasu wolnego w kinie czy w teatrze.  

Czy wobec powyżej przytoczonej definicji korzystanie i konsumowanie produktów 

wytwarzanych przez media studenckie możemy zaklasyfikować do kultury studenckiej?  

Z całą pewnością odpowiedź jest twierdząca. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć 

Czytelnikowi ten wycinek polskiego rynku medialnego. 

 

Baza mediów studenckich w Polsce – uwagi metodologiczne 

 

Niespodziewaną trudnością podczas zbierania materiałów do analizy okazało się 

stworzenie kompletnej bazy nazw i tytułów mediów studenckich Polsce. Ze względu na 

                                                           
1
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dużą płynność w powstawaniu nowych i zamykaniu już działających nie ma dostępnych, na 

bieżąco aktualizowanych katalogów czasopism w tej branży. Aby wspomniana baza mogła 

powstać, korzystano z następujących źródeł: 

 Katalog Mediów Polskich i Katalog Prasy Polskiej Ośrodka Badań 

Prasoznawczych, 

 kontakt z Komisją Kultury Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej, 

 archiwum Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 

 strony internetowe poszczególnych mediów, 

 strony internetowe szkół wyższych, 

 internetowe katalogi czasopism, 

 rozmowy telefoniczne z redakcjami mediów, 

 korespondencja e-mailowa z redakcjami mediów, 

 opracowania naukowe z zakresu podejmowanej tematyki badawczej. 

Dodatkowym utrudnieniem w tworzeniu katalogu był fakt, że w dużej liczbie 

przypadków o istnieniu niektórych mediów dowiedzieć można się tylko przypadkiem, 

ponieważ są one niewidoczne na stronach internetowych swoich uczelni i trafia się na nie 

„przy okazji” bądź przeglądając wszystkie linki po kolei. Ponadto, internetowe katalogi 

czasopism nie są aktualizowane na bieżąco, a na podstawie informacji w nich 

zamieszczanych trudno ustalić, czy dane medium jeszcze w ogóle funkcjonuje. 

 

Prasa studencka versus prasa akademicka – rozróżnienie, rys historyczny 

 

W literaturze tematu (bardzo ubogiej) odnajdziemy dwa pojęcia, które początkowo 

bez dodatkowego wyjaśnienia mogłyby wydawać się synonimami: prasa studencka oraz 

prasa akademicka. 

P r a s a  a k a d e m i c k a  to termin szerszy, obejmujący swym znaczeniem wszelkie 

czasopisma tworzone przez środowiska akademickie, a zatem zarówno przez studentów  

i absolwentów, jak i pracowników naukowych, dydaktycznych, administracyjnych, 

wydawane i sygnowane nazwą uczelni. Pisma akademickie mają przede wszystkim 

charakter informacyjny. Dokumentują życie szkół wyższych, drukują artykuły  

o polemicznym charakterze, felietony, reportaże, informacje o historii regionu, miasta czy 

szkoły oraz artykuły o charakterze naukowym. Występują one najczęściej pod postacią,  

a często i pod tytułem kronik, biuletynów, aktualności, przeglądów, głosów uczelni, 

kurierów, wiadomości uczelnianych itd. 

P r a s a  s t u d e n c k a  jest natomiast redagowana i wydawana przez studentów i dla 

nich samych, stąd też porusza odmienną tematykę. Do jej zadań należy przede wszystkim 

mobilizacja młodzieży studenckiej do podejmowania prób dziennikarskich oraz aktywności 

społecznej na rzecz własnego środowiska, a także prezentowanie twórczości literackiej, 

plastycznej, fotograficznej studentów. Nazewnictwo prasy studenckiej znacznie różni się 

tytułów prasy akademickiej. Występują tu sformułowania bardziej potoczne, 

niezobowiązujące, mniej sztampowe, często o humorystycznym zabarwieniu, np. „Magiel”, 

„Pożarek”, „Pressja”. I właśnie tym rodzajem prasy zajęto się w niniejszym artykule. 

Oba rodzaje prasy zaliczamy do prasy środowiskowej ze względu na charakterystykę 

odbiorców reprezentowanych przez specyficzną społeczność akademicką
3
. Ze względu na 

zasięg oddziaływania wyróżniamy wśród nich prasę lokalną skierowaną do odbiorców 

jednej uczelni czy jednego miasta, np. „Wiadomości ASP”, „Puls AWF”, „Akademicki 

Kurier Morski”, oraz prasę ogólnopolską, np. „Eurostudent”, „Dlaczego”, „Gazeta 

                                                           
3
 R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, Contact, Poznań 2008, s. 128. 
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Studencka”, „Parlament”. Należy w tym miejscu podkreślić, iż czasopism studenckich  

o zasięgu lokalnym jest kilkukrotnie więcej niż gazet o zasięgu krajowym. 

 

Rysunek 1. Systematyka prasy o charakterze akademickim w Polsce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Prasa lokalna charakteryzuje się lokalnym zakresem zainteresowań oraz lokalnym zasięgiem 

oddziaływania. Analogicznie do prasy lokalnej, prasa akademicka i studencka spełniają 

następujące funkcje: 

 informacyjna – dostarczanie społeczności akademickiej informacji dotyczących życia 

uczelni oraz prezentowanie najważniejszych zjawisk i tendencji z zakresu miejscowej 

rzeczywistości społecznej, 

 opiniotwórcza – polegająca na kształtowaniu opinii środowiska akademickiego, 

 kontrolna – rozumiana jako monitorowanie działalności władz uczelni, 

 socjalizacyjno-wychowawcza – przekazywanie wartości, norm, poglądów i wzorców 

postępowania, które obowiązują w danej społeczności akademickiej, 

 integracyjna – oparta na budowaniu poczucia więzi, kształtująca poczucie dumy  

z przynależności do konkretnej społeczności akademickiej, 

 promowania inicjatyw – której istotę stanowi motywowanie odbiorców prasy 

akademickiej  

i studenckiej nie tylko do zainteresowania się problemami i zajęcia wobec nich 

stanowiska, ale również do aktywnego włączenia się w ich rozwiązywanie, 

 rozrywkowa – dostarczanie czytelnikom szeroko pojmowanej rozrywki, 

 reklamowo-ogłoszeniowa – możliwość zamieszczania komunikatów przeznaczonych 

tylko dla społeczność akademickiej
4
. 

 

Początków prasy akademickiej i studenckiej możemy doszukiwać się w XVIII w., 

kiedy to nastąpił ogromny wzrost ilościowy prasy na świecie. Z inicjatywy księdza z Lipska – 

Wawrzyńca Mitzlera de Kolof – powstał m.in. miesięcznik „Nowe Wiadomości 

Ekonomiczne i Uczone” oraz „Magazyn Wszystkich Nauk do Szczęśliwego Życia 

Ludzkiego Potrzebnych”. Inny ksiądz, były jezuita, Piotr Świtkowski wydawał „Pamiętnik”, 

tj. „Magazyn warszawski, pięknych nauk, kunsztów i różnych wiadomości dawnych 

i nowych dla zabawy i pożytku osób obojej płci, wszelkiego stanu i smaku”. Był to jak na 

ówczesne czasy bogaty zbiór materiałów dotyczących literatury, sztuki, poezji, nowych 

                                                           
4
 Opracowanie własne na podstawie funkcji mediów lokalnych Ryszarda Kowalczyka. 
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odkryć i wynalazków, geografii i dalekich podróży, ekonomii, medycyny, historii, jednakże 

z pominięciem aktualnych problemów politycznych i gospodarczych
5
. 

Przez lata zaborów polska prasa akademicka podlegała podobnie jak inne polskie tytuły 

prasowe cenzurze zarówno represyjnej, jak i prewencyjnej. Znaczącym bodźcem dla 

rozwoju prasy akademickiej w Polsce było odzyskanie niepodległości w 1918 r. Oficjalne 

zestawienia sporządzone przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że w latach 1918  

- 1939 czasopisma stanowiły ok. 2/3-3/4 liczby ukazujących się tytułów
6
. 

Do końca lat 20. działalność wydawniczą prowadziły uczelnie akademickie 

i towarzystwa naukowe. Przykładem są m.in. Poznańskie Towarzystwo Naukowe, 

Warszawskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Filozoficzne, których liczba 

szacowana była na ponad 300. Z biegiem czasu na pierwsze miejsce w dwudziestoleciu 

wysunęły się instytuty naukowe niezwiązane bezpośrednio z dydaktyką, np. Instytut 

Lotniczy. 

Kolejny ważny etap w rozwoju prasy akademickiej rozpoczął się po zakończeniu 

działań wojennych w 1945 r. W latach 1944-1976 na terytorium Rzeczpospolitej Ludowej 

ukazywało się ponad 500 tytułów typu studenckiego. Pod względem liczby akademickich 

inicjatyw wydawniczych na czoło wysunęły się dwa miasta: Warszawa i Lublin. Oprócz 

tytułów o charakterze propagandowo-politycznym takich jak „Sztandar Akademika” czy 

„W oczach młodych” wydawane były czasopisma środowiskowe, międzyuczelniane, 

często nawet dzienniki, np. „Chemik” czy „Medicus”. Wysokim poziomem 

merytorycznym mogły poszczycić się również następujące tytuły: „Polonista”, 

„Horyzonty”, „Filozofia” wydawane przez brać studencką z Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego
7
.  

Kolejna dekada w rozwoju mediów studenckich – lata 80. – zdominowana była przez 

prężnie działające radiofonie studenckie, stąd też prasa nie rozwijała się wówczas w sposób 

znaczący, a jedynie utrzymywała osiągnięte status quo. 

Wraz z wejściem Polski w system gospodarki wolnorynkowej, a co za tym idzie – 

wraz z pojawieniem się wolności słowa i pluralizmu medialnego polska prasa akademicka 

przeżyła swoisty renesans (niekoniecznie jakościowy, ale z całą pewnością liczebny). Na 

podstawie przeprowadzonej kwerendy i materiału empirycznego zgromadzonego podczas 

desk researchu na temat współczesnej prasy studenckiej można wysnuć następujące 

wnioski: 

 aktualnie ukazuje się w Polsce około 120 pism studenckich, 

 gazety studenckie ukazują się niemal we wszystkich publicznych uczelniach 

w Polsce, 

 większe uczelnie niepubliczne o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym 

również wydają czasopisma studenckie, 

 zdecydowana większość pism to miesięczniki, dużą grupę stanowią również 

kwartalniki, są także dwumiesięczniki, pisma ukazujące się raz na semestr oraz takie, 

które nie ukazują się systematycznie, stąd trudno określić ich częstotliwość, 

 najwięcej aktualnie działających czasopism powstało w latach 90. oraz na początku 

XXI w., nie brakuje jednak gazet z kilkudziesięcioletnią tradycją, np. „Medyk 

Białostocki” redagowany od 1950 r., 

 zdecydowana większość czasopism redagowana jest przez kilku, a nawet 

kilkunastoosobowe zespoły, często będące pod opieką nauczyciela akademickiego, 

                                                           
5
 W. Wolert, Szkice z dziejów prasy światowej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 

„Universitas”, Kraków 2005, s. 49-87. 
6
 A. Paczkowski, Prasa polska 1918-1939, PWN, Warszawa 1980, s.258. 

7
 J. Jarowiecki, Prasa lubelska. Tradycja i współczesność, Wyd. Lubelskie, Lublin 1986, s. 25-37. 
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 trudno jest określić średni nakład czasopism studenckich, ponieważ bywa on zmienny 

na przestrzeni lat; najniższe nakłady oscylują w granicach 150 szt., natomiast 

najwyższe przekraczają nawet 100 tys. egzemplarzy (są to czasopisma ogólnopolskie 

jak „Eurostudent”); coraz więcej czasopism dostępnych jest w wersji elektronicznej, 

co oznacza często podwójny sposób kolportażu: tradycyjny (forma drukowana) oraz 

internetowy, 

 zdecydowana większość rozprowadzana jest bezpłatnie, tylko nieliczne pobierają 

symboliczne opłaty. 

 

Aby dopełnić wymogu kompletności przeglądu pojęć, należy wspomnieć jeszcze o prasie 

naukowej. Czasopismo naukowe to specyficzny rodzaj czasopisma, w którym drukowane są 

publikacje stricte naukowe. Od zwykłego czasopisma różni się ono m.in. tym, że 

publikowane w nim artykuły podlegają recenzji naukowej. Posiada także zwykle ściśle 

zdefiniowany zakres tematyczny i publikuje artykuły wyłącznie z tego zakresu. Czasopisma 

naukowe posiadają zwykle prócz zespołu redakcyjnego także radę naukową. Czasopisma 

naukowe można ogólnie podzielić na: 

 źródłowe, w których publikowane są głównie artykuły opisujące oryginalne badania 

naukowe,  

 przeglądowe, w których publikowane są wyłącznie artykuły opisujące i zestawiające 

wnioski z wielu publikacji źródłowych,  

 naukowo-techniczne nastawione na publikowanie artykułów omawiających badania 

na styku nauki i przemysłu, 

 branżowe, które są przeznaczone głównie dla ludzi z przemysłu i zamieszczają 

artykuły  

o nowościach technologicznych, 

 popularnonaukowe, które zamieszczają uproszczone artykuły przeglądowe pisane  

w taki sposób, aby mogły je zrozumieć osoby bez wykształcenia z opisywanej 

dziedziny.  

 

Czasopisma naukowe oprócz popularnonaukowych z reguły nie są dystrybuowane 

powszechnie, lecz w drodze subskrypcji (również elektronicznej), która jest adresowana do 

określonych grup nabywców
8
. 

Podsumowując, należy jednoznacznie stwierdzić, iż prasa studencka stanowi ważny 

element kultury studenckiej, pełniąc rolę spoiwa dla środowisk akademickich oraz będąc 

forum do wymiany poglądów i dyskusji. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż problematyka 

artykułu dotyka wyłącznie mediów studenckich, zatem analizą nie zostały objęte ani prasa 

akademicka, ani czasopisma naukowe.  

 

Radiofonia studencka w Polsce 

 

 Za początek studenckiej radiofonii w Polsce możemy uznać lata 50., kiedy to zaczęły 

powstawać pierwsze osiedla akademickie gromadzące na niedużym obszarze wielu 

potencjalnych słuchaczy. Na ich terenach w celu usprawnienia komunikacji instalowane były 

tzw. radiowęzły. Jednak prawdziwą „złotą dekadą” były lata 60. i 70. obfitujące w mnogość 

stacji radiowych w większości ośrodków akademickich. Na początku lat 70. działało już 

ponad 130 profesjonalnych studiów radiowych, w których pracowało 3500 dziennikarzy-

amatorów. Radiowęzłów mogła słuchać niemal połowa studentów stacjonarnych
9
. 

                                                           
8
 P. Nowak, Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki, Motivex, 

Poznań 2000, s. 26-29. 
9
 J. Różdżyński, Studencki ruch dziennikarski, ZG SZSP, Warszawa 1977, s. 193-194. 
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Radio studenckie od zawsze stanowiło ważne centrum rozwoju kultury 

studenckiej. To w nim nadawano piosenki, których nie można było posłuchać w Polskim 

Radiu. To tu powstawały oryginalne słuchowiska, ambitne reportaże czy audycje satyryczne  

i kabaretowe. We wspomnianych już latach 70. w radiowęzłach można było przemycić jakiś 

tekst satyryczny na temat ówczesnej władzy. Znaną praktyką było przygotowywanie dwóch 

wersji audycji: jednej dla cenzury, a jednej do emisji. Znane były również przypadki, kiedy to 

w radiowęzłach retransmitowano program zakazanego wówczas Radia Wolnej Europy
10

. 

Pierwsze symptomy kryzysu nadeszły wraz z dekadą lat 80. Pojawienie się na rynku 

sprzętu typu hi-fi mocno osłabiło popularność monofonicznych głośników, które nie 

wytrzymały naporu nowoczesnej konkurencji. Środowisko twórców dotychczasowych 

radiostacji zaczynało kruszeć najczęściej z obawy przed silnie spadającą słuchalnością. 

Dodatkowym ciosem były komercyjne radiostacje, które pojawiły się w latach 90. wraz ze 

zmianami ustrojowo-politycznymi. Wówczas to większość studenckich ośrodków radiowych 

zamknięto. Jednak w myśl idei wolności słowa i pluralizmu mediów jako fundamentalnych 

cech państwa demokratycznego pojawiły się nowe możliwości. Po powstaniu w 1993 r. 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji można było emitować programy w eterze. Aby zatem 

rynek słuchaczy wyszedł poza mury uniwersyteckie, należało tylko uzyskać koncesję
11

. 

Uczelnie masowo występowały do KRRiTv o pozwolenia na podobnych zasadach jak 

stacje komercyjne, ale tylko nieliczne ośrodki akademickie ubiegały się o nią w tzw. 

pierwszym procesie koncesyjnym. Obecnie działa 12 koncesjonowanych stacji studenckich. 

Tak mała ich liczba spowodowana jest wysokimi kosztami utrzymania radiostacji, które nie 

tylko nie przynoszą spodziewanych dochodów, a przeciwnie generują koszty, co dla 

niektórych budżetów uczelnianych jest dodatkowym (niestety, często uważanym za zbędny) 

obciążeniem. Optymizmem co do przyszłości radiofonii studenckiej napawa fakt, iż 

nieprzerwanie powstają nowe, internetowe projekty.  

Ciekawą inicjatywą są Polskie Rozgłośnie Akademickie (PRA) działające pod hasłem 

„Alternatywa w eterze”. Jest to swoiste porozumienie redaktorów naczelnych 

koncesjonowanych nadawców akademickich, którego celem jest integracja rozgłośni 

akademickich, wspólna strategia działalności programowej, promocyjnej i komercyjnej. 

Polskie Rozgłośnie Akademickie obejmują swoim zasięgiem miasta o łącznej liczbie ponad 

5,5 mln mieszkańców, będące ośrodkami akademickimi skupiającymi niemal 1 mln 

studentów. Średnia dzienna łączna słuchalność szacowana jest na poziomie 3 mln. Grupę 

Polskie Rozgłośnie Akademickie stanowią: 

 Radio „Afera” z Poznania (Politechnika Poznańska), 

 Radio „Akadera” z Białegostoku (Politechnika Białostocka), 

 Radio „Centrum” z Lublina (UMCS), 

 Radio „Centrum” z Rzeszowa (Politechnika Rzeszowska), 

 Radio „Index” z Zielonej Góry (Uniwersytet Zielonogórski), 

 Akademickie Radio „Kampus” z Warszawy (Uniwersytet Warszawski), 

 Akademickie Radio „LUZ” z Wrocławia (Politechnika Wrocławska), 

 Radio „UWM FM” z Olsztyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), 

 Studenckie Radio „Żak” z Łodzi (Politechnika Łódzka).  

Rozgłośnie skupione w PRA grają bardzo zróżnicowany format muzyki, na ogół przeplatankę 

muzyki alternatywnej z rockiem. Publicystyka i informacja w większości stacji ogranicza się 

do wiadomości z życia uczelni. Tylko część rozgłośni ma charakter miejski. 

 

 

                                                           
10

 U. Doliwa, Radio studenckie w Polsce, Wyd. UW-M, Olsztyn 2008, s. 56. 
11

 Ibidem, s. 50-67. 
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Rysunek 2. Logo Polskich Rozgłośni Akademickich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://www.radiocentrum.pl/polskie_rozglosnie_akademickie. 

 

Aktualnie na studenckim rynku radiofonicznym funkcjonuje 25 stacji
12

. Poniższa tabela 

prezentuje ich wykaz. 

 

Tabela 1. Studenckie stacje radiowe w Polsce 

Lp. Nazwa Miasto Nazwa uczelni Nadawanie 

(typ) 

Rok 

powstania 

1.  Ośrodek Radia 

Studenckiego 

(OSR) 

Gliwice Politechnika 

Śląska 

internet/ 

kampus 

1956 

2.  Radio „Sygnały” Opole Uniwersytet 

Opolski 

internet 1957 

3. Radio „Nowinki” Kraków Politechnika 

Krakowska 

koncesja 1958 

4. Radio „Żak” Łódź Politechnika 

Łódzka 

koncesja 1959 

5.  Radio „Akadera”  Białystok  Politechnika 

Białostocka 

koncesja 1965 

6.  Radio „Egida” Katowice Uniwersytet 

Śląski 

internet/ 

kampus 

1969 

7. Radio „Afera”  Poznań Politechnika 

Poznańska 

koncesja 1971 

                                                           
12

 Dane o liczbie studenckich radiostacji są trudne do precyzyjnego oszacowania, bowiem zmieniają się 

sukcesywnie. Sytuacja ta odnosi się do stacji nadających swoje programy drogą internetową, które powstają  

i kończą swoją działalność w bardzo krótkim okresie czasu. Radiostacje koncesjonowane wykazują się 

zdecydowanie większą stabilnością. 
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8.  Radio „Jantar” Koszalin Politechnika 

Koszalińska 

koncesja 1972 

9.  Radio „Centrum” Rzeszów Politechnika 

Rzeszowska 

koncesja 1974 

10.  Studencka 

Agencja Radiowa 

„Feniks” 

Rzeszów Uniwersytet 

Rzeszowski 

internet/ 

kampus 

1984 

11. Radio eXfm Kraków Akademia 

Górniczo-

Hutnicza 

koncesja 1994 

12.  Radio „Zgrzyt” Bydgoszcz Akademia 

Techniczno-

Rolnicza  

Radio gości na 

antenie Radia 

„Euro” 

1994 

13.  Radio „Centrum” Lublin Uniwersytet 

im. Marii 

Curie-

Skłodowskiej 

koncesja 1995 

14. Radio „Sfera” Toruń Uniwersytet 

im. Mikołaja 

Kopernika 

internet 1996 

15.  Radio „Index” Zielona 

Góra 

Uniwersytet 

Zielonogórski 

koncesja 1998 

16.  Radio „UWM–

FM” 

Olsztyn Uniwersytet 

Warmińsko-

Mazurski 

koncesja 2000 

17. Radio „SAR” Gdańsk Politechnika 

Gdańska 

internet 2002 

8.  Radio „Emiter” Opole Uniwersytet 

Opolski 

internet 2003 

16. Radio „Nowy 

Świat” 

Warszawa studenci 

Warszawy 

internet 2003 

17. Radio „Aktywne” Warszawa PW, UW, 

SGH, UKSW, 

SGGW 

internet 2004 

18. Radio „Bit” Wrocław Dolnośląska 

Szkoła Wyższa 

internet 2004 

19.  Radio PDDFM Szczecin Uniwersytet 

Szczeciński 

internet 2004 
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20.  Radio „Team” Warszawa Uniwersytet 

Warszawski 

internet 2004 

21.  Radio „Kampus” Warszawa UW, SGGW koncesja 2005 

22.  Radio „Luz” Wrocław Politechnika 

Wrocławska 

koncesja 2006 

23. Radio 

„Radiofonia” 

Kraków UJ, AGH, UE, 

PK, UR, 

PWST, AM, 

AWF 

koncesja/intern

et 

2009 

24. Radio „Frustracja Katowice Wyższa Szkoła 

Umiejętności 

Społecznych 

internet 2009 

25.  Radio „Eter.fm” Rzeszów Wyższa Szkoła 

Informatyki i 

Zarządzania 

internet 2010 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Pobieżna analiza tabeli 1 pozwala sformułować następujące wnioski: 

 radiofonia studencka w Polsce dominuje w uczelniach publicznych (tylko trzy 

radiostacje działają w sektorze prywatnych szkół wyższych), 

 ośrodkami skupiającymi radiofonię studencką są największe miasta w Polsce będące 

jednocześnie najprężniej działającymi aglomeracjami akademickimi  

i kulturotwórczymi (np. w Warszawie funkcjonują aż cztery radia studenckie,  

w Krakowie i Rzeszowie – trzy, we Wrocławiu – dwie, itd.), 

 tylko dwanaście radiostacji posiada koncesje na nadawanie swoich programów  

w eterze, pozostałe emitują albo w internecie, albo za pomocą radiowęzłów  

w kampusach akademickich, 

 część z nich działa w sposób zbliżony do stacji profesjonalnej: z wieloma etatowymi 

pracownikami, dużym budżetem, a niektóre działają wciąż podobnie jak radiowęzły 

studenckie (przykładem takiej rozgłośni jest Radio „Żak” z Łodzi). 

Na szczególną uwagę zasługują również stacje radiowe z ponad pięćdziesięcioletnią historią 

jak Radio „Żak” z Łodzi, Radio „Nowinki” z Krakowa czy Radio „Sygnały” z Opola, które 

przystosowały się do współczesnych wymagań swoich słuchaczy i prężnie działają na rynku 

radiofonii studenckiej. 

 

Telewizja studencka w Polsce 

 

Historia telewizji studenckiej w Polsce jest relatywnie (porównując z prasą  

i radiofonią) krótka, ponieważ początki tejże inicjatywy sięgają II poł. lat 80. ubiegłego 

wieku. Głównym i w zasadzie jedynym powodem takiej sytuacji był późny rozwój 

technologii audiowizualnych dostępnych dla amatorów.  

Obecny rynek telewizji studenckiej w Polsce jest nadal – pomimo szybko  

i konsekwentnie postępujących zmian – mało rozwinięty pod kątem liczebności. Na rynku 

występuje zaledwie dwanaście tego typu instytucji skupionych wokół konkretnych jednostek 

naukowych. Pomimo niewielkiej liczby telewizji studenckich należy zwrócić uwagę na 
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zaskakująco wysoką jakość ich funkcjonowania (szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę fakt 

młodego wieku i niewielkiego doświadczenia twórców). Każda z tych stacji posiada w pełni 

profesjonalną i atrakcyjną wizualnie stronę internetową, własne logo, dyżury redakcyjne, 

strukturę opartą o rozbudowane działy tematyczne, listę kontaktową itd. Oglądając online 

programy realizowane przez studentów, wyczuwalne jest ogromne zaangażowanie  

w wykonywane zadania i poważne podejście do swojej amatorskiej, jednak z pewnością 

dziennikarskiej pracy. Tabela 2 przedstawia chronologiczny rozwój telewizji studenckich  

w Polsce. 

 

Tabela 2. Studenckie telewizje w Polsce 

Lp

. 

Nazwa Uczelnia Rok 

powstania 

Logo 

1. STYK  Politechnika 

Wrocławska 

1988 

 

2. NIUS Nadajnik 

Internetowy 

Uniwersytetu 

Szczecińskiego 

Uniwersytet 

Szczeciński 

1999 
 

3. Zamkowa TV  Państwowa 

Wyższa Szkoła 

Zawodowa w 

Wałbrzychu 

2002 
 

4. ATvPG Akademicka 

Telewizja 

Politechniki 

Gdańskiej 

2004 
 

5. TV UMK  Uniwersytet im. 

Mikołaja 

Kopernika w 

Toruniu 

2005 
 

6. TV CC Collegium 

Civitas w 

Warszawie 

2005 
 

7. Studencka.TV  Zachodniopomo

rski Uniwersytet 

Technologiczny 

w Szczecinie 

2006 

 

8. TVPW – Telewizja 

Internetowa 

Politechniki 

Warszawskiej 

Politechnika 

Warszawska 

2007 

 

9. Kampus TV Uniwersytet 

Ekonomiczny w 
2007 

 

http://studencka.tv/info/
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Wrocławiu 

10. URSS TC Akademia 

Górniczo-

Hutnicza w 

Krakowie 

2009 
 

11. SiTV Miejska 

Telewizja 

Studencka 

Społeczna 

Wyższa Szkoła 

Przedsiębiorczośc

i i Zarządzania w 

Łodzi 

2009 
 

12. Uniwerek.TV Uniwersytet 

Warszawski 

2010 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Poszukując cech wspólnych łączących wszystkie telewizyjne ośrodki studenckie  

w Polsce, można zauważyć następujące aspekty: 

 telewizje studenckie powstają najczęściej przy uczelniach, na których oferowany jest 

kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, umożliwiając studentom 

zdobywanie doświadczenia i umiejętności pracy w elektronicznym medium, 

 telewizje te nadają swe programy drogą internetową z tzw. miasteczek akademickich, 

nie ma zatem na rynku telewizji studenckiej z koncesją uzyskaną od KRRiTv, 

 zasięg telewizji studenckich jest lokalny, skierowany do konkretnego środowiska 

akademickiego, brakuje zatem telewizji ogólnopolskich czy nawet 

międzyuczelnianych (wyjątek stanowi Studencka.TV ze Szczecina), 

 telewizje te w większości powstały z inicjatywy samych studentów oraz organizacji 

działających w szkołach wyższych w ciągu ostatnich pięciu lat, są to zatem relatywnie 

– porównując z prasą i radiem akademickim – młode inicjatywy. 

 

Konkluzje 

 

           Polski rynek mediów studenckich imponuje ilościowymi wskaźnikami. W zależności 

od źródeł szacuje się, iż aktualnie funkcjonuje 160-200 różnych redakcji studenckich w całym 

kraju. Oczywiście, ich rozmieszczenie geograficzne nie jest równomierne, ponieważ 

większość z nich ulokowana jest w dużych ośrodkach akademickich jak Warszawa, Kraków, 

Łódź, Wrocław, Trójmiasto czy Lublin. Media studenckie realizują różnorakie funkcje  

w społecznościach uczelnianych: od podstawowych typu informacyjna czy rozrywkowa, do 

promującej, integrującej czy też opiniotwórczej. Równie ważnym motywem do 

podejmowania inicjatyw medialnych przez szkoły wyższe jest kształcenie przyszłych kadr 

dziennikarskich szczególnie tam, gdzie w ofercie dydaktycznej odnajdziemy kierunki  

z zakresu dziennikarstwa czy komunikacji społecznej. Praca w studenckiej gazecie, radiu czy 

telewizji to doskonała próba do przećwiczenia swojego warsztatu i możliwość zdobywa 

doświadczenia zawodowego, nie tylko dziennikarskiego, lecz również z zakresu zarządzania, 

marketingu, grafiki komputerowej, fotografii itp. 
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ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 
 

Redakcja kwartalnika internetowego „Komunikacja Społeczna” zaprasza do 

współpracy Autorów zajmujących się problematyką szeroko rozumianej komunikacji 

społecznej.  

 

„Komunikacja Społeczna” to naukowe czasopismo elektroniczne wydawane od marca 2012 r. 

przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Intencją wydawcy jest, aby 

czasopismo nabrało międzynarodowego charakteru, z jednej strony opierając się na wiedzy i 

doświadczeniu członków Rady Naukowej pracujących na polskich i zagranicznych 

uczelniach, a z drugiej strony – na profilu publikowanych w nim artykułów.  

 

Tematyka nadsyłanych do redakcji tekstów powinna koncentrować się na następujących 

obszarach: 

 

 współczesne problemy dziennikarstwa, 

 współczesne problemy mediów masowych, 

 public relations, 

 komunikacja marketingowa, 

 komunikacja wizualna, 

 komunikowanie publiczne i polityczne, 

 kultura masowa. 

 

Przyjmujemy teksty w języku polskim i angielskim.  

 

Redakcja przyjmuje do publikacji: 

 

 artykuły i rozprawy naukowe 

 recenzje publikacji naukowych 

 a także sprawozdania z konferencji i seminariów naukowych.  

 

Wszystkie publikowane w naszym czasopiśmie teksty podlegają recenzji naukowej 

(artykuły i rozprawy) lub korekcie redakcyjnej (pozostałe).   

 

Czasopismo dostępne jest pod adresem www.komunikacjaspoleczna.com 

Zapraszamy do współpracy. 
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